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SMLOUVA O DÍLO  

č. zhotovitele V/6171/2022 

      ® 

 

 

 

Číslo zakázky  : V/6171/2022 
Název zakázky : Servisní a kontrolní činnost v Uherskohradišťské nemocnici a.s. 

I. 
Smluvní strany 

1.1. Zhotovitel:  TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol. s r.o. 

    Janáčkova 1020/7 

    702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

Zastoupený:  Ing. Liborem Obalem, jednatelem společnosti 

Odborný zástupce: , vedoucí technického oddělení 

     

IČ:  49606123 

DIČ:   CZ49606123  

Zápis v OR:  C 12012 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Telefon/Fax:  596 124 571 / 596 113 139 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

(dále jen zhotovitel) 

1.2. Objednatel:  Uherskohradišťská nemocnice a.s. 

    J.E. Purkyně 365 

    686 68 Uherské Hradiště 

Zastoupený: MUDr. Petrem Sládkem, předsedou představenstva 

Odpovědný zástupce ve věcech smluvních: 

     

        Telefon:                           572 529 303, 724 473 255 

Odborný zástupce:  

Telefon:                 572 529 302, 724 473 158 

IČ:   276 60 915 

DIČ:   CZ276 60 915 

Zápis v OR:  B 4420 vedená u Krajského soudu v Brně 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

(dále jen objednatel) 
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tuto smlouvu o dílo smluvní strany uzavírají v postavení podnikatelů ve smyslu § 420 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a prohlašují, že vyvinou veškerou možnou 
součinnost v rámci smlouvou stanovených postupů a veškeré potřebné úsilí, které lze po 
nich v souladu s pravidly právního styku mezi podnikateli spravedlivě požadovat, k řádnému 
splnění svých závazků. 

II. 
Předmět smlouvy a místo plnění 

 
2.1. Předmětem této smlouvy je provedení údržby, servisních a kontrolních prací pro 

automatizovaný měřicí systém (AMS), umístěný v SNO UH (Spalovna nemocničních 
odpadů v Uherském Hradišti) J.E. Purkyně 365 Uherské Hradiště psč 686 68. 

Automatizovaný měřicí systém (AMS) obsahuje: 

Monitorovací systém pro linku spalování odpadu : 

a) Emisní analyzátorový systém MC 3 za čištěním spalin obsahující měření:  

SO2, HCl a H2O 

(Analyzátor MC3), včetně systému odběru a úpravy vzorku 

b) Emisní analyzátorový systém Siemens a SICK za čištěním spalin obsahující 
měření:  

NOx, CO, TOC, TZL, O2, průtok, teplota a tlak spalin 

(ULTRAMAT 23, FIDAMAT 6, FW 102, FS 100), včetně systému odběru a úpravy 
vzorku 

2.2. Po nahlášení závady na výzvu objednatele provede zhotovitel servisní zásah do 48 
hodin v pracovní dny od nahlášení závady. Objednatel oznámí závadu bránící provozu 
telefonicky (tel. 725 575 707 nebo 596 124 897 a zároveň potvrdí závadu bránící 
provozu e-mailem (e-mail:  nebo teso@teso-ostrava.cz). 

2.3. Zhotovitel se zavazuje provádět předmět této smlouvy v souladu s příslušnou 
dokumentací dle předepsané technologie a v kvalitě dle obecně závazných 
technologických předpisů. 

2.4. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu s vynaložením odborné péče s přihlédnutím ke 
stanovenému způsobu kontroly, k době, místu a rozsahu kontroly, jakož i ke stavu v 
jakém se nacházel předmět kontroly v době jejího provádění. 

2.5. Objednatel se zavazuje předávat zhotoviteli veškeré informace, podklady a dokumenty 
potřebné k zajištění činnosti dle čl. 2.1. této smlouvy včetně přístupu k jednotlivým 
zdrojům a činnostem určených zařízení a zodpovědným osobám a provedené výsledky 
činnosti převzít. V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebné informace, 
poklady a dokumenty potřebné pro provedení díla zhotovitel vyzve objednatele 
k nápravě v přiměřené lhůtě. Po uplynutí této lhůty má právo si zhotovitel tyto 
podklady pořídit sám a naúčtovat cenu jejich pořízení objednateli mimo cenu díla nebo 
má zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel upozorní objednatele na 
nevhodnost informací, pokynů a dokumentů předaných objednatelem a vyzve 
objednatele k nápravě, do doby nápravy ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn 
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přerušit provádění díla. V případě, že objednatel bude písemně trvat na nevhodných 
informacích, podkladech a dokumentech, může zhotovitel od smlouvy o dílo odstoupit.        

