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S M L O U V A  O D Í L O  
Číslo smlouvy objednatele: 261/2021 
Číslo smlouvy zhotovitele: 20210212 

Smluvní strany, tj . 

společnost 
Český hydrometeorologický ústav (dále též jen ČHMÚ) 

ČHMÚ je příspěvková organizace, plátce DPH 
Adresa: Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 
Statutár: r, ředitel ČHMÚ 
zastoupena: ředitel pro meteorologii a klimatologii 
IČ: 00020699, DIČ:CZ00020699 
Číslo účtu:  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

ved. Odboru profesionální staniční sítě 

(dále jen 99objednatel") 

a 

společnost 
EXCON, 0 s. 

se sídlem Praha 9 - Vysočany, Sokolovská 187/203, PSČ 190 00 
IČ 005 06 729, DIČ CZ00506729 
zapsaná V obchodním rej stříku vedeném Městským soudek V Praze, oddíl B, vložka 88 
zastoupená členem představenstva 
bankovní spojení  č.ú. 
na straně druhé (dále jen ,,zhotovitel") 
Osoby oprávněné jednat za obj ednatele: 
ve věcech smluvních a technických S právem realizace a předání díla: 

uzavírají S odvoláním na ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
(,,OZ"), níže uvedeného dne, měsíce a roku následující: 

I. 
Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náldad pro objednatele dílo 
spočívající V podrobné prohlídce dle ČSN 73 2604 a rektifikací svislosti a sil V kotevních lanech 
kotveného stožáru OBS Dukovany 
zhotovitele tvořící jako přílohy č.1 nedílnou součást této smlouvy (dále jen asnabídka zhotovitele") a 
dále za podmínek uvedených této smlouvě, obecně platných právních předpisech a příslušných 
technických a jiných normách (dále jen ,,dı'lo"), a závazek objednatele provedené dílo převzít a 
zaplatit jeho cenu. Vzhledem k tomu, že zadávací dokumentaci předal zhotoviteli objednatel, nenese 
zhotovitel odpovědnost za její správnost a úplnost. 

(dále jen 92předmět p[něn1'"), a to V souladu S nabídkou 
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1.2. Místem plnění je kotvený stožár OBS Dukovany (dále jen 99místo plnění" nebo ,,staveniště"). 
Místo plnění bude objednatelem k provedení díla předáno zhotoviteli nejpozději k datu zahájení 
provádění prací. 

1.3 Výstupem Z jednotlivých dílčích plnění bude vždy zpráva. Zhotovitel se zavazuje zprávy zpracovat 
ve 2 tištěných vyhotoveních a odeslat objednateli doporučenou zásilkou na jeho adresu uvedenou 
v záhlaví této smlouvy a jednou elektronicky na elektronickou adresu objednatele uvedenou v záhlaví 
této smlouvy. 

1.4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost spočívající V zpřístupnění dotčených 
konstrukcí a provedení záboru v okolí kontrolovaných konstrukcí, stejně tak jako zpřístupnit 
zhotoviteli sociální zařízení pro potřeby jeho pracovníků 

II. 
Doba plnění 

2. 1. Termín zahájení provádění díla sjednaly smluvní strany takto: 
zhotovitel zahájí provádění díla do 30 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. 

2.2. Termín dokončení díla sjednaly smluvní strany takto: 

zhotovitel dílo dokončí nejpozději do 40 pracovních dnů od účinnosti této smlouvy. Dílo se považuje 
za dokončené dnem odstranění vad a nedodělků bránících řádnému užívání díla (dále jen ,,dokončení 
díla " či ,,dokončené dílo "). 

III. 
Cena Díla 

3. 1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude ve výši: 

cena díla bez DPH 179.000,- Kč 

DPH ve výši 37.590,- Kč 
cena díla včetně DPH 216,590,- Kč . Bližší specifikace ceny díla je uvedena V cenové nabídce ze 
dne 25.6.2021, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy, resp. harmonogramu prací (viz výše). 

