
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele : 28/2017
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele :

I. Smluvní strany

Objednatel: Střední  škola  informatiky,  poštovnictví  a  finančnictví  Brno,  příspěvková
organizace

                        se sídlem  Čichnova 982/23, 624 00 Brno
zastoupené panem PaedDr. Vladimír Šimíček, ředitelem
IČ : 00380385
DIČ : CZ00380385
Bankovní spojení :
Číslo účtu :

Zhotovitel: COMIMPEX spol. s r.o.
se sídlem  Haškova 17, 638 00 Brno
zastoupený : Davidem Střelcem, jednatelem společnosti
IČ : 46972439
DIČ : CZ 46972439
Bankovní spojení : KB Brno venkov
Číslo účtu :

II. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést a objednateli odevzdat za podmínek

daných v této smlouvě a v obecně závazných právních předpisech níže specifikované dílo.
2. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele po jeho dokončení převzít a zaplatit mu ujednanou

cenu.
3. Předmětem  smlouvy  je  dodávka  6  ks  Wifi  AP Meraki  MR33-HW s 10-ti  letou  podporou

výrobce v objektu A3 objednatele.

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat (odevzdat) dílo do 30.6.2017.
2. Zhotovitel může provést a odevzdat dílo i před termíny uvedenými v předcházejícím bodě

této smlouvy, ale pouze v případě, že dílo nebude obsahovat vadu či nedodělek.
3. Zhotovitel odevzdá v budově školy Čichnova 982/23, 624 00 Brno – objekt A3.

V. Cena díla

1. Cena je sjednána dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem v souladu se zákonem č. 526/1990
Sb.,  o  cenách,  v platném  znění,  pevnou  částkou ve  výši  97.228,-  Kč  bez  DPH  (slovy
devadesátsedmtisícdvěstědvacetosm korun bez DPH).

2. Se  sjednanou  cenou  zhotovitel  při  fakturaci  vyúčtuje  DPH  v procentní  sazbě
odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněného zdanitelného plnění, je-li zhotovitel
plátcem DPH.
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3. Dohodnutá  cena  za  dílo  zahrnuje  veškeré  náklady  i  zisk  zhotovitele  související
s provedením díla.

4. Právo  na  zaplacení  ceny  díla  vzniká  zhotoviteli  v den  následující  po  dni,  v němž
objednatel podepíše protokol o převzetí díla (ucelené části díla). 

VI. Platební a fakturační podmínky
1. Objednatel uhradí cenu díla (ucelené části díla) zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel

vystaví do 15 dnů od převzetí díla objednatelem.
2. Faktura  bude  obsahovat  minimálně  náležitosti  účetního  a  daňového  dokladu  podle  platných

účetních a daňových předpisů. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne jejího doručení.
3. Objednatel vrátí zhotoviteli fakturu, která nebude obsahovat náležitosti podle odstavce 2 tohoto

článku nebo budou obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje.  Po vrácení zhotovitel  vystaví
nový doklad. Nový doklad je splatný rovněž do 14 dnů od doručení objednateli. Do doby, než
je vystaven a doručen nový doklad s novou lhůtou splatnosti,  není  objednatel  v prodlení  s
placením faktury.  Nová  lhůta  splatnosti  faktury začne  plynout  ode  dne doručení  opravené
faktury objednateli.

4. V případě, kdy prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením
zálohy nebo faktury, není po tuto dobu objednatel v prodlení s placením zálohy nebo faktury.

5. Zhotovitel nemůže požadovat během provádění díla předem přiměřenou část ceny, nedohodnou-
li se smluvní strany písemně jinak.

VII. Oprávnění a povinnosti objednatele
1. Objednatel  je  povinen  předat  zhotoviteli  podklady  pro  dodání  díla  a  zajistit  součinnost  při

realizaci, především pak při montáži a přípravě kabelových tras.
2. Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla a může vznášet námitky a připomínky

ke stavu rozpracovaného projektu.
3. Objednatel musí umožnit zhotoviteli přístup do míst, jejichž prohlídka je nezbytná k provedení

díla.

VIII. Oprávnění a povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel  provede  dílo  s odbornou  péčí  a  obstará  vše,  co  je  k provedení  díla  zapotřebí

(s výjimkou podkladů, které předá objednatel).
2. Provedení  díla  je  vázáno  na  zhotovitele  a  zhotovitel  se  zavazuje  vypracovat  dílo  převážně

osobně (případně vlastními zaměstnanci). 
3. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

IX. Předání a převzetí díla
1. Dílo je zhotovitelem provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli v budově školy Čichnova

982/23, 624 00 Brno.
2. Za dokončené se pokládá takové dílo, které splňuje požadavky sjednané touto smlouvou a které

nebude mít při předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek. 
3. Za  dokončené  se  výjimečně  může  považovat  i  dílo  s drobnými  a  ojedinělými  vadami

a nedodělky,  které  nebrání  užívání  díla,  pod  podmínkou,  že  dílo  bylo  takto  vědomě
objednatelem převzato.

