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Smlouva o dílo č. 21199000626
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany, organizační složka státu
se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Chlíbkem, Ph.D.

děkanem Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec
Králové

Zaměstnanci pověření jednáním:

na adrese: Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

bankovní spojení:
číslo účtu:
vyřizuje:
fakturační adresa, místo dodání díla:

ČR Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha -Hradčany
v zastoupení: Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany,
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové

Zhotovitel: Fakultní nemocnice Hradec Králové
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové
zast.:
IČ: 00179906
DIČ: CZ00179906
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoby:
e-mail:

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele laboratorní zpracování
vzorků (dále jen „dílo“) smlouvy a závazek objednatele uhradit za to zhotoviteli
sjednanou cenu díla.

Cena díla je smluvními stranami sjednána ve výši 99.358,18 Kč (včetně DPH).

Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady
zhotovitele související s plněním této smlouvy (např. DPH, náklady na dopravu do místa plnění, clo,
apod.).

Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 30. 11. 2021.

Místo plnění a kontaktní osoby:
1. Místem plnění je pracoviště zhotovitele – Ústav klinické biochemie a diagnostiky.
2. Kontaktní osobou je za objednatele
3. Kontaktní osobou za zhotovitele je
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Platební a fakturační podmínky:
1. Cena díla bude zhotovitelem objednateli vyúčtována prostřednictvím faktury – daňového

dokladu. Objednatel souhlasí s použitím faktury v elektronické podobě, která bude zaslána na
adresu Zálohové platby nebudou objednatelem poskytovány.

2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a podle § 435 občanského zákoníku v platném znění. Dále musí faktura obsahovat
tyto údaje:
a) číslo této smlouvy dle číslování objednatele,
b) jako objednatel bude uvedeno (identifikace objednatele) ČR-Ministerstvo obrany,

organizační složka státu, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany,
c) jako konečný příjemce, který proplatí fakturu bude uvedena Fakulta vojenského

zdravotnictví Univerzity obrany, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové.
Fakturovaná částka musí být shodná s částkou uvedenou v této smlouvě.

3. Faktura a dílo budou objednateli doručeny na adresu: Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzity obrany, Hradec Králové, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové.

4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
5. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím lhůty splatnosti, neobsahuje-li některý

údaj dle této smlouvy, nebo trpí-li jinými vadami. Při vrácení faktury uvede objednatel důvod
jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení vystaví zhotovitel novou fakturu.
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne
doručení nové faktury objednateli.

6. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém
případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která
bude odvedena objednatelem na účet správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel
obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude
nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému
správci daně.

7. Osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech reklamace a v eventuální urgenci faktur je

Záruka za jakost, vady díla a reklamace:
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v trvání 24 měsíců.
2. Reklamace se uplatňují písemně.
3. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 10 dnů ode dne jejího obdržení.
4. Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.
5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení:
1. Zhotovitel je v případě prodlení s dokončením díla a jeho předáním objednateli povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025% z celkové ceny díla (vč. DPH), a to za
každý i započatý den prodlení až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního
vztahu.

2. V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění oprávněně reklamované vady zjištěné
v záruční době zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025% z celkové ceny
díla (vč. DPH), a to za každý i započatý den prodlení až do podpisu protokolu o odstranění
vady nebo do zániku smluvního vztahu.
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3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla zaplatí objednatel zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,025% z dlužné částky (včetně DPH) za každý i započatý den prodlení.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

4. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno
právo na náhradu škody, ustanovení § 2050 občanského zákoníku v platném znění se
nepoužije. Rovněž není dotčena povinnost řádně splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

5. Pokud zhotovitel nemůže řádně a včas splnit své povinnosti sjednané touto smlouvou z
důvodu okolnosti mající povahu vyšší moci, je povinen předložit objednateli doklady, které
tuto okolnost jednoznačně prokazují. Pokud tak učiní, může objednatel upustit od uložení
smluvní pokuty, případně může její zaplacení zhotoviteli prominout.

Odstoupení od smlouvy:
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato Smlouva zaniká vedle ostatních případů

stanovených občanským zákoníkem v platném znění také jednostranným odstoupením od
Smlouvy ze strany objednatele pro její podstatné porušení zhotovitelem.
Podstatným porušením povinností ze strany zhotovitele se rozumí:

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla a jeho předáním objednateli po dobu delší než
10 dnů,

b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla.

V případě, kdy je zhotovitel v prodlení s předáním pouze části díla, je objednatel oprávněn od
smlouvy odstoupit částečně, a to v rozsahu nepředané části díla.

Závěrečná ujednání:
1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této Smlouvy, se

řídí právním řádem České republiky.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních

stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb.
3. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek vyplývající

z této Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými dodatky, akceptovanými

oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouva bude uveřejněna v souladu s platnými právními předpisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou, vážnou, svobodnou a

úplnou vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci
smluvních stran své podpisy.

Za objednatele: Za zhotovitele:
V Hradci Králové V Hradci Králové
dne: dne:

___________________________ _____________________________________

prof. MUDr. Vladimír
Palička CSc.dr.h.c

Digitálně podepsal prof. MUDr.
Vladimír Palička CSc.dr.h.c
Datum: 2021.10.26 09:23:21
+02'00'

Ing. Jan
Komárek

Digitálně podepsal
Ing. Jan Komárek
Datum: 2021.10.26
12:10:37 +02'00'
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