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SMLOUVA O DÍLO 

„Uherskohradišťská nemocnice a.s. - 

Rekonstrukce objektu 14 - nábytek“ 
 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen občanský zákoník) 

  
Níže uvedeného dne, měsíce a roku 
 

Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
IČ:  27660915 
se sídlem: Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 365, PSČ 686 68 
zastoupená: MUDr. Petrem Sládkem, předsedou představenstva 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 
4420 
číslo účtu:  
 
na straně jedné (dále také jen objednatel) 

 

a 
 
EXBYDO s.r.o. 
IČ:                  62497791                                  
se sídlem:      Sadová 1106, 393 01  Pelhřimov 
zastoupená:   Michalem Janečkem, jednatelem 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, 
spisová značka C4529 
číslo účtu:        
 
na straně druhé (dále také jen dodavatel) 

 
uzavřeli tuto smlouvu o dílo ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. 

 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

 

1.1 Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky na dodávku pod názvem 
Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Rekonstrukce objektu 14 – nábytek 
(dále jen „veřejná zakázka“). Dodavatel předložil v souladu s podmínkami 
veřejné zakázky nabídku na dodání a montáž nábytku, která byla 
vyhodnocena jako nejvýhodnější. 

 

 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

 

2.1 Touto smlouvou o dílo se dodavatel zavazuje k dodání a provedení díla a 
ostatních plnění uvedených v článku III. této smlouvy o dílo a objednatel se 



 

 

 

zavazuje k zaplacení celkové ceny za dílo a ostatních plnění uvedených 
v článku VI. této smlouvy o dílo. 

 

 

Článek III. 
Dílo 

 

3.1 Předmětem plnění dle této smlouvy o dílo je dodávka a montáž nábytku do 
objektu 14 Uherskohradišťské nemocnice, dle cenové nabídky uvedené 
v příloze č. 1 této smlouvy o dílo. Veškerý nábytek bude dodán s parametry 
splňujícími požadavky stanovené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

 

3.2 Dodávka nábytku musí být provedena dle standardů pro nemocniční a 
klinická pracoviště, všechny použité materiály musí být snadno omyvatelné, 
dezinfikovatelné, ekologické, tepelně, chemicky a mechanicky odolné, 
vyhovující příslušným normám o škodlivinách. Všechny komponenty 
dodávaného nábytku musí být nové, nepoužité a nerepasované. 

 

Součástí díla je dále i: 
a) ověření veškerých rozměrů jednotlivých výrobků zaměřením na místě 

dodávky a montáže, 
b) vyvzorkování veškerých materiálů před zahájením výroby (bez 

odsouhlasení objednatelem nelze zahájit výrobu), 
c) doprava veškerých komponentů na místo dodávky a montáže, 
d) předání prohlášení o shodě na použité materiály a výrobky dle platných 

právních předpisů,  
e) zaškolení obsluhy (je-li třeba), 
f) dodání návodů k použití a k obsluze (způsob čištění, dezinfekce, apod.) 

v českém jazyce v listinné podobě a na CD, 
g) bezplatný záruční servis (opravy). 

 

 

Článek IV. 
Prohlášení dodavatele 

 

4.1 Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy o dílo detailně a 
s vynaložením odborné péče seznámil se zadávací dokumentací veřejné 
zakázky a že neshledal nic, co by mu jakkoliv bránilo řádně a v dobách 
stanovených touto smlouvou o dílo provést dílo a ostatní plnění tak, aby 
splňovalo všechny požadavky na něj i na dílo kladené uvedenou zadávací 
dokumentací a touto smlouvou o dílo. 

 
4.2 Dodavatel rovněž prohlašuje, že se podrobně a s vynaložením odborné péče 

seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy veškeré technické, 
parametrové, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a 
ostatních plnění a že disponuje takovými personálními, technickými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a ostatních 
plnění nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou 
známé žádné zjevné ani skryté překážky, které by mu bránily v řádném a 
včasném provedení díla a ostatních plnění.   
 



 

 

 

4.3 Dodavatel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem daně z přidané 
hodnoty a po dobu trvání právního vztahu vyplývajícího z této smlouvy o dílo 
se dodavatel zavazuje dodržovat své povinnosti vztahující se ke správě daně 
z přidané hodnoty. 

 

 

Článek V. 
Zahájení provádění díla a doba provedení díla 

 

5.1 Dodavatel se zavazuje zahájit provádění díla a provést dílo takto: 

− Zaměření:  
na výzvu objednatele, předpoklad leden až únor 2022  

 
− Zahájení dodávek k montáži: 

na výzvu objednatele, předpoklad květen až červen 2022  
 

− Dokončení dodávek (provedení díla): 
do 60 kalendářních dnů ode dne pokynu objednatele k zahájení 
dodávek k montáži 

 
5.2 Objednatel se zavazuje, že pokyn k zahájení dodávek k montáži dá nejdříve 

po 45 kalendářních dnech ode dne podpisu smlouvy.  
 
