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SMLOUVA O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY č……………………………..
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
Česká zemědělská univerzita v Praze
se sídlem:
Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
zastoupený:
Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
IČO:
60460709
DIČ:
CZ60460709
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
Forestry Instruments s.r.o.
se sídlem:
Kubíkova 1178/5, 182 00 Praha 8
01521098
IČO:
CZ 01521098
DIČ:
Renátou Urbánkovou, jednatelkou
jednající
bankovní spojení
KB, číslo účtu: xxxx
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze odd. C vložka č. 207666
(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé
(objednatel a poskytovatel společně dále také jen „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů tuto SMLOUVU O PROVEDENÍ JEDNORÁZOVÉ SLUŽBY
(dále jen „smlouva“):
I.
Předmět plnění
1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést v termínu uvedeném v článku II. této
smlouvy jednorázovou službu zahrnující provedení povinné roční údržby bezpilotního prostředku UAV
RiCOPTER (dále jen “UAV“), který je majetkem objednatele, v servisním středisku výrobce tohoto zařízení –
firmy RiCOPTER/RIEGL se sídlem v Hornu, Rakousko (dále jen „služba“). Součástí služby je i vyzvednutí UAV
v místě sídla objednatele a jeho vrácení zpět.
2. Poskytovatel nese nebezpečí škody na UAV od okamžiku předání UAV poskytovateli až do okamžiku jeho
zpětného předání objednateli.
3. Objednatel se zavazuje poskytovateli za provedení jednorázové služby zaplatit cenu ve výši a za podmínek
sjednaných níže v článku IV. této smlouvy.
II.
Termíny plnění
Poskytovatel se zavazuje do 10. března 2021 vyzvednout předmětný UAV v sídle objednatele, provést
službu a vrátit UAV zpět do sídla objednatele. Služba bude provedena a UAV bude vrácen do sídla
objednatele v průběhu maximálně 3 kalendářních týdnů ode dne vyzvednutí předmětného UAV v sídle
objednatele.
III.
Akceptace plnění
Po řádném provedení služby podle této smlouvy předá poskytovatel objednateli UAV po provedené údržbě,
včetně technické dokumentace o vykonané údržbě, vyměněných součástech a provedených testech.
Objednatel nejpozději do 3 (slovy: tří) pracovních dní od jeho předání potvrdí převzetí a funkčnost UAV,
případně uplatní své výhrady k provedené údržbě a funkčnosti. V případě akceptace s výhradami nebo
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neakceptace smluvní strany uvedou v rámci předávacího protokolu dohodnutý termín odstranění vad, jehož
maximální délka může být 14 (slovy 14) dní. Podepsaný předávací protokol bez výhrad objednatele je
podmínkou oprávněnosti fakturace ceny služby.
IV.
Cena služby
1. Cena za provedení jednorázové služby činí 290 000,- Kč (slovy: dvěstědevadesáttisíc korun) bez DPH.
2. Cena služby uvedená v článku IV. odst. 1. této smlouvy je konečná a pevná a zahrnuje veškeré náklady
poskytovatele spojené s provedením služby ve sjednaném rozsahu.
3. K uvedené ceně bude připočtena DPH ve výši 21 %.
V.
Platební podmínky
1. Platba sjednané ceny služby bude provedena na základě faktury vystavené poskytovatelem po řádné
akceptaci plnění podle článku III. této smlouvy se splatností 10 (slovy: deset) dnů od doručení faktury
objednateli.
2. Poskytovatel povinně uvede na příslušném daňovém dokladu číslo této smlouvy. Úhrada za poskytnuté
plnění bude poskytovateli převedena na jeho účet zveřejněný podle §98 zákona o DPH správcem daně, a to
i v případě, že na faktuře, nebo na daňovém dokladu bude uveden jiný bankovní účet. Pokud poskytovatel
nebude mít bankovní účet zveřejněný podle §98 zákona o DPH správcem daně, provede objednatel úhradu
na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl v prodlení s úhradou. Zveřejnění
bankovního účtu správcem daně oznámí poskytovatel bezodkladně objednateli.
3. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve
smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. Zároveň musí na faktuře být uvedeno označení projektu a operačního programu,
z něhož je služba financována: „Vybudování excelentního vědeckého týmu na FLD ČZU v Praze a jeho
přístrojově-technického zázemí zaměřeného na mitigaci důsledků klimatických změn v lesích (od úrovně
genů po úroveň krajiny)“ (reg. č. OP VVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000433) financovaného z operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.“ V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je