2.6. Zhotovitel provede dílo osobně nebo pod svým osobním vedením. 

  

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění z odpovědnosti za škodu způsobenou 
svojí činností u České pojišťovny, a.s. 

 
III. 

Termíny, rozsah a způsob plnění 
 

Zhotovitel se zavazuje: 

3.1. Provádět pravidelnou periodickou kontrolu, prohlídku a údržbu EMS 1 x za 3 měsíce 
vč. seřízení zařízení (podle potřeby). Obsah kontroly, prohlídky a údržby je uveden 
v podmínkách dodávek servisních prací na AMS v příloze č. 1 So. a dále v rozsahu: 

− funkce analyzátorů v místě měření 

− kontrola odběrových zařízení, otápění, čistoty dopravních cest 

− kontrola charakteristický hodnot a veličin analyzátorů 

− ofuk optických částí analyzátoru TZL, případně výměna filtru 

− doplnění UPV vody do generátoru vodíku 

Obsah kontroly, prohlídky a údržby je uveden v provozním řádu EMS spalovny. 

Termíny periodických kontrol budou upřesněny dohodou mezi objednatelem                  
a zhotovitelem 

3.2. Provádět předmět této smlouvy v souladu s příslušnou dokumentací dle předepsané 
technologie a v kvalitě dle obecně závazných technologických předpisů. 

3.3. Provádět prohlídku, kontrolu a údržbu nestranným způsobem a zjištěný stav popsat 
v servisní zprávě (jako příloha k faktuře). Servisní zpráva o stavu kontrolovaného 
předmětu bude obsahovat návrh na odstranění zjištěných závad pro každou kontrolu. 

3.4. Provádět kontrolu s vynaložením odborné péče s přihlédnutím ke stanovenému 
způsobu kontroly, k době, místu a rozsahu kontroly, jakož i ke stavu v jakém se 
nacházel předmět kontroly v době jejího provádění. 

3.5. Po nahlášení závady na výzvu objednatele provádět v pracovní dny havarijní servisní 
zásah do 48 hodin. Objednatel oznámí závadu bránící provozu telefonicky:                   
(tel. 725 575 707 nebo 596 124 897) a zároveň potvrdí závadu bránící provozu              
e-mailem (e-mail:  nebo teso@teso-ostrava.cz). 

3.6. Výkaz položek a počet hodin budou po dokončení servisních prací potvrzeny 
objednatelem. Zhotovitel vždy oznámí objednateli termín opravy tak, aby objednatel 
měl možnost být přítomen opravě a odsouhlasit rozsah prací a práce převzít. 

3.7. Každý servisní zásah bude zaznamenán v servisním deníku AMS s rozsahem prací           
a délkou trvání zásahu. Ke každému servisnímu zásahu bude vystaven servisní list 
obsahující i vyúčtování prací a nákladů zásahu. 

3.8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do místa plnění a k měřeným 
zdrojům kdykoliv na požádání zhotovitele, jinak ve lhůtě potřebné pro řádné provedení 
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díla. O dobu, po kterou zhotovitel nebude mít přístup do místa plnění a/nebo 
k měřeným zdrojům, se přiměřeně prodlužuje termín plnění a po tuto dobu se 
zhotovitel nedostává do prodlení se zhotovením díla.          

3.9. Dílo (pravidelná prohlídka, servisní a jiný zásah) se má za provedené předáním servisní 
zprávy nebo zapsáním v servisním deníku, předání díla může být provedeno osobně, 
emailem, faxem. Objednatel je povinen při předání díla se s dílem řádně seznámit a 
učinit výhradu vad díla při předání díla, jinak se má za to, že dílo je předáno bez výhrad. 
Převzetím díla bez výhrad objednatelem zakládá nemožnost reklamovat zjevné vady 
díla.     