Objednatel prohlašuje, že pro toto plnění je osobou povinnou k dani podle ust. § 5 odst. 3 zák. č. 
235/2004 Sb., O DPH. 

3.2. Cena za jednotlivá dílčí plnění je mezi stranami sjednána následovně 
- rektifikace svislosti a sil V kotevních lanech 

podrobná prohlídka dle ČSN 73 2604 

92.000,-Kč bez DPH 

87.000,-Kč bez DPH 

3.3. Pokud se při provádění díla vyskytne potřeba víceprací nad dohodnutý rámec provádění díla dle 
této smlouvy, které jsou potřebné k dokončení díla či S ním související, bude cena za tyto práce 
přičtena k ceně díla uvedené výše dle vyúčtování zhotovitele. Na tyto práce se nevztahuje termín 
dokončení díla uvedený výše S tím, že vtokovém případě se termín dokončení díla sjednaný výše 
prodlužuje o dobu nutnou k provedení těchto prací. 

3.4. Cena víceprací musí být předem odsouhlasena objednatelem. 
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IV. 
Platební podmínky 

4. 1. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena po částech a to po předání dílčích plnění. 

4.2. Vyúčtování dílčích plnění provede zhotovitel včetně příslušné DPH formou vystavení faktury - 
daňového dokladu. Přílohou faktury bude potvrzení prokazující odeslání zásilky dle čl. I. odst. 1.3 této 
smlouvy spolu se scanem zprávy, Kníž se fakturace vztahuje. Pokud nebude jakákoliv faktura 
zhotovitele obsahovat předepsané náležitosti, není objednatel povinen fakturu uhradit a není 
V prodlení. 

4.3. Zhotovitel je povinen odeslat řádně vyhotovenou fakturu do 3 dnů po jejím vystavení objednateli 
na elektronickou adresu a to ve formátu PDF. 

4.4. Vystavená faktura obsahující předepsané náležitosti je splatná vždy do 30 dnů ode dne jejího 
doručení objednateli, platba se považuje za uhrazenou dnem jejího připsání na bankovní účet 
zhotovitele. 

V. 
Vlastnické právo k prováděnému dílu a nebezpečí škody na něm 

Vlastníkem prováděného díla je až do jeho úplného zaplacení zhotovitel. 

VI. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. I. této smlouvy V souladu S touto smlouvou, 
obecně platnými právními předpisy a poslušnými technických normami. 

6.2. Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny objednatele S tím, že na jejich event. nevhodnost nebo 
jejich rozpor S obecně platnými právními předpisy, příslušnými technickými či jinými normami, popř. 
stanovisky příslušných orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen bezodldadně upozornit 
objednatele. 

6.3. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla veškerou nezbytnou součinnost. 

6.4. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díle uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 
pro případnou odpovědnost za škodu na částku V minimální výši odpovídající ceně díla uvedené V čl. 
III. odst. 3.1 této smlouvy, příslušný doklad je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. 

6.5. Zhotovitel je oprávněn při provedení díla využít třetí osoby S tím, že V takovém případě odpovídá 
jako by dílo prováděl sám. 

VII. 
Záruka za jakost 

7.1. Zhotovitel poskytuje za provedené dílo záruku za jakost V délce 24 měsíců ode dne dokončení 
díla. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo V době jeho předání a po stanovenou záruční dobu bude mít 
vlastnosti stanovené obecně platnými právními předpisy, technickými normami, touto smlouvou, popř. 
vlastnosti obvyklé. 
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7.3. Zjistí-li objednatel V průběhu záruční doby, že dílo vykazuje vady, vyzve zhotovitele k jejich 
bezplatnému odstranění. 

VIII. 
Sankce 

8. 1. V případě prodlení objednatele S úhradou faktury zhotovitele, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % Z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.2. V případě prodlení objednatele S předáním staveniště a ploch S ním souvisej ících tak, jak ujednáno 
v čl. I. odst. 1.2 této smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč. 

