
SMLOUVA O DÍLO
č.j.: PPR-11648-4/ČJ-2021-990670 JID PCR99ETRpo42303198

Oprava součástek virtuálni laserové střelnice Praha-Ruzyně

OBjEDNATEL:
Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Číslo účtu:5504881/0710
Příjemce faktury: Správa logistického
zabezpečení policejního prezidia
České republiky, P.O. BOX 6, Praha 5
Zastoupené: Mgr. David Pšenička
vedoucí OMM SLZ PP ČR
kontaktní osoba:
tel.:

ZHOTOVITEL:
VR Group, a.s.
Tiskařská 270/8
108 00 Praha 10
IČO: 25699091
DIČ: CZ25699091
Bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.
č.ú.: 1002610288/2700
Zastoupená: Ing. Vítem Ryškou
předsedou představenstva a.s.
kontaktní osoba:l
tel.:

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský
zákoník")

1. Předmět smlouvy: Oprava součástek virtuální laserové střelnice Praha-Ruzyně

zhotovitel se zavuje provést opravy součástek virtuální střelnice:

Položka, součástka Množství (ks)

demontáž baterie laserového zářiče (LZ) včetně likvidace 23

dodávka a výměna baterie LZ 10

výměna laserové diody s plošným spojem 2

přenastavení citlivosti LZ 2

dodávka a výměna antény (elektronická vesta) 1

oprava přední detekční zóny (elektronická vesta) 1

dodávka a výměna baterie (pack) - terčový zvedák 4

oprava zásobníku CO2 - Glock 2

výstupní kontroly nastavení, test 1

2. Místo plnění: lCP Praha-Ruzyně, Praha 6, Aviatická 16
3. Lhůta plnění: do 29.05.2021
4. Cena: Smluvní strany se dohodly, že celková cena nepřekročí 57.431,- KČ bez DPH, tj.
69.491,51 KČ včetně DPH. Cena díla je stanovena rozpočtem, jehož úplnost zhotovitel zaručuje.
5. Záruka: Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy po dobu 6 měsíců od data převzetí díla.
Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla
neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad bude provedena na emailovou adresu zhotovitele
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pokud objednatel uplatní nárok na odstraněni vady díla,
zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla
přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.



6. Faktura: bude obsahovat označení objednatele: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3,
170 34, Praha 7, příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení
PP, Odbor movitého majetku, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba

a bude splňovat náležitosti dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty a dle ust. § 435 občanského zákoníku.

7. Splatnost faktury: Po předání a převzetí dokončeného díla do 30 kalendářních dnů od data
prokazatelného doručení faktury na adresu uvedenou v ČI. 6 této smlouvy. Nebude-li faktura
vyhotovena v souladu se smlouvou či právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli
ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplacení. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo nově
vyhotovit, okamžikem doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli začne běžet
nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů. Zároveň s fakturou předloží zhotovitel
objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací. Soupis za objednatele schvaluje

8. Sankce: Za prodlenI s termínem předání díla a za prodlení s terminem odstranění vad díla je
stanovena smluvní pokuta ve výši 200,- KČ včetně DPH za každý započatý den prodlení. Za
prodlení se zaplacením faktury může být objednateli účtován zákonný úrok z prodlení z dlužné
částky za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména
v případě, že:

a) zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem v rozumné
míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě

b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady
díla nelze odstranit

C) vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenční řízení.

9. Platnost a účinnost: Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a
může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako
číslované dodatky. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní
strana obdrží jeden výtisk.

10. Ostatní ujednání:
Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu

údajů v záhlaví smlouvy.
Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje
veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná.
V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či
nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Strany se
zavazují nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením jiným,
které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanoveni původního
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