5.3 Záruční servis (opravy) bude probíhat po celou dobu záruční lhůty. 

 

 

Článek VI. 
Celková cena za dílo a splátky celkové ceny za dílo 

 

6.1 Cena za dílo včetně všech plnění činí 5 301 523,00 Kč bez DPH (slovy: 
pětmilionůtřistajednatisícpětsetdvacettři korun českých korun českých), plus 
příslušná DPH ve výši 1 113 319,83 Kč (slovy: 
jedenmilionjednostotřinácttisíctřistadevatenáct korun českých osmdesáttři 
haléřů), celkem tedy částka 6 414 842,83 Kč  (slovy: 
šestmilionůčtyřistačtrnácttisícosmsetčtyřicetdva korun českých osmdesáttři 
haléřů). 

 

6.2 V případě změny DPH se příslušně mění i celková cena za dílo včetně DPH.  
 

6.3 Celková cena za dílo je cenou pevnou, úplnou a nepřekročitelnou. Celková 
cena za dílo obsahuje veškeré náklady dodavatele na dodání a provedení 
díla a všech ostatních plnění dle čl. III. Na celkovou cenu za dílo nemá žádný 
vliv inflace v České republice ani v zahraničí po dobu provádění díla či 
jakékoliv jeho části či ostatních plnění ani vývoj mzdových nákladů, cen 
surovin náhradních dílů, materiálových vstupů, pohonných hmot, ubytování 
či stravování, kdy veškeré tyto vlivy jsou již zahrnuty v celkové ceně za dílo.  

 

6.4 Celková cena za dílo bude objednatelem zaplacena dodavateli takto: 

− 80% ze sjednané ceny do 15 dní po řádném předání a převzetí díla, 



 

 

 

− zbývající část, tj. 20% ze sjednané ceny, ve dvou  rovnoměrných 
měsíčních splátkách, počínaje prvním dnem měsíce následujícího po 
měsíci, v němž bylo dílo řádně předáno a převzato. 

 
6.5 V případě prodlení se zaplacením celkové ceny za dílo či jakékoliv její části 

delším jak 15 dnů, má dodavatel právo na úroky z prodlení ve výši dle 
příslušného nařízení vlády. Za prodlení se zaplacením není objednatel 
povinen kromě úroku z prodlení hradit jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou 
smluvní sankci. 

 

 

Článek VII. 
Místo provádění díla 

 

7.1 Místem provádění díla a ostatních plnění je prováděná stavba objektu 14 

Uherskohradišťské nemocnice na adrese Uherské Hradiště, J. E. Purkyně 
365. 

 
7.2 Dodavatel si je vědom toho, že dodávka a montáž nábytku může probíhat do 

dokončované stavby.  Před zahájením výroby je dodavatel povinen zúčastnit 
se koordinační schůzky s objednatelem a případně zhotovitelem stavby a 
projednat termín provedení zaměření v místě dodávky k ověření rozměrů 
dodaného nábytku a případně podmínky uskladnění dodaného nábytku či 
podmínky pro napojení na dodaných prvků na instalační přívody, jsou-li 
vyžadovány. O jakýchkoliv případných problémech je dodavatel povinen 
bezodkladně informovat objednatele.  
 

7.3 Před dovozem nábytku na místo montáže musí dodavatel provést prohlídku 
stavu místa montáže a zkontrolovat, zda jsou naplněny veškeré podmínky 
pro bezvadnou montáž a instalaci. Bez této kontroly bere na sebe dodavatel 
všechna rizika z toho vyplývající.  
 

7.4 Nejpozději v den předání a převzetí řádně provedeného díla či po odstranění 
všech vad a nedodělků z předání díla případně vzešlých je dodavatel 
povinen vyklidit místo provádění díla. Stejně tak je povinen postupovat i při 
odstoupení od této smlouvy o dílo či jiném jejím ukončení. V případě 
nesplnění této povinnosti je objednatel dle dohody obou smluvních stran 
oprávněn provést vyklizení místa provádění díla na náklady dodavatele třetí 
osobou a veškeré movité věci uložit do úschovy, a to opět na náklady 
dodavatele. 
 

7.5 Náklady na vyklizení místa provádění díla nese dodavatel ze svého.   
 

 

Článek VIII. 
Provádění díla a ostatních plnění 

 

8.1 Dodavatel se zavazuje dodat a provést dílo a všechny jeho části a ostatní 
plnění řádně, v odpovídající kvalitě, s odbornou péčí a v rozsahu potřebném 
pro řádné provedení díla tak, aby bylo dílo v souladu se zadávací 



 

 

 

dokumentací veřejné zakázky, s touto smlouvou o dílo, s příslušnými 
technickými a technologickými normami včetně ČSN i jejich informativních 
částí a s právními a jinými předpisy.  