IV. 
Cena za provedení díla a platební fakturační podmínky 

 
4.1. Ceny jednotlivých servisních činností a služeb dle této smlouvy jsou uvedeny v Příloze 

č. 2 této smlouvy.  

4.2. Ceny uvedené v této smlouvě nezahrnují daň z přidané hodnoty, která bude k ceně 
účtována podle platných právních předpisů. 

4.3. Ceny uvedené v Příloze č. 2 mohou být měněny pouze na základě dodatku k této 
smlouvě. 

4.4. Cena služeb, které nejsou definovány v Příloze č. 2, budou sjednány individuálně na 
základě rozsahu a požadavků objednatele. 

4.5. Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za servis a služby cenu na základě faktury 
vystavené dodavatelem vždy ke konci čtvrtletí, přičemž předpokladem pro vystavení 
faktury je protokol o provedených činnostech, servisní a dodací listy dle čl. VIII. odst. 4. 
této smlouvy.  

4.6. Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za další služby na základě faktury vystavené 
dodavatelem, přičemž předpokladem pro vystavení faktury je oboustranně podepsaný 
protokol o provedených činnostech. 

4.7. Objednatel se zavazuje uhradit dohodnuté částky do 30 dnů od vystavení faktury 
zhotovitelem. Zhotovitel zašle fakturu v elektronické formě a adresu 
fakturacni@nemuh.cz 

Náležitosti faktury – faktura musí obsahovat: 

- označení faktury a číslo, nebo datum smlouvy 
- datum vystavení faktury 
- název a sídlo objednatele a zhotovitele 
- IČ, DIČ 
- předmět smlouvy a den zdanitelného plnění 
- označení bankovního spojení zhotovitele 
- udání ceny předmětu smlouvy bez daně, sazbu daně a výši daně  
- fakturovanou částku 

Podmínky vrácení faktur – objednatel může do data splatnosti fakturu vrátit, pokud 
obsahuje: 

- nesprávné cenové údaje 
- nesprávné náležitosti 
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- chybí-li ve faktuře některé z dohodnutých, nebo zákonných náležitostí.  
Splatnost opravené faktury v délce 30 dnů počíná běžet dnem jejího opětovného 
doručení objednateli. 

4.8. Veškeré platby budou provedeny bezhotovostním stykem ve prospěch účtu oprávněné 
strany. 

4.9. Podkladem pro zaplacení díla bude faktura zhotovitele, která bude mít  náležitosti 
účetního a daňového dokladu podle obecně závazných právních předpisů. Ve faktuře 
budou zhotovitelem odpočteny veškeré zálohy poskytnuté objednatelem. 

V.  
Součinnost objednatele 

 

5.1. Objednatel zajistí zhotoviteli v průběhu provádění servisních prací: 

a) volný vstup do objektů a prostorů, kde budou servisní práce prováděny 
b) volný a bezpečný přístup ke všem částem revidovaných zařízení 
c) dle podmínek pracoviště, na němž se má pracovat, poskytne vlastní dozor a následně 

po ukončení práce zabezpečí opětné uvedení zařízení do provozu 
d) dle potřeby a předchozí písemné vzájemné dohodě připraví objednatel zhotoviteli ke 

dni periodické kontroly, resp. servisního zásahu předem dohodnuté podklady 
(písemnosti, záznamy atd.), nutné k zabezpečení činnosti EMS. 
 

5.2. Objednatel zajistí (dle potřeby) v průběhu provádění servisních prací svého odborného 
pracovníka, který je obeznámen s přívody el. zdroje k EMS, resp. s dalšími elektrickými 
okruhy, zabezpečujícími v daném prostoru el. světlo či jiné přívody el. napětí, a který 
navíc zabrání případnému nevědomému a nepřípustnému zapnutí jiných el. zařízení 
servisním technikem. 

5.3. Objednatel předá zhotoviteli seznam osob oprávněných k nahlášení závad AMS a 
k převzetí AMS po opravě. 

VI. 
Odpovědnost za vady 

 
6.1. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má předmět plnění v době jeho odevzdání 

objednateli. 

