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S m l o u v a   o  d í l o 

č í s l o  RU/21/0008 
 

Uzavřená podle Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------- 

 

 

I. S m l u v n í  s t r a n y 

 

Zhotovitel:                               SECURITY TECHNOLOGIES a.s.  
Sídlo:                                                    Komprdova 4333/20, 615 00 Brno   
Statutární orgán:   KAMIL URBÁNEK – člen správní rady a ředitel společnosti  
Zapsán v obchodním rejstříku: B 7394 vedená u Krajského soudu v Brně 
IČ:     44015542      
DIČ:    CZ44015542 
Bankovní ústav:    
Číslo účtu:        
Zástupce pro věci smluvní:  
Zástupce pro věci technické a realizační:  

 
 
 / dále jen zhotovitel / 

 

 

 

Objednatel:                               Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
Sídlo:     J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště    
Zastoupení:   MUDr. PETR SLÁDEK, předseda představenstva  
Zapsán v obchodním rejstříku:   B 4420 vedená u Krajského soudu  v Brně 
IČ:    27660915     
DIČ:    CZ27660915     
Bankovní ústav:    
Číslo účtu:     
Zástupce pro věci technické a realizační:  
  

/ dále jen objednatel / 
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 II.   P ř e d m ě t    d í l a 

 

1. Předmětem díla je výměna ústředny velína CO I. Etapa, zahrnující dodávku, montáž a zprovoznění 

ústředny FlexES Control FX18 (dále také zařízení), demontáž původní technologie a revizi systému.  Podrobnější 

specifikace díla je uvedena v Příloze č. 1 – Výměna ústředny velína CO I. etapa, jež tvoří součást této smlouvy.                      

2. Cenová nabídka zhotovitele ze dne 13.7.2021,  tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

3. Zhotovitel se za podmínek stanovených v této smlouvě o dílo zavazuje provést řádně a včas sjednané dílo, 

objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit cenu za dílo.  

 

III.   C e n a   z a   d í l o 

1. Cena za dílo uvedené v čl. II. je: 

 

249. 424,- Kč bez DPH 

  

2. Zhotovitel je oprávněn požadovat přiměřené zvýšení ceny, objeví-li se v průběhu provádění díla vícepráce, 

které jsou nezbytné a nemohl je předvídat v době uzavření této smlouvy. Taková skutečnost bude předem 

projednána s objednatelem. Případné zvýšení ceny bude platné po jeho sjednání písemným dodatkem k této 

smlouvě. 

 

IV.   Č a s   a   z p ů s o b   p l n ě n í   d í l a 

1.     Zhotovitel dokončí a předá objednateli dílo nejpozději dne 31.12.2021. Tento termín je sjednán s přihlédnutím 

k dlouhým dodacím lhůtám zařízení. 

2. Objednatel je povinen neprodleně informovat zhotovitele o všech okolnostech a skutečnostech důležitých pro 

plnění smluvního díla. 

3. Objednatel se zavazuje, že nebude bez účasti zhotovitele provádět žádné zásahy do prováděného díla. 

 

V.   S p l n ě n í    d í l a 

1. Zhotovitel splní povinnost provedení díla jeho kompletním provedením, prokázáním funkčnosti každého 

systému, jeho komplexním vyzkoušením za účasti objednatele a zaškolením obsluhy – určených osob objednatele. 

 2. Objednatel se zavazuje, že nebude-li mít dílo podstatné vady a nedodělky, které brání užívání, dílo převezme 

bezprostředně po jeho dokončení a převezme provozní dokumentaci. O převzetí díla a provozní dokumentace 

bude sepsán předávací protokol. 

3.   Jestliže bude předávací protokol podepsán oprávněným zástupcem zhotovitele a objednatele, považují se 

veškeré údaje za dohodnuté, pokud některá ze stran v protokolu neuvede, že s určitými body protokolu 

nesouhlasí. 
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4. Pokud odmítá objednatel dílo převzít, je povinen uvést podstatné důvody, které mu brání dílo převzít. Po 

odstranění těchto nedostatků, pro které odmítl objednatel předmět díla převzít, se opakuje přejímací řízení v 

nezbytně nutném rozsahu. 