 
8.2 Při dodání a provádění díla a ostatních plnění postupuje dodavatel 

samostatně. Dodavatel se však zavazuje respektovat pokyny objednatele, 
pokud nebudou v rozporu s příslušnými technickými a technologickými 
normami včetně ČSN, právními a jinými předpisy anebo s odbornými 
znalostmi dodavatele. V případě, že pokyny objednatele nebudou v souladu 
s výše uvedenými předpisy nebo znalostmi dodavatele, dodavatel 
objednatele písemně o této skutečnosti uvědomí včetně náležitého 
zdůvodnění a požádá objednatele o jejich přehodnocení. 
 

8.3 Věci, které jsou potřebné k dodání a provedení díla a ostatních plnění, je 
povinen opatřit dodavatel.  
 

8.4 Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců i 
ostatních osob v prostoru místa provádění díla a ostatních plnění a 
zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
dodavatel zavazuje dodržovat hygienické a případné jiné předpisy související 
s dodáním a realizací díla a ostatních plnění. Dodavatel přebírá v plném 
rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení 
dodání a provádění díla a ostatních plnění. Dodavatel je rovněž povinen 
zajistit, že všechny fyzické osoby pohybující se v místě provádění díla a 
ostatních plnění z pokynu dodavatele, včetně fyzických osob poddodavatelů, 
budou označeni logem dodavatele. Neoznačené fyzické osoby jsou povinny 
na vyzvání objednatele místo provádění díla opustit.     
 

8.5 Dodavatel je povinen udržovat v místě dodání a provádění díla a ostatních 
plnění čistotu a pořádek a průběžně odstraňovat na své náklady z místa 
dodání a provádění díla a ostatních plnění odpady a nečistoty vznikající při 
provádění díla a ostatních plnění. V případě, že dodavatel k výzvě 
objednatele neprovede odstranění odpadů a nečistot z místa dodání a 
provádění díla a ostatních plnění, je oprávněn tyto odpady a znečištění 
odstranit na náklady dodavatele a za pomoci třetích osob objednatel. 
Dodavatel je při provádění díla povinen dodržovat zejména ustanovení 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 
 

8.6 Dodavatel se zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla a ostatních 
plnění nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je 
škodlivý či nebezpečný lidskému zdraví či životnímu prostředí. Pokud tak 
dodavatel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese dodavatel. Stejně 
tak se dodavatel zavazuje, že k realizaci díla a ostatních plnění nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci nezbytnou k řádnému 
provedení díla. 
 

8.7 Dodavatel  se zavazuje v průběhu provádění díla a ostatních plnění doložit 
na vyzvání objednatele, nejpozději však do 3 dnů po takovémto vyzvání, 



 

 

 

soubor certifikátů rozhodujících komponent či materiálů užitých k provedení 
díla a ostatních plnění. 
 

8.8 Dodavatel podpisem této smlouvy o dílo potvrzuje, že disponuje všemi 
právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi 
včetně znalostí příslušných norem a všech právních a jiných předpisů, které 
jsou nutné k dodání a  provedení díla a ostatních plnění.  

 

8.9 Dodavatel se zavazuje akceptovat a zajistit vyloučení z provádění díla a 
ostatních plnění svých zaměstnanců, spolupracujících subjektů nebo 
poddodavatelů na základě návrhu objednatele. Za oprávněný důvod 
v návrhu objednatele na vyloučení se považuje zejména: 
- nedostatečná kvalita provádění díla a ostatních plnění, 
- opakované porušení povinností dodavatele, 
- opakované porušení stanovených technických podmínek, 
- neposkytování součinnosti odpovědných osob v komunikaci 

s objednatelem nezbytné pro plnění práv objednatele vyplývající z této 
smlouvy o dílo. 

 

8.10 Dodavatel se při dodání a provádění díla a ostatních plnění zavazuje 
neohrožovat ani neomezovat stávající provoz zdravotnického zařízení 
objednatele a je povinen řídit se pokyny objednatele a průběžně 
spolupracovat na co nejmenší míře zásahů do stávajících provozů 
objednatele. Dodavatel je povinen zajistit provádění díla a ostatních plnění 
takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti personálu, pacientů 
či návštěvníků stávajících provozů objednatele. 

