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SMLOUVA O DÍLO Č. 11144/2017-SŽDC-HZS-OVS 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČ 70994234, DIČ CZ70994234 
   

organizační složka Hasičská záchranná služba  
zastoupená ředitelem JUDr. Luďkem Eichlerem, MBA 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

 
 
Zhotovitel: EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 
  C 4165 
  Praha 10, Kodaňská ul. 521/57, PSČ 101 00 
  IČ 64573877, DIČ CZ699003219 

zastoupená jednatelem Ing. Zdeňkem Novobilským 
  bankovní spojení: KB Pardubice xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
   
 
 
 
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava 
2ks vyprošťovacích tanků“ (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak 
budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.  
 
Dílo 

1.1. Zhotovotel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objedatele dílo, které spočívá 
v opravě dvou kusů vyprošťovacích tanků VT-72B, a Objednatel se zavazuje řádně provedené 
dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla. 

 
Předmět díla 

2.1. Předmětem díla je oprava dvou kusů vyprošťovacích tanků VT-72B. Označení tanků je HBR-
72 a CBE-64. 

2.2. Předmět díla je blíže specifikován v příloze č.1 této smlouvy. 
2.3. Jakost ani provedení Předmětu díla není určeno vzorkem ani předlohou. 
 
Cena díla (bez DPH) 

3.1. Cena díla činí 5 560 000.- Kč bez DPH. 
3.2. Celková cena za dílo je cena konečná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele s plněním díla, 

včetně naložení, vyložení a přepravy předmětného díla do místa plnění a zpět na místo 
určení. 
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Místo a doba plnění 

4.1. Místem plnění díla jsou sídla Jednotek požární ochrany: pro HBR-72: Havířská 3571, 
Havlíčkův Brod, pro CBE-64: Novohradská 1582, České Budějovice. Na těchto adresách dojde 
k předání a převzetí díla do opravy a z opravy. 

4.2. Zhotovitel zahájí provádění díla po podpisu smlouvy. 
4.3. Při předání vozidla zhotoviteli k poskytnutí plnění díla bude zhotovitelem a Objednatelem 

sepsán a podepsán „Zápis o předání a převzetí vozidla k provedení a po provedení díla (dále 
jen „Zápis o předání a převzetí“), včetně funkční zkoušky. Úspěšné provedení funkční 
zkoušky je podmínkou převzetí hotového díla objednatelem. 

4.4. Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 31.12.2017 . 
4.5. Ukončením provedení díla, které je předmětem smlouvy, se rozumí datum podpisu „Zápisu 

o předání a převzetí“ po předání vozidla v místě plnění oprávněnými zástupci (dle bodu 7.2.) 
obou smluvních stran 
 

 
Záruční doba 

5.1. Záruční doba na předmět zakázky činí minimálně 24 měsíců a začíná běžet dnem předání díla 
objednateli. 
 

Vlastnictví a odpovědnost za škodu na vozidle předaném k provedení díla 

6.1. Vlastníkem vozidla, předaného zhotoviteli k provedení díla, je objednatel. 
6.2. Nebezpečí vzniku škody na vozidle předaném k provedení díla přechází z objednatele na 

zhotovitele okamžikem podpisu „Zápisu o předání a převzetí“ vozidla k provedení a zpět ze 
zhotovitele na objednatele okamžikem podpisu „Zápisu o předání a převzetí“ vozidla 
po provedení díla. 

6.3. Za nebezpečí vzniku škody na prováděném díle až do jeho předání objednateli odpovídá 
zhotovitel. 

 
Další ujednání 

7.1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení díla. 

7.2. Kontaktními a oprávněnými osobami smluvních stran ve věcech technických jsou: 
- za Objednatele p. Bc. Ing. Roman Strečko , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
- za Zhotovitele pí. Veronika Micohlavová , xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

7.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit skladování a zajištění převzatých vozidel k provedení díla a 
již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání 
uživateli. Zhotovitel je povinen zabezpečit takové uskladnění převzatých vozidel, které 
zamezí zhoršení technických parametrů a povrchové ochrany vozidel vlivem podmínek 
skladování. 

7.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli informaci o zásadních vadách vozidla zjištěných až 
při provádění plnění díla. 

7.5. Zhotovitel je povinen při zhotovení díla použít nové originální díly a komponenty, tj. 
nepoužité, nepoškozené a nerepasované, které budou maximálně 2 roky staré, odpovídající 
platným ČSN a technickým normám a předpisům výrobce, včetně dokladů v českém jazyce, 
jež jsou nutné k převzetí a užívání zboží. Výše uvedené podmínky se nevztahují na náhradní 
díly dodané ze zásob zásobovacího střediska AČR (dále jen „ZS“). Zhotovitel je povinen 
doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení. 

7.6. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od přijetí oznámení e-mailem na adresu 
strecko@szdc.cz od zhotovitele převzít zhotovené dílo. Objednatel nepřevezme dílo, které 
vykazuje vady. O převzetí, případně nepřevzetí díla sepíší a podepíší oprávnění zástupci 
zhotovitele a Objednatele Zápis o předání a převzetí s uvedením zejména názvu vozidla, 
evidenčního čísla, popisu technického stavu a úplnosti. Spolu s vozidlem bude se zápisem 
o předání a převzetí Objednateli předáno příslušenství, které dle zápisu o předání a převzetí 
bylo předáno s vozidlem k provedení díla zhotoviteli. 

7.7. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistí při provádění díla a 
jež mohou mít vliv na změnu požadavků a pokynů uvedených ve specifikaci opravy (příloha č. 
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1 smlouvy). V takovém případě je objednatel oprávněn po domluvě se zhotovitelem 
specifikaci konkrétní opravy písemně změnit. Tato změna bude podepsána objednatelem a 
zástupcem zhotovitele. 

7.8. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli řádnou kontrolu v průběhu oprav a při převzetí 
provedeného díla. 

 
Závěrečná ujednání 

8.1. Tato smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke Smlouvě o dílo č. 11144/2017-SŽDC-HZS-

OVS (dále jen „Obchodní podmínky“ ). Odchylná ujednání ve Smlouvě o dílo mají před 

zněním Obchodních podmínek přednost. 

8.2. Zhotovitel prohlašuje, že  

- se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této smlouvy seznámil, 

- v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této smlouvy, 

přičemž si není vědom žádným překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění 

v souladu s touto smlouvou. 

8.3. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z  nichž každý má platnost originálu. Objednatel 

obdrží dva výtisky zhotovitel jeden. 

8.4. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních 

podmínek se řídí českým právním řádem. 

8.5. Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami se řídí Občanským 

zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

8.6. Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran 

rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

8.7. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky. 

8.8. Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se Smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné 

formě, postačí pro veškeré další případy Smluv o dílo mezi Smluvními stranami pro to, aby se 

Smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud Smlouva o dílo na Obchodní podmínky 

pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení 

Smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý. 

8.9. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 

Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 

povinnosti Smluvním stranám