  

VI.   P l a t e b n í   p o d m í n k y 

 

1. Po řádném předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystavena faktura. 

2. Splatnost faktury je 30 dnů po jejím doručení objednateli, zálohy nebudou poskytovány. 

3. K ceně díla dle čl. III., odst. 1 bude připočtena zákonná daň z přidané hodnoty, a to ve výši platné v době 

fakturace. Pokud je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty bude stavebně montážní práce fakturovat v režimu 

přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) zákona o dani z přidané hodnoty.  

4. Faktura zhotovitele musí splňovat a obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a musí obsahovat jako přílohu kopii předávacího protokolu. 

V opačném případě má objednatel právo fakturu vrátit zhotoviteli. Splatnost opravené faktury počíná běžet dnem 

jejího opětovného doručení objednateli. 

5.  V případě nedodržení termínu splatnosti, může zhotovitel požadovat zákonný úrok z prodlení ve výši 

stanovené příslušným nařízením vlády. 

6. Objednatel si v případě předání díla, které vykazuje vady či nedodělky, které nebrání jeho užívání, vyhrazuje 

právo uhradit 90% celkové ceny díla, přičemž zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno do 15-ti dnů po odstranění 

vad či nedodělků. 

7. V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla do užívání objednateli, z důvodů na straně  

zhotovitele, zaplatí tento smluvní pokutu 5000,- Kč za každý den prodlení. V případě nedodržení termínu 

odstranění vad z důvodů na straně  zhotovitele zaplatí tento smluvní pokutu 2000,- Kč za každý započatý den 

prodlení. 

8. Smluvní pokuta bude zaplacena nezávisle na tom, zda straně oprávněné vznikla škoda, kterou lze vymáhat 

samostatně. Výše smluvní pokuty se nezapočítává do výše náhrady škody. 

VII.  Z á r u k a 

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce: 24 měsíců od řádného předání díla. Poskytnutá záruka 

znamená, že dodané zařízení bude po dobu záruky způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé 

vlastnosti. 

2. Zahájení prací na odstranění závad díla v záruční době započne do 48 hod. po ohlášení závady. Zhotovitel se 

zavazuje závadu odstranit  nejpozději do 5 dnů od zahájení prací na odstraňování závady. Závady budou 

ohlašovány telefonicky na tel. 777234505.  
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3. Zhotovitel neodpovídá za závady, jejichž původ spočívá ve špatných výchozích podkladech, které mu pro 

provedení díla objednatel odevzdal dle čl. II této smlouvy.  

 

VIII.   J i n á   u j e d n á n í  

1. V případě odstoupení od uzavřené smlouvy o dílo ze strany objednatele, aniž zhotovitel porušil sjednané 

podmínky smlouvy či zákonné povinnosti, objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli prokazatelně již vzniklé 

náklady. 

2. Zhotovitel nese od doby předání místa určeného k provedení díla do doby protokolárního předání díla jako 

celku, nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:  

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a uskladňovaných částech, 

b) plochách a objektech umístěných na dočasně užívaných pozemcích nebo pod nimi v souvislosti s prováděním 

díla. 

Odpovědnost za škodu vzniklou na těchto věcech je odpovědností objektivní. 

3. Smluvní strany se zavazují, že nebudou bez předchozího souhlasu protistrany poskytovat jakékoliv informace 

stran tohoto smluvního vztahu třetím osobám. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele je považováno za 

podstatné porušení smluvních povinností. 

4. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv), v platném znění, souhlasí obě smluvní strany s tímto uveřejněním a sjednávají, že správci registru 

smluv zašle tuto smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

5. Smlouvu je možno změnit pouze písemnými číslovanými dodatky smlouvy, oboustranně podepsanými 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nich jeden výtisk obdrží objednatel a druhý zhotovitel. 

7. Právní režim smlouvy se řídí občanským zákoníkem. 

8. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – Výměna ústředny velína CO I. etapa 

              V Uherském Hradišti dne       

 

 

 

 

.........................................................                           ................................................. 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 

MUDr. Petr Sládek 

Předseda představenstva 

ZA OBJEDNATELE 

    

 

SECURITY TECHNOLOGIES a.s. 

KAMIL URBÁNEK  
 Člen správní rady 

a ředitel společnosti  
ZA DODAVATELE 