objednatel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení
se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené
fakturu objednateli.
4. Cena služby vyúčtovaná fakturou poskytovatele se pokládá za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.
VI.
Poskytování informací
1. Poskytovatel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prováděly finanční kontrolu
závazkových vztahů vyplývajících z této smlouvy s tím, že poskytovatel se podrobí této kontrole a bude
působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.
2. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a všech údajů souvisejících s jejím plněním v souladu
s povinnostmi objednatele podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů. Poskytovatel rovněž souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
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3. Poskytovatel je oprávněn uvádět objednatele v seznamu svých referenčních zákazníků.
VII.
Sankční ujednání
1. Poskytovatel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny služby za každý započatý
den prodlení s provedením služby v termínu sjednaném v této smlouvě. Služba se považuje za provedenou
podpisem předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Poskytovatel je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny služby za každý započatý
den prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných v předávacím řízení ve sjednané lhůtě.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s úhradou faktury.
4. Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započítat proti jakékoli pohledávce
poskytovatele za objednatelem (včetně pohledávky poskytovatele na zaplacení ceny služby).
5. Úhradou smluvní pokuty zůstávají nedotčena práva objednatele na náhradu škody v plné výši.
VIII.
Další závazky smluvních stran
1. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli veškerou nezbytnou součinnost.
2. Objednatel zejména po dohodě s poskytovatelem předá předmětný UAV v kompletním stavu, s povinnou
dokumentací o provedených letech, v originálním transportním boxu a bez baterií.
3. Poskytovatel prohlašuje, že má oprávnění k podnikání v rozsahu plnění této smlouvy, že služba jím
provedená podle této smlouvy bude profesionální kvality a bude odpovídat všeobecně uznávanému
standardu, a že realizací této smlouvy nebudou dotčena práva třetích osob.
4. Poskytovatel je oprávněn zajistit plnění svých závazků podle této smlouvy prostřednictvím
subdodavatele, kterým je autorizované pracoviště výrobce – společnosti RiCOPTER, Horn, Rakousko.
Poskytovatel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by závazky podle této smlouvy plnil sám.
IX.
Kontaktní osoby
Za účelem řádné realizace předmětu plnění podle této smlouvy jmenují smluvní strany tyto kontaktní
osoby:
Za objednatele – ve věcech technických: xxxx
mobil: xxxx
e-mail: xxxx
Za poskytovatele – ve věcech technických: xxxx
mobil: xxxx
e-mail: xxxx
X.
Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinností ke dni doručení písemného odstoupení od
smlouvy poskytovateli v případě podstatného porušení této smlouvy poskytovatelem. Za podstatné
porušení této smlouvy se považuje zejména neprovedení požadovaných služeb v požadovaných termínech
sjednaných v článku II. této smlouvy.
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2. V případě ukončení této smlouvy odstoupením objednatele jsou smluvní strany povinny vzájemně
vypořádat své závazky, zejména uhradit veškeré splatné peněžité závazky; zánikem smlouvy nezanikají již
vzniklé nároky na smluvní pokutu.
XI.
Právní řád a řešení sporů
1. Právní vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud
nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním oznámení druhé
smluvní straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se se svým nárokem k příslušnému
soudu.
XII.
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě oboustranně podepsaných vzestupně číslovaných
písemných dodatků.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a
vážné vůle.
4. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě.
5. Tato smlouva ruší a nahrazuje veškerá předchozí ujednání smluvních stran týkající se předmětu této
smlouvy.

V Praze dne …………………..

V Praze dne ………………….

Objednatel:

Poskytovatel:

……………………………………………..

…………………………………………..

Ing. Jakub Kleindienst, kvestor

Renáta Urbánková, jednatelka

Česká zemědělská univerzita v Praze

Forestry Instruments s.r.o.

