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Smlouva o poskytování služeb 

č. KRPE-74152/ČJ-2022-1700MT 
uzavřená dle § 1746 odst. 2) zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném 

znění 
(dále také „smlouva“) 

 
 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

 
 

Objednatel 
název:   Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 

sídlo:         Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice 

zastoupený: Ing. Milanem Markem, vedoucí oddělení materiálně-technického 
zabezpečení 

IČ:   72050250 

DIČ:   CZ72050250 

právní forma:  organizační složka státu 

bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu:  

kontaktní osoba: 

tel., e-mail:  

(dále jen „objednatel“)    
 

a 

 

Poskytovatel:                                    

Název:   Zich a spol., s.r.o.  

Sídlo:    Na Štěpníku 32, 503 04 Černožice nad Labem  

Zastoupený:  
IČ:    252 67 027 

DIČ:    CZ25267027  

Bankovní spojení:  UniCredit Bank 

Číslo účtu:  

Telefon, e-mail: 

Kontaktní osoba: 
Telefon, e-mail:  

Zapsán v Obchodním rejstříku KS v Hradci Králové, spisová značka C 11414 (dále jen 
„poskytovatel“) 
 
uzavírají tuto smlouvu, kterou se poskytovatel zavazuje k provedení služeb dle čl. II. a III. 
této smlouvy a objednatel se zavazuje k proplacení ceny za jejich provedení v souladu s 
čl. IV. této smlouvy a to za podmínek ve smlouvě uvedených. 
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUVY 
 

1. Předmětem plnění této smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „Generální oprava - 
Repas univerzálního šlehacího a hnětacího stroje RE 22 Alba Hořice“ je 
generální oprava uvedeného stroje v minimálním rozsahu dle odstavce 2. článku II., 
pro Krajské ředitelství policie Pardubického kraje (dále také „KŘP Pak“) za dalších 
podmínek uvedených v této smlouvě.  
 

2. Předmět plnění zahrnuje tyto služby: 
 
- Odvoz stroje do prostor poskytovatele  
- Vypuštění oleje 
- Kompletní rozebrání celého robota 
- Vyčištění od veškeré mastnoty 
- Výměna ložisek motoru, případná oprava 
- Převinutí motoru pokud je třeba a je nefunkční 
- Výměna všech ložisek, gufer a případně dalších těsnění soustrojí robota 
- Výměna poškozených nebo silně opotřebovaných hřídelí a pastorků 
- Kompletní oprava elektroinstalace – výměna potřebných komponentů 
- Výměna poškozených částí robota – excentr, vidle apod. 
- Obroušení skeletu, excentru a víka robota jejich vykytování a vybroušení 
- Profesionální nástřik bílou akrylátovou barvou (autolakem) 
- Sestavení robota a kompletní seřízení 
- Doplnění oleje a promazání, výměna klínových řemenů 
- Osazení víka s novým těsněním 
- Montáž nových štítků u pák a ovládání 
- Osazení robota novými nerezovými kryty – oba boční i zadní 
- Přezkoušení funkčnosti robota po kompletaci 
- Doprava stroje zpět do prostor kuchyně KŘP Pardubice a jeho předání a 

zprovoznění 
 

 
III. DOBA, MÍSTO A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

 

1. Poskytovatel je povinen dodat předmět plnění do místa dodání nejpozději do 30. 

listopadu 2022. 

2. Místo plnění: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 

2516, 530 48 Pardubice. 

3. Místo dodání: Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Na Spravedlnosti 

2516, 530 48 Pardubice. 

4. Náklady spojené s odevzdáním zboží nese poskytovatel. 

5. Předání a převzetí předmětu plnění bude prokázáno datovaným servisním 
protokolem, popřípadě dodacím listem, se specifikací dodávky podepsaným zástupci 
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obou smluvních stran a potvrzujícím, že poskytovatelem dodal službu objednateli ve 
sjednaném místě a v požadované kvalitě, bez vad. 

6. Spolu se servisním protokolem, popřípadě dodacím listem, poskytovatel předá 
objednateli všechny další doklady, které se k předmětu plnění vztahují a které jsou 
potřebné k převzetí a užívání zboží. 

 
 

 
IV. CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

 
1. Cena za předmět plnění je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou 

prodávající předložil ve své nabídce ze dne 19.09.2022 na předmětnou veřejnou 
zakázku číslo 220966. 
 

2. Celková cena za celý předmět plnění dle této smlouvy činí:  

 
bez DPH……………...79 000,00 Kč  
 
sazba DPH 21%.........16.590,00 Kč 
                          
včetně DPH…………..95.590,00 Kč 

 
 

3. Celková cena zahrnuje veškeré náklady na realizaci dodávky služby a to včetně 
nákladů na dopravu z a do místa dodání. Celková cena uvedená v tomto článku 
je cenou nejvýše přípustnou. 

 
4. Poskytovatel se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít 

jakýkoliv vliv na cenu předmětu plnění mimo okolností, které nebyly předvídatelné 
v době uzavření této smlouvy. 
 