6.2. Záruční doba je stanovena na 3 měsíce. Záruční doba počíná běžet dnem odevzdání 
předmětu plnění objednateli. 

6.3. Zhotovitel je povinen, ve lhůtě 5 dnů, po obdržení reklamace, písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých 
důvodů reklamaci neuznává. 

6.4. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování případných vad předmětu plnění ani do 
10 dnů od uplatnění reklamace, jež byla oprávněna, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vad jinou specializovanou firmu. Pověří-li objednatel jinou 
specializovanou firmu odstraněním reklamované vady, odpovídá zhotovitel objednateli 
za vzniklou škodu. Zhotovitel se zavazuje takto způsobenou škodu uhradit objednateli 
ve lhůtě jednoho měsíce poté, co mu bude předloženo vyúčtování. Vzniklou škodou se 
rozumí mimo jiné náklady na odstranění reklamované vady vyúčtované objednateli 
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jinou specializovanou firmou. 

6.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného 
odkladu po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce 
zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 

 
VII. 

Smluvní pokuty 

 
Smluvní strany se dohodly na této smluvní pokutě: 

7.1. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním provedeného díla, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. 

7.2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv platby dle této smlouvy, zaplatí 
objednatel zhotoviteli úroky z prodlení z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za 
každý den prodlení. 

7.3. Pokud jedna ze smluvních stran od smlouvy jednostranně odstoupí, má právo jí druhá 
strana vyúčtovat již vzniklé náklady. 

7.4. Úhrada smluvní pokuty nevylučuje případný nárok objednatele na náhradu škody 
vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokuta se 
na nárok na náhradu škody nezapočítává. 
 

 
VIII. 

Odstoupení, ukončení nebo výpověď smlouvy 
 

8.1. Od smlouvy mohou smluvní strany odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení 
smluvních povinností a pokud tento úmysl oznámí strana oprávněná straně druhé do 
10 dnů od vzniku podstatného porušení povinností. 

8.2. Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje zejména taková kvalita 
dodávaných prací, která nezaručuje řádné naplnění předmětu této smlouvy. 

8.3. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje zejména prodlení v úhradě 
jednotlivých faktur, fakturovaných za provádění předmětu této smlouvy, delší než 
jeden měsíc. 

8.4. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení 
od smlouvy druhé smluvní straně. 

8.5. Odstoupení od smlouvy nemá za následek zánik povinností zhotovitele nahradit jím 
prokazatelně způsobené škody objednateli, zaplatit sjednané smluvní pokuty, jakož i 
plnit své povinnosti vyplývající z vad díla, které zhotovitel provedl do odstoupení od 
smlouvy. 

8.6. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu lze vždy ukončit písemnou dohodou ke dni, na 
kterém se obě smluvní strany shodnou.  

8.7. Tuto smlouvu lze ukončit rovněž písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně, 
a to i bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta činí dva měsíce od doručení výpovědi 
druhé smluvní straně.  
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IX. 
Závěrečná ustanovení 

 
9.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv (viz níže). Změněna nebo doplněna může být pouze 
písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. 

9.2. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom vyhotovení. 

9.3. Před zahájením servisních prací provede objednatel prokazatelné seznámení 
pracovníků zhotovitele, kteří budou provádět servisní práce, s místními provozními a 
bezpečnostními předpisy. 

9.4. Proti znění zprávy o provedené servisní činnosti může objednatel vznést písemné 
připomínky nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení. Ty budou následovně řešeny 
osobním jednáním pověřených zástupců zhotovitele a objednatele ve vzájemně 
dohodnutém termínu. 

9.5. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran § 2586 a dalších zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a předpisů s ním souvisejících v platném znění. 

9.6. Zhotovitel si vyhrazuje právu úpravy cen náhradních dílů v případě jejich zdražení 
výrobcem či změnou kurzu Kč/euro vyšší než 3 %. O této skutečnosti bude objednatele 
informovat s předstihem s tím, že nové ceny náhradních dílů budou platné od 
následujícího čtvrtletí daného kalendářního roku.  

9.7. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  Smluvní strany výslovně sjednávají, že na 
plnění odpovídající předmětu Smlouvy poskytnuté od 1. 6. 2022 do nabytí účinnosti 
této smlouvy, se bude tam, kde to nevylučuje povaha věci, pohlížet jako na plnění dle 
této smlouvy. 