 
 

 

Článek IX. 
Kontrola provádění díla a ostatních plnění objednatelem 

 

9.1 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodání a provádění díla a 
ostatních plnění. Zjistí-li objednatel, že dodavatel dodává či provádí dílo a 
ostatní plnění v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se nápravy a toho, aby dodavatel odstranil vady a nedodělky 
vzniklé neřádným dodáním a prováděním díla a ostatních plnění a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v 
přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup dodavatele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy o dílo. U vad a nedodělků vytknutých objednatelem 
v průběhu dodání a provádění díla a ostatních plnění, se dodavatel zavazuje 
tyto vady a nedodělky odstranit nejpozději do 3 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit 
pouze písemnou dohodou objednatele a dodavatele a pouze z objektivních 
technologických důvodů a po zdůvodněné žádosti dodavatele, nikoliv však 
více než o 5 dnů.  

 
9.2 Dodavatel je povinen umožnit objednateli v každou dobu, kdy je prováděno 

dílo, v místě provádění díla přístup za účelem kontroly postupu dodání a 
provádění díla. 



 

 

 

 

 

Článek X. 
Poddodavatelé dodavatele a povinnost koordinace 

 

10.1 Při provádění části díla jinou osobou – poddodavatelem, má dodavatel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

 

10.2 Dodavatel je povinen zavázat tyto třetí osoby - poddodavatele k dodržování 
stejných povinností, jaké má dodavatel na základě této smlouvy o dílo, a 
současně se dodavatel zavazuje dodržovat veškeré své povinnosti 
k poddodavatelům, k nimž se zavázal, a to včetně povinností a podmínek 
platebních. 

 

10.3 Dodavatel se z důvodu zajištění kvality poskytovaného plnění zavazuje 
provést montáž dodávaného nábytku výhradně prostřednictvím vlastních 
kapacit a nevyužije k této činnosti poddodavatele.    
 

 

 

Článek XI. 
Předání díla 

 

11.1 Dodavatel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny 
předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen nejpozději 
v poslední den oznámeného termínu zahájit přejímací řízení a řádně v něm 
pokračovat. Dílo je považováno za provedené jeho řádným ukončením a 
předáním předmětu díla objednateli.  

 
11.2 Objednatel je povinen převzít dílo jen pokud nevykazuje žádné vady a 

nedodělky nebo jen takové vady a nedodělky, které nebrání užívání díla. O 
tom, zda se jedná o vady a nedodělky díla, které nebrání užívání díla, 
rozhoduje při předání díla výlučně objednatel.  
 

11.3 Dodavatel předá a objednatel převezme bezvadné dílo na základě protokolu 
o předání a převzetí díla (protokol vypracuje dodavatel), podepsaného 
pověřenými zástupci obou smluvních stran. Při předání díla budou předány i 
veškeré jeho součásti, které se k dílu vztahují a které vyžaduje platná 
legislativa.  

 

11.4 Dodavatel je povinen připravit a předat u předání a převzetí díla zejména tyto 
doklady: 

- certifikáty a prohlášení o shodě na veškeré materiály a výrobky dle 
příslušných platných právních předpisů, a to zejména zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky, 

- ve dvojím vyhotovení návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, z toho 
jeden v elektronické podobě na CD nebo DVD,  

- protokoly o zaškolení obsluhy (vyžaduje-li to charakter díla). 
Bez předání těchto dokladů nelze považovat dílo za řádně provedené a 
dokončené. 



 

 

 

 
11.5 V předávacím protokolu se mimo jiné uvede soupis vad a nedodělků, pokud 

je dílo obsahuje. Pokud odmítá objednatel dílo převzít, je povinen uvést do 
předávacího protokolu důvody nepřevzetí díla.  
 

11.6 Dodavatel se zavazuje odstranit vady a nedodělky v dohodnutém termínu 
uvedeném v předávacím protokolu, nejpozději však vždy do 3 dnů. Tuto lhůtu 
lze prodloužit pouze písemnou dohodou objednatele a dodavatele a pouze 
z objektivních technologických důvodů a na základě odůvodněné žádosti 
dodavatele. 
 

11.7 Vadou se pro účely celé této smlouvy o dílo rozumí i odchylka v kvalitě, 
rozsahu nebo parametrech díla, stanovených zadávací dokumentací veřejné 
zakázky, touto smlouvou o dílo, technickými či technologickými normami 
včetně ČSN i jejich informativních částí či obecně závaznými či jinými 
předpisy. Nedodělkem se pro účely celé této smlouvy o dílo rozumí zejména 
nedokončená práce na díle a ostatních plnění oproti této smlouvě o dílo.  

 

 

 

Článek XII. 
Kvalita díla a ostatních plnění a jeho provádění 

 

12.1 Dodavatel se zavazuje dodat a provést dílo a ostatní plnění s odbornou péčí 
a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Dodavatel je povinen dodržovat 
veškeré příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich 
informativních částí vztahující se k dodání a provádění díla a ostatních plnění 
a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části nebo ostatní plnění, a to včetně 
všech norem harmonizovaných. Pro účely této smlouvy o dílo se uplatní vždy 
podle uvedeného pořadí:  
1. české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní 

technické normy přejímající evropské normy, 
2. evropská technická schválení,  
3. obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným 

členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku 
Evropské unie,  
mezinárodní normy,  

4. jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými 
normalizačními orgány,  

5. české technické normy. 
 