8.3. V případě prodlení zhotovitele S předáním díla či jeho částí V termínech uvedených v této 
smlouvě, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení (toto se nevztahuje na případy prodlení, které bylo zapříčiněno Z důvodů 
neležících výlučně na straně zhotovitele - např. v důsledku zásahu vyšší moci, Z důvodů na straně 
objednatele apod.). Zhotovitel není v prodlení V případě, že objednatel je v prodlení S jakýmkoliv 
svým závazkem dle této smlouvy. 

8.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy nemají vliv na náhradu škody ani jiné nároky Z této smlouvy 
plynoucí. 

IX. 
Odstoupení 

9.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že ohledně zhotovitele bude 
zahaj eno insolventní řízení či zhotovitel vstoupí do likvidace. 

9.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy V případě, že ohledně objednatele bude zahaj eno 
insolventní řízení či objednatel vstoupí do likvidace. 

9.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud bude objednatel V prodlení S předáním 
staveniště a všech ploch souvisejících S předmětem plnění dle této smlouvy více než o 30 dnů oproti 
lhůtě uvedené v čl. I. odst. 1.2 této smlouvy. 

9.4. Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se objednatel ocitne v prodlení 
S placením ceny díla, resp. jeho části/částí O více než 30 dní. 

X. 
Doručování 

V případě doručování písemností se má za to, že zásilka odeslaná S využitím provozovatele 
poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání. 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

11.1 . Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru 
smluv na základě zákona č. 340/2015 sb., zákon O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a 
O registru smluv (zákon O registru smluv) způsobem dle ustanovení § 5 zákona O registru smluv. 

l 1 .2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnýıni ustanoveními OZ. 
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11.3. Pro případ sporu sjednávají smluvní strany místní příslušnost obecného soudu zhotovitele. 

11.4. Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran O předmětu této smlouvy a nahrazuje 
veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná. Smluvní strany současně prohlašují, 
že mezi nimi neexistují ani žádné obchodní zvyldosti, kterými by se měly řídit. 

11.5. Smluvní strany sjednávají, že veškeré doplňky, změny nebo jiná ujednání týkající se této 
smlouvy musí být učiněna formou písemného dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, ikony, 
ke kterým se dle této smlouvy vyžaduje písemná forma, nelze učinit formou elektronických nebo 
jiných technických prostředků - vylučují tedy aplikaci ustanovení § 561 a násl. OZ. Současně smluvní 
strany vylučují aplikaci ustanovení § 1740 odst. 3 OZ, tedy vylučují přijetí nabídky S dodatkem nebo 
odchylkou při uzavření nebo jakékoliv pozdě ší změně této smlouvy. 

11.6. Smluvní strany současně vylučují možnost zápočtů jejich vzájemných závazků a pohledávek 
vzniklých v souvislosti S plněním dle této smlouvy bez jejich předchozího písemného souhlasu a dále 
bez jejich předchozího písemného souhlasu vylučují možnost postoupení práv a povinností (tedy i této 
smlouvy) na třetí osobu. 

11.7. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že se seznámili S jejím obsahem, který vyjadřuje jejich 
pravou, platnou a svobodnou vůli, a že smlouva nebyla podepisována V tísni nebo za jinak 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho se vlastnoručně podepisují. 

1 1.8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž po jednom vyhotovení obdrží každý 
Z účastníků. 

Přílohy: 
Příloha č. 1 
Příloha č. 2 

Nabídka zhotovitele 
Pojistný certifikát zhotovitele 

V Praze dne 19.8.202 l V Praze dne 2 5. 08. 2021 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .......................... .................
EXCON, a.s. . 

zastoupena
členem představenstva 

........ ..........„
Český hydrometeorologický ústav 
Zastoupena
ředitel pro meteorologii a klimatologii 




