
 
 

Smlouva o dílo 
 

I. 
Smluvní strany 

1. TAJMAC-ZPS, a.s.     
Sídlo:    Zlín, Malenovice, třída 3. května 1180, PSČ 763 02  
Zastoupená:   Mgr. Janem Kurincem, na základě plné moci 
IČ:    26215578 
DIČ:    CZ26215578       
Zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. B 3328 
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s., pobočka Zlín 
Číslo účtu:  8010-0903867633/0300     

         dále jen „zhotovitel„ 
a 

2. Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín    
Sídlo:   Na Ovčírnou 2528, 760 01 Zlín   
Zastoupená:  Ing. Bc. Jiřím Charvátem, ředitelem školy       
IČ:    14450500 
DIČ:    CZ144505000      

         dále jen „objednatel“ 

 
Výše uvedené smluvní strany se v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, dohodly na následujícím znění Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“): 
 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést generální opravu stroje MCFV1050, v.č. 
V066C0036, v rozsahu dle čl. III. smlouvy a za podmínek této smlouvy.  

2. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo a za toto dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu 
v souladu s čl. IV. této smlouvy. Objednatel se rovněž zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou 
součinnost. 

 
III. 

Specifikace předmětu smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy je: 

• demontáž kompletního krytování ,demontáž ovládacího panelu a el. skříně 
• očištění skeletu stroje a jeho nátěr na montáži 
• přelakování krytů 
• osazení el. skříně novým modernějším systémem a výměna ovl. panelu 
• zpětná montáž elektroinstalace na stroj 
• oživení stroje, nahrání nového PLC , kontrola komunikace nového systému se strojem 
• měření geometrie, nastavení referenčních bodů 
• krytování stroje po přelakování 
• kompletace vodního hospodářství 
• konečný 24 hodinový test spolehlivosti 
• sladění obrobkové sondy s novým systémem 

2. O provedení díla bude sepsán montážní protokol, který bude dokladem o předání díla a bude sloužit 
jako podklad pro fakturaci. Montážní protokol podepíše oprávněný zástupce objednatele. 

3. Objednatel získá vlastnické právo k předmětu díla včetně náhradních dílů použitých zhotovitelem k 
provedení díla až úplným zaplacením ceny za dílo dle podmínek této smlouvy. 

4. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po dobu 6-ti měsíců ode dne předání díla. Nárok na 
záruku je vyloučen, nebyla-li za provedení díla zaplacena splatná cena díla objednatelem. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30. 9. 2020. 
 



IV. 
Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši 995.861,- Kč bez DPH (slovy devět set 
devadesát pět tisíc osm set šedesát jedna korun českých).  

2. K ceně za dílo dle odst. 1 bude zhotovitelem účtována DPH v zákonné výši. 
3. Cena za dílo bude objednatelem uhrazena na základě zhotovitelem vystavené faktury - daňového 

dokladu, když podkladem pro její vystavení bude příslušný montážní protokol.  
4. Faktura - daňový doklad je splatná do 30 dnů od jejího vystavení. Pro případ prodlení objednatele 

s úhradou příslušné splatné faktury - daňového dokladu sjednaly strany smluvní pokutu ve výši 0,01 % 
z dlužné částky za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody tím není dotčen. 

 
V. 

Závěrečná ustanovení 
1. Smluvní strany se zavazují zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost ohledně skutečností 

hmotné či nehmotné povahy, o nichž se dozví v souvislosti s plnění této smlouvy. 
2. Objednatel je povinen zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České 

republiky v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Objednatel se 
zavazuje zveřejnit tuto smlouvu v registru dle předchozí věty do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma 
smluvními stranami. 

3. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
kteří současně prohlašují, že jsou autorizováni k jejímu podpisu a účinnosti dnem jejího uveřejnění v 
Registru smluv Ministerstva vnitra ČR v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.   

4. Tuto Smlouvu o dílo lze měnit pouze formou písemných vzestupně očíslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami. 

5. Ani jedna smluvní strana není oprávněna postoupit jakékoli práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na třetí osobu, bez písemného souhlasu druhé smluvní strany. Tímto je také vyloučeno 
postoupení smlouvy jako celku dle §1895 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, bez 
písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že tato byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za 
nevýhodných podmínek. 

7. Rámcová smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 výtiscích majících platnost originálu, přičemž každá 
smluvní strana obdrží po jednom výtisku. 

 
Ve Zlíně dne: 7. 9. 2020 
 
 
Zhotovitel:        Objednatel:  
 
 
 
 
 
……………………………………     …………………………………… 
za TAJMAC-ZPS, a.s.      za Střední průmyslová škola polytechnická –  
Mgr. Jan Kurinec,      Centrum odborné přípravy Zlín 
na základě plné moci      Ing. Bc. Jiří Charvát, ředitel 
 