12.2 Objednatel má právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k ověření 
jakosti díla či jeho části nebo ostatních plnění nechat vyhotovit znalecký 
posudek, jehož závěry se zavazují obě smluvní strany řídit. V případě, že 
jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, ponese 
náklady na jeho vyhotovení dodavatel.  
 

12.3 Dodavatel je povinen při dodání a provádění díla a ostatních plnění použít 
pouze materiály a výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu  
 



 

 

 

předpokládané životnosti díla byla při běžné údržbě zajištěna funkčnost díla. 
 

12.4 Veškeré odborné práce při provádění díla a ostatních plnění musí být 
vykonávány pouze osobami majícími příslušnou odbornou kvalifikaci. 
Dodavatel je povinen na požádání objednatele předložit doklad o kvalifikaci 
těchto osob, včetně osob poddodavatelů. 

 

 

 

Článek XIII. 
Záruky 

 

13.1 Dodavatel poskytuje záruku za jakost a funkčnost díla včetně příslušenství, 
zařízení, prací a dodávek třetích osob - svých poddodavatelů, a to v délce 24 
měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného převzetí díla 
objednatelem, respektive ode dne odstranění všech vad a nedodělků 
vzešlých z předání díla.  

 
13.2 V rámci záruční lhůty dodavatel bezplatně odstraní vady včetně dodání 

případných náhradních dílů. Záruční servis bude zahrnovat celé dílo tak, jak 
je specifikováno v čl. III smlouvy. 
 

13.3 Záruka se nevztahuje na vady způsobené úmyslně či neodborným 
zacházením obsluhy zařízení a vady způsobené vyšší mocí. 
 

13.4 Náklady na práci, materiál, cestovní náklady, náklady ubytování a veškeré 
další náklady, které vzniknou dodavateli v souvislosti záručním 
odstraňováním vad v záruční době, nese v plné výši dodavatel. 
 

13.5 Dodavatel se zavazuje nastoupit na odstranění vady díla v záruční době na 
základě doručené reklamace nejpozději do 2 pracovních dnů a odstranit 
takovouto vadu nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. 

 
13.6 Reklamace může být uplatněna písemnou i elektronickou formou. 

 
13.7 Pro případ, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní lhůtu 

k odstranění vad dodavateli dodržet, může být smluvními stranami písemně 
dohodnuta přiměřeně delší lhůta.   
 

13.8 Reklamace odeslaná poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. Na tuto část díla, na níž byla takto oprávněně uplatněna 
reklamace, se záruční lhůta prodlužuje o lhůtu od uplatnění reklamace do 
doby odstranění vady a předání a převzetí odstraněné vady. 
 

13.9 Smluvní strany dohodly, že záruční podmínky a další podmínky, které směřují 
k ochraně spotřebitele, se řídí občanským zákoníkem a dalšími příslušnými 
obecně závaznými předpisy vždy, pokud jsou pro objednatele výhodnější než 
záruční podmínky vymezené ve smlouvě. 
 



 

 

 

13.10 Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení 
reklamace dodavatelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel 
potvrdil vyřízení reklamace dodavateli. O tuto dobu se záruční doba 
prodlužuje. 

 

 
Článek XIV. 

Vlastnické právo, přechod nebezpeční škod na díle a licenční ujednání 
 

14.1 K prováděnému dílu a všem jeho částem má vlastnické právo od počátku a 
po celou dobu provádění díla až do předání a převzetí díla dodavatel. 
Řádným předáním a převzetím díla nabývá vlastnické právo k dílu a všem 
jeho částem objednatel. 

 

14.2 Nebezpeční škody na prováděném díle a všech jeho částech, péče o 
nezabudované materiály a jejich správa zůstávají po celou dobu provádění 
díla až do jeho řádného předání a převzetí a odstranění všech případných 
vad a nedodělků z předání a převzetí díla vzešlých na dodavateli.  

 

14.3 Dodavatel se zavazuje a současně prohlašuje, že dílo ani jeho části, které 
jsou autorským dílem, nebude mít k okamžiku předání díla žádné právní 
vady. Uplatní-li třetí osoba své jakékoliv právo k dílu nebo jeho části, 
zavazuje se dodavatel bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady učinit 
potřebná opatření k ochraně výkonu práv objednatele, pokud jej k tomu 
objednatel zmocní. 