5. V případě změny daňových předpisů, které mají vliv na celkovou cenu předmětu 
plnění, budou dodávky prováděné od účinnosti změny daňových předpisů vyčísleny 
se změněnou sazbou. Obě smluvní strany se zavazují, že na případné změny 
daňových předpisů budou před účinností příslušného zákona reagovat dodatkem 
smlouvy v souladu s čl. XII. odst. 1 této smlouvy. 

 
 

V. OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 
1. S dodáním předmětu smlouvy na objednatele přechází nebezpečí škody na věci. 

 
2. Předmět smlouvy dodaný řádně a včas v souladu s touto smlouvou je objednatel 

povinen převzít a převzetí poskytovateli potvrdit. 

3. Budou-li po převzetí předmětu plnění na tomto zjištěny vady, má objednatel právo 
uplatnit vůči poskytovateli nároky v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění. 
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4. Případná nutná přeprava reklamovaného předmětu plnění tam i zpět bude 
zabezpečena na náklady a riziko poskytovatele. 

5. Poskytovatel dodá předmět plnění se zárukou na jakost v délce 6 měsíců. 

 
 
 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1. Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, číslo smlouvy a 
název zakázky, cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH.  

 
2. Faktura bude vystavena do 14 dnů po realizaci dodávky nebo předána při převzetí 

předmětu plnění a její nedílnou součástí bude servisní protokol popřípadě dodací list 
potvrzený oběma smluvními stranami.  

 
3. Splatnost faktury bude 21 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli na adresu 

uvedenou ve smlouvě. Kupující není v prodlení, uhradí-li fakturu do 21 dnů po jejím 
doručení, i když po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. 

 
4. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje 

požadované náležitosti, není doložena kopií potvrzeného servisního popřípadě 
dodacího listu, který obsahuje jiné cenové údaje než dohodnuté ve smlouvě s tím, že 
doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet ode dne jejího doručení 
objednateli. 
 

5. Faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 
 

6. Zálohovou platbu objednatel neposkytuje. 
 

 
VIII. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROK Z PRODLENÍ 

 
1. Objednatel je oprávněn účtovat poskytovateli smluvní pokutu za nedodržení termínu 

či dalších podmínek každého dílčího plnění (viz čl. III. odst. 3 smlouvy) ve výši 500 
Kč za každý započatý den prodlení. Výše sankce není omezena. 

 
2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je poskytovatel oprávněn účtovat 

objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z fakturované částky bez DPH za každý 
den prodlení.  

 
3. Povinnost zaplatit smluvní pokutu či úrok z prodlení je do 30 dnů od obdržení výzvy 

k zaplacení druhou smluvní stranou. 
 
4. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu 

škody v plné výši. 
 

IX. ŘEŠENÍ SPORŮ 
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1. V otázkách a vztazích touto smlouvou výslovně neřešených se smluvní vztah řídí 
právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. 
 

2. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně, nebude-li 
smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení. 

 

X. ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP DODAVATELE 

 

1. Poskytovatel veřejné zakázky je povinen dodržovat podmínky, stanovené zadavatelem 
přiměřeně a v rozsahu nezbytném s ohledem na povahu a smysl veřejné zakázky, 
k naplnění zásad sociálně, environmentálně a inovačně odpovědného přístupu k veřejné 
zakázce. S ohledem na to je v této věci nedílnou součástí této smlouvy jako příloha 
Čestné prohlášení dodavatele. 
 

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ  
 

1. Veškeré změny či doplňky této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných, 
očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

 
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání 
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

 
3. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran, změnu 

právní subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného 
odkladu. 

 
4. Tato smlouva může být vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran písemnou formou 

bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta je sjednána v délce dvou měsíců a 
začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď 
doručena.  

 
5. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve 

smlouvě. 
 

6. Poskytovatel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost 
o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího a nesmí je zpřístupnit 
bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s 
účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo 
o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 
rozhodnutím oprávněného orgánu. Povinnost  mlčenlivosti  trvá  i  po  
skončení účinnosti  této  smlouvy. 

 
 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
 
1. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají na základě jejich pravé a svobodné 

vůle a že jsou jim všechna její ustanovení jasná a srozumitelná.  
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2. Tuto smlouvu tvoří šest stran textu a je vyhotovena a podepsána elektronicky. 
 
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních 

stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 
4. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu v registru smluv uveřejní Krajské 

ředitelství policie Pardubického kraje. Druhé smluvní straně bude potvrzení o 
uveřejnění smlouvy v registru smluv doručeno elektronicky. 

 
5. Smlouva může být uzavřena buď v elektronické podobě, nebo v listinné podobě. 

V případě uzavření smlouvy v listinné podobě, je tato smlouva vyhotovena ve dvou 
stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení.  
 

6. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy, že ji 
uzavírají vážně a na základě jejich svobodné vůle a že jsou jim všechna její 
ustanovení jasná a srozumitelná.  

 

      

 