4. V případě,  že  objednatel  odmítne  dílo  převzít,  sepíší  obě strany protokol  o  nepřevzetí díla.
V protokole o nepřevzetí uvedou strany svá stanoviska a jejich odůvodnění. Objednatel uvede
důvod nepřevzetí.  Budou-li  důvodem nepřevzetí  vady,  objednatel je do zápisu o nepřevzetí
uvede.
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5. Objednatel musí od zhotovitele převzít pouze dokončené dílo (ucelenou část) bez jakýchkoliv
vad a nedodělků. 

6. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, musí do zápisu o převzetí uvést
výhradu, že dílo přebírá s drobnými vadami a nedodělky a vady sepsat.

7. Zhotovitel nemůže předávat a objednatel nemusí přebírat částečné plnění, nebude-li se jednat
o sjednanou ucelenou část díla.

XI. Práva a povinnosti z     vadného plnění, záruka za jakost

A) Záruka za jakost
1. Zhotovitel  dává na dílo  záruku na jakost.  Záruční  doba je  sjednána na dobu 24 měsíců od

převzetí díla objednatelem.
2. Danou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po dobu záruky způsobilé pro určený účel.
3. V případě výskytu vady nebo vad, na které se vztahuje záruka, má objednatel stejná práva jako

u vad z vadného plnění. 

XII. Další smluvní ujednání
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že každá ze stran může odstoupit od smlouvy za podstatné

porušení povinností z této smlouvy. Za tyto se považují takové porušení povinnosti, o němž
strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět,  že by druhá
strana  smlouvu  neuzavřela,  pokud  by  toto  porušení  předvídala.  Za  podstatné  porušení
povinnosti strany považují zejména:
a) prodlení zhotovitele s předáním díla, které bude delší jak 21 dnů od sjednaného termínu

plnění,
b) nezahájení, neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele, které bude delší

jak 30 dnů,
c) předání díla s vadami, které nejsou drobné a ojedinělé,
d) prodlení objednatele s předáním podkladů zhotoviteli,
e) prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které bude delší jak 30 dnů.

2. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu, s tím, že je účinné od jeho doručení druhé
smluvní straně. 

3. Smluvní strany se budou navzájem se písemně informovat o veškerých změnách týkajících se
kteréhokoliv z údajů uvedených v článku I. této smlouvy a to nejpozději do jednoho týdne ode
dne, kdy ke změně došlo. Jinak každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která nesplněním
této povinnosti vznikne druhé smluvní straně.

4. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány u Rozhodčího
soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (v sudišti
Brno) podle jeho Řádu pro vnitrostátní spory třemi rozhodci zapsanými na listině rozhodců pro
vnitrostátní spory a jmenovanými předsedou Rozhodčího soudu. 

XIII. Smluvní pokuty
1. Objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny za každý den

prodlení se zaplacením splatné faktury.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny za

každý den prodlení s předáním díla oproti sjednanému termínu.
3. Sjednanými pokutami není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností, na

něž se pokuty vztahují.
4. Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení smluvní

pokuty, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
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5. Není-li písemně mezi účastníky smlouvy dohodnuto jinak, je smluvní pokuta splatná do třiceti
kalendářních dnů dne doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Objednatel nesouhlasí s postoupením smlouvy ve smyslu ustanovení § 1895 a násl. OZ.

2. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, veškerá oznámení učiněná v souvislosti se smlouvou musí
mít písemnou formu, budou vyhotovena v českém jazyce a doručena. Tuto smlouvu lze měnit
pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Na základě ustanovení § 564 OZ si
strany ujednaly, že možnost měnit nebo ukončit tuto smlouvu jinou než písemnou formou se
vylučuje. Ustanovení § 1758 OZ se vylučuje.

3. Smlouva  je  platná  a  účinná  dnem jejího  uzavření,  není-li  smluvními  stranami  ve  smlouvě
dohodnuto jinak (ohledně účinnosti zejména uvedením data účinnosti smlouvy). 

4. Jednostranná  právní  jednání  v písemné  formě  učiněná  v souvislosti  s touto  smlouvou  se
považují za doručená (došlá), pokud byla odeslána na adresu příslušné smluvní strany uvedenou
v záhlaví této smlouvy s využitím provozovatele poštovních služeb, a to 3. den po odevzdání
zásilky  k přepravě,  nebo  byla  prokazatelně  doručena  druhé  straně  prostřednictvím  datové
schránky či jiným prokazatelným způsobem.

5. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez
zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení  této  smlouvy platná  a  účinná.  Namísto  neplatného či  neúčinného  ustanovení  se
použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit  svůj vztah přijetím jiného ustanovení,  které
svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. neúčinného.

7. Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se tato smlouva OZ.

8. Zhotovitel  souhlasí  s   poskytnutím  informací  o  smlouvě  v rozsahu  zákona  o  svobodném
přístupu k informacím a zákona o registru smluv. 

9. Smluvní  strany po jejím přečtení  prohlašují,  že souhlasí  s  jejím obsahem, že smlouva byla
sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou
ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

zhotovitel objednatel
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