 

 

Článek XV. 
Vady díla při předání díla a v záruční době 

 

15.1 Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, 
na něž se vztahuje záruka za jakost a funkčnost díla a které se vyskytnou 
v záruční době, odpovídá dodavatel v rozsahu této záruky.  

 

15.2 Dodavatel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny 
použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že 
dodavatel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl 
zjistit nebo na ně písemně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
Dodavatel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných 
pokynů daných mu objednatelem, jestliže dodavatel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli 
dodavatel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 
 

15.3 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat na adrese sídla dodavatele 
bez zbytečného odkladu po jejich zjištění či elektronicky na e-mailové adrese 
sdělené dodavatelem. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se 
projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
zjednat nápravu. Objednatel je oprávněn zejména požadovat: 

 
 



 

 

 

- odstranění vady dodáním náhradního plnění,  
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
Objednatel je oprávněn vybrat si způsob odstranění vady dle vlastní úvahy. 

  
15.4 Reklamaci vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, 

přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se 
považuje za včas uplatněnou. 
 

15.5 Povinnost odstranit vady má dodavatel, který nese náklady na odstranění 
reklamované vady, kdy dodavatel má povinnost odstranit vady i ve sporných 
případech a případech, kdy dodavatel reklamované vady neuznává či se 
necítí být odpovědný za vady, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu o 
odpovědnosti za vady.  
 

15.6 Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady 
neoprávněně, tzn., že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost 
dodavatel, nebo že se na ni nevztahuje záruka za jakost a funkčnost díla 
dodavatele, respektive, že vadu způsobil nevhodným užíváním díla 
objednatel, je objednatel povinen na žádost dodavatele uhradit dodavateli 
veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady. 

 

 

Článek XVI. 
Odpovědnost za škody 

 

16.1 Dodavatel nese po celou dobu provádění díla a ostatních plnění odpovědnost 
za škody způsobené svojí činností, činností svých zaměstnanců, 
poddodavatelů či dalších osob, které použije k provádění díla a ostatních 
plnění či k odstraňování vad, jakož i odpovědnost za škodu vyplývající 
z porušení povinností stanovených touto smlouvou o dílo. 

 
16.2 Dodavatel nese též odpovědnost za škodu objednateli způsobenou z důvodu 

nemožnosti užívání díla k účelu dle předmětu činnosti a podnikání 
objednatele. Škodou se v takovém případě rozumí i ušlý zisk z nemožnosti 
užívat dílo k předmětnému účelu. 
 

16.3 Dodavatel je povinen jakékoliv případné škody bezodkladně odstranit na 
vlastní náklady či nahradit, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich 
vzniku, nebude-li v tom kterém případě dohodnuto jinak. 
 

16.4 Právo na náhradu škody vzniklé objednateli při odstoupení od této smlouvy 
o dílo objednatelem z důvodů na straně dodavatele zůstává zachováno. 

 

 

Článek XVII. 
Smluvní pokuty 

 

17.1 Pro případ,  že dodavatel poruší svou povinnost řádně provést a  dokončit 
dílo v době uvedené v článku V. odst. 5.1 této smlouvy o dílo, sjednávají 
smluvní  strany této smlouvy o dílo  smluvní pokutu ve výši 20.000 ,- Kč 



 

 

 

(slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení, přičemž 
takto sjednaná či zaplacená smluvní pokuta se nijak netýká práva 
objednatele na náhradu škody porušením povinnosti způsobené. 

  
17.2 Pro případ, že dodavatel poruší svou povinnost stanovenou v článku XIII. 

odst. 13.5 této smlouvy o dílo, tedy povinnost nastoupit k odstranění záruční 
vady nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku vyrozumění dodavatele o 
jejich existenci či reklamovanou vadu odstranit nejpozději do 7 pracovních od 
vyrozumění dodavatele o jejich existenci (nebo v dohodnuté prodloužené 
lhůtě), sjednávají smluvní strany této smlouvy o dílo smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý den 
prodlení, přičemž takto sjednaná či zaplacená smluvní pokuta se nijak netýká 
práva objednatele na náhradu škody porušením povinnosti způsobené. 

 

17.3 Pro případ, že dodavatel poruší svou povinnost stanovenou v článku X. odst. 
10.3 této smlouvy o dílo, tedy povinnost provést montáž nábytku 
prostřednictvím vlastních kapacit, sjednávají smluvní strany této smlouvy o 
dílo smluvní pokutu ve výši 5 % ze sjednané ceny bez DPH. V takovém 
případě je dodavatel povinen okamžitě montáž přerušit a sjednat nápravu.  

