
  
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

 Smluvní strany: 

 

 

1. ATOS, spol. s r. o. Ledeč nad Sázavou  

 se sídlem: Husova 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou 

      zastoupená jednatelem Ing. Jaroslavem Brodilem 

 IČO: 62028081 

 DIČ: CZ62028081 
  

      (dále jen „zhotovitel“) 

 

       a 

 

2. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace 

 se sídlem: Vrchlického 61, 586 01  Jihlava 

 zastoupená ředitelkou Ing. Vladislavou Filovou 

 IČO: 47366630 

 DIČ: CZ47366630 – neplátce DPH 

 bankovní spojení: Komerční banka Jihlava,  

 číslo účtu: 26736681/0100 
 

      (dále jen „objednatel“) 

 
 
 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro prodávajícího provést výmalbu výjezdové základny 

v Chotěboři, adresa Legií 1710, 583 01 Chotěboř, v rozsahu dle přiložené cenové nabídky.  

Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit odpovídající cenu.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje odbornou způsobilostí k výmalbě výjezdové základny 

a zavazuje se dílo provést v náležité kvalitě nejpozději do 30. 11. 2022.   

 

 

 

Článek II. 

Vymezení díla a cena 

1. Specifikace díla, jakož i předpokládaná cena díla jsou uvedeny v příloze, která je nedílnou 

součástí této smlouvy.  

2. Překročení předpokládané ceny o více než 10 % musí odsouhlasit pověřený zaměstnanec 

objednatele – Martin Žák, tel.: 567 571 248. 

3. Objednatel uhradí cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem. Úhrada za plnění této 

smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem ve lhůtě 15 dnů ode dne vystavení faktury 

na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  



  
 

4. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za 

zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 

považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 

zhotovitelem. 

5. Objednatel je oprávněn fakturu s udáním důvodu vrátit před uplynutím lhůty její splatnosti, 

pokud má závady v obsahu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Doručením nové faktury počíná běžet nová lhůta splatnosti.  
 

 
 

Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel předá objednateli řádně provedené dílo v dohodnutém termínu. Při předání předmětu 

díla zhotovitel objednateli zároveň předá fakturu s položkovým rozúčtováním.   

2. Odpovědnost za vady díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  
 

 

 

Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 

systému veřejné správy - Registru smluv.  

3. Smluvní strany berou na vědomí, že úplný text smlouvy bude zveřejněn v informačním systému 

veřejné správy - Registru smluv. Povinnost zveřejnění splní zhotovitel. V případě nesplnění 

zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 

počátku.   

4. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze formou písemných 

vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami 

5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv 

skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, že se neuvedly vzájemně v omyl a ani jedna z nich 

smlouvu neuzavírá v tísni. 

6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 

smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 

následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli. 

7. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

 

V Jihlavě dne  4.11.2022               V Ledči nad Sázavou dne 4.11.2022 

 

 

 

 …..…………..…………………..          …………………………………. 

          za objednatele               za zhotovitele 

              Ing. Vladislava Filová                                          Ing. Jaroslav Brodil 

                         ředitelka                                            jednatel 



  
 

Příloha č. 1 

 

ke smlouvě o dílo ze dne 4.11.2022 

 

 

Položka MJ Množství 
Cena/MJ Cena celkem 

Kč Kč bez DPH 

opravy omítek hod 8 350 2 800 Kč 

penetrační nátěr m2 850 14 11 900 Kč 

malba akrylátová bílá m2 660 42 27 720 Kč 

malba akrylátová barevná  m2 190 51 9 690 Kč 

olepení, zakrývání kpl 1 3000 3 000 Kč 

přesuny hmot, doprava kpl 1 3800 3 800 Kč 

          

          

          

CENA CELKEM bez DPH       58 910 Kč 

CENA CELKEM s DPH 21 %                  71 282 Kč  

 