9.8. Tuto smlouvu lze vypovědět kteroukoli smluvní stranou bez uvedení důvodu ve lhůtě 
tří měsíců. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem měsíce, následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně.  

9.9. Na tuto smlouvu se vztahuje 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.  
Obě smluvní strany souhlasí s tímto uveřejněním a sjednávají, že správci registru smluv 
zašle tuto smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Objednatel 
bude při přípravě dokumentu k uveřejnění vycházet z písemných (e-mail) pokynů 
zhotovitele, a to zejména ve věci znečitelnění obchodního tajemství, osobních údajů a 
jiných zákonem chráněných údajů. Pokud k písemnému (e-mail) sdělení zhotovitele o 
znečitelnění konkrétních údajů ve smlouvě nedojde ještě před uzavřením smlouvy, 
potvrzuje tímto zhotovitel, že výslovně souhlasí s uveřejněním smlouvy v plném 
rozsahu. 

9.10. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
tato byla podepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na 
důkaz toho připojují své vlastní podpisy. 
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Přílohy:  Příloha č. 1 – Podmínky dodávek servisních prací na AMS 

   Příloha č. 2 – Specifikace servisních činností, služeb a ceny 

 
 
 

V Uherském Hradišti dne      V Ostravě dne 
 
 
 
 
 

---------------------------------------   ------------------------------------- 
za objednatele  za zhotovitele 
MUDr. Petr Sládek     Ing. Libor Obal 

      Předseda představenstva          Jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Přílohy ke smlouvě 

Příloha č. 1 
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Podmínky dodávek servisních prací na EMS 
1. Periodické prohlídky budou prováděny podle platných českých technických norem. 
2. Za provedené servisní práce zaplatí objednatel zhotoviteli cenu vyplývající z 

nabídkového ceníku TESO Praha a.s. 
3. Objednatel před zahájením servisních prací zabezpečí požadavky uvedené v čl. IV. 

odst. 4.5. a v čl. V. této smlouvy. 
4. Objednatel zajistí (dle potřeby) v průběhu provádění servisních prací svého 

odborného pracovníka, který je obeznámen s přívody el. zdroje k EMS, resp. s dalšími 
elektrickými okruhy, zabezpečujícími v daném prostoru el. světlo či jiné přívody el. 
napětí, a který navíc zabrání případnému nevědomému a nepřípustnému zapnutí 
jiných el. zařízení servisním technikem. 

5. Zhotovitel bude provádět periodické kontroly podle harmonogramu, na kterém se s 
objednatelem dohodnou. 

6. V případech rozsáhlejších závad bude požadována záloha na nákup náhradních dílů. 
7. Záznam o provedené periodické prohlídce bude veden v Servisním deníku uloženém 

v místě servisu. 
 
Příloha č. 2 

Specifikace servisních činností a služeb, termíny a ceny 
 

  
Popis činnosti cena 

Počet 
za rok 

Celková cena 

1 Standardní prohlídka AMS 1 x 3 měsíce 9 000 Kč 4 36 000 Kč 

2 
Cena za pohotovostní služby (držení výjezdní 
pohotovosti a technické podpory 

40 Kč 365 14 600 Kč 

3 
Dopravní náklady na servis (Ostrava – Uherské 
Hradiště – Ostrava) – 280 km a’ 14 Kč/km 

3 920 Kč 4 15 680 Kč 

Celková cena za pravidelné služby 66 280 Kč 

 

4 
Hodinová sazba technika při mimořádném 
servisním zásahu (Po – Pá) 

1 000 Kč 1 hod   

5 
Hodinová sazba technika při mimořádném 
servisním zásahu (So – Ne) 

1 500 Kč 1 hod   

6 
Dopravní náklady mimořádný servis (Ostrava – 
Uherské Hradiště – Ostrava) včetně času 
stráveného na cestě  

14 Kč 280 km 3 920 Kč 

7 
Zapůjčení analyzátoru CO, NO, SO2 a O2, 
prachoměru Sick SP100, FID analyzátor  

1 000 
Kč/analyzátor 

1 den   

8 Poradenské činnosti 1 000 Kč 1 hod   

 

 

 