 
17.4 Pro případ, že dodavatel poruší jakoukoliv jinou povinnost stanovenou touto 

smlouvou o dílo a nesjedná nápravu tohoto porušení do 5 pracovních dnů od 
upozornění objednatelem či poruší tutéž povinnost znovu po upozornění 
objednatelem, sjednávají smluvní strany této smlouvy o dílo smluvní pokutu 
ve výši 20.000,-Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý jednotlivý 
případ porušení povinnosti, přičemž takto sjednaná či zaplacená smluvní 
pokuta se nijak netýká práva objednatele na náhradu škody porušením 
povinnosti způsobené. 
 

17.5 Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 5 dnů ode 
dne uplatnění smluvní pokuty. 

 

 

Článek XVIII. 
Odstoupení od smlouvy 

  

18.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit v případě 
podstatného porušení smluvních povinností ze strany dodavatele a zároveň 
objednatel dodavatele na porušení příslušného smluvního ustanovení této 
smlouvy o dílo písemně upozornil a stanovil mu přiměřenou lhůtu na zjednání 
nápravy a dodavatel tak ani přesto neučinil nebo dodavatel porušil povinnost 
znovu po písemném upozornění objednatelem.  

 
18.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud se dodavatel 

ocitne v prodlení s provedením díla o více než 20 dní.                    
 

18.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud dodavatel 
přeruší, bez udání důvodu, práce na provádění díla, a to na dobu delší než  
 
 



 

 

 

10 dnů, nebo v případě, že zhotovované dílo se jeví jako zcela nezpůsobilé 
k účelu užití. 
 

18.4 Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit, pokud se 
dodavatel ocitne v likvidaci, bude proti němu zahájeno insolvenční řízení 
nebo bude proti němu nařízena exekuce nebo výkon rozhodnutí či pokud 
dodavatel uvedl ve své nabídce informace nebo podklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího 
řízení veřejné zakázky. 
 

18.5 Odstoupením od této smlouvy o dílo není dotčeno právo na zaplacení 
smluvních pokut ani práva a povinnosti, které vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení smlouvy (záruka, odpovědnost za škodu, apod.). 
 

18.6 V případě odstoupení od této smlouvy o dílo jsou smluvní strany povinny 
provést finanční vypořádání. Do doby vyčíslených oprávněných nároků 
smluvních stran a do okamžiku uzavření dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků včetně případné škody objednatele, není objednatel povinen 
zaplatit dodavateli splatné i dosud nesplatné splátky celkové ceny za dílo. 

 

 

Článek XIX. 
Doručování smluvním stranám a označování dokumentů 

 

19.1 Veškerá oznámení či úkony dle této smlouvy o dílo musí být učiněny 
v písemné formě a musí být doručeny druhé smluvní straně osobně oproti 
písemnému potvrzení o převzetí nebo na adresy smluvních stran uvedené u 
identifikace smluvních stran na prvé straně této smlouvy o dílo, pokud druhá 
smluvní strana neoznámí písemně změnu této adresy, přičemž dle výslovné 
dohody smluvních stran této smlouvy o dílo se zasílaná zásilka považuje za 
doručenou pátým dnem po jejím odeslání, a to i za situace, že si adresát 
zásilku nevyzvedl či se o ní nedozvěděl. 

 
19.2 Informace a oznámení sdělená prostřednictvím e-mailu jsou považována za 

doručená okamžikem zpětného potvrzení adresáta o doručení formou 
adresátem napsaného a odeslaného e-mailu, přičemž automatické potvrzení 
o přečtení nebo zobrazení elektronické zprávy se za potvrzení o doručení 
oznámení nepovažuje, kdy toto se nevztahuje na reklamace vad dle 
ustanovení článku XV. odst. 15.3 na e-mailovou adresu oznámenou pro tyto 
účely dodavatelem. E-mailovou formou však není možné měnit či doplňovat 
tuto smlouvu o dílo.   
 

19.3 Ústně či telefonicky sdělené informace či oznámení musí být potvrzeny 
písemně, jinak se k nim nepřihlíží.   

 

 

Článek XX. 
Právní nástupnictví, postoupení a započtení 

 



 

 

 

20.1 Práva a povinnosti z této smlouvy o dílo přecházejí na právní nástupce 
smluvních stran. 

 
20.2 Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 

postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy o dílo. 
 

20.3 Dodavatel není ani oprávněn bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele převést dílo, jakoukoliv jeho část či jakoukoliv povinnost z této 
smlouvy o dílo na třetí osobu.  
 

20.4 Objednatel je oprávněn oproti pohledávce dodavatele na zaplacení jakékoliv 
splátky celkové ceny za dílo či jakékoliv její části či příslušenství či jakékoliv 
jiné splatné či nesplatné pohledávce dodavatele vůči objednateli započítat 
svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči dodavateli, a to zejména z titulu 
smluvní pokuty, odpovědnosti za vady, vyrovnání po odstoupení od této 
smlouvy o dílo či náhrady škody.  
 

20.5 Dodavatel může proti objednateli započíst pouze ty pohledávky, které jsou 
ze strany objednatele písemně uznané nebo proti němu pravomocně 
přiznané soudem.  
 

20.6 Dodavatel je oprávněn použít případné pohledávky vyplývající z této smlouvy 
o dílo vůči objednateli jako zástavu na zajištění svých závazků vůči třetí 
osobě pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

 

 

Článek XXI. 
Pojištění 

 

21.1 Dodavatel je povinen na své náklady uzavřít s pojišťovnou pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám včetně škod na zdraví a 
majetku na částku nejméně 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun 
českých) pojistného plnění; a to pojištění udržovat v účinnosti po celou dobu 
provádění díla a ostatních plnění. 

 
21.2 Pojistku či kopii pojistné smlouvy je dodavatel povinen předložit objednateli 

nejpozději do 5 dnů ode dne požádání ze strany objednatele. 
 

21.3 Při vzniku pojistné události je povinen zajišťovat a činit veškeré úkony vůči 
pojistiteli na své náklady dodavatel a objednatel se zavazuje mu poskytnout 
součinnost. Dodavatel je současně povinen neprodleně písemně informovat 
objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. 
 

21.4 Dodavatel je povinen vinkulovat v pojistných smlouvách veškerá pojistná 
plnění ve prospěch objednatele. 

 

 

Článek XXII. 
Závěrečná ustanovení 

 



 

 

 

22.1 Tuto smlouvu o dílo lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným 
ujednáním výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě o dílo a očíslovaným 
podle pořadových čísel vzestupnou číselnou řadou. Jiné zápisy se za změnu 
této smlouvy o dílo nepovažují.  

 
22.2 Objednatel v souladu s ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, trvá na 
dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 
odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na 
charakter zakázky objednatel zejména požaduje po dodavateli, aby 
v průběhu plnění dle této dohody dodržoval níže uvedené povinnosti: 

• aby dodavatel prováděl a kontroloval plnění dle této smlouvy v souladu se 
zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000,   

• aby dodavatel zajistil, že veškeré dodávky potřebné k plnění této smlouvy 
budou pocházet od výrobců, u kterých jsou dodržovány odpovídající 
pracovní podmínky osob podílejících se na výrobě či produkci, je 
zakázána dětská práce, není využívána nucená práce a práce v 
nebezpečných či zdravotně závadných podmínkách, 

• aby dodavatel dodržoval a zajistil dodržování pracovněprávních předpisů 
(zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, 
které se na plnění této smlouvy budou podílet, 

• aby dodavatel v případě, že k plnění dle této smlouvy využije 
poddodavatele, zabezpečil plnění férových podmínek v dodavatelském 
řetězci, tedy zejména, aby smlouvy mezi dodavatelem a jeho 
poddodavatelem obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou 
obchodní podmínky této smlouvy (se zohledněním rozsahu a charakteru 
poddodávky), a zejména, aby řádně a včas hradil dluhy svým 
poddodavatelům, 

a dodavatel se zavazuje, že shora uvedené povinnosti bude dodržovat a 
v případě požadavku objednatele mu dodržování daných povinností doloží.  
 

22.3 Právní vztah založený touto smlouvou o dílo se na základě dohody 
objednatele a dodavatele řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, přičemž tímto zákoníkem se řídí i práva a povinnosti 
smluvních stran této smlouvy o dílo, která nejsou výslovně upravena touto 
smlouvou o dílo. 
 

22.4 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy o dílo neplatné či 
neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají 
platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným a 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému právnímu či 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného či neúčinného. Do doby dohody 
platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České 
republiky. 
 

22.5 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly předány druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy o dílo.  



 

 

 

 
22.6 Smluvní strany výslovně prohlašují a stvrzují podpisy umístěnými pod touto 

smlouvou o dílo, že je jim obsah této smlouvy o dílo dobře znám v celém 
jejím rozsahu, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly a že tato smlouva o 
dílo je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Rovněž tak prohlašují, že jim 
nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou 
smlouvu o dílo jakkoliv zneplatnit či učinit ji neúčinnou vůči jim navzájem, či 
vůči jakékoliv třetí osobě nebo zmařit její účel. 

 

22.7 Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv 
dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv).  

 

22.8 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.  

 
22.9 Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o 

registru smluv splní objednatel. 
 

22.10 Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 
 
 

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Cenová nabídka  
 
 
 
V Uherském Hradišti dne …………. V ….........………. dne …………. 
 
 
 
______________________________ __________________________ 
Objednatel Dodavatel  
Uherskohradišťská nemocnice a.s. EXBYDO s.r.o. 
MUDr. Petr Sládek Michal Janeček 
předseda představenstva jednatel 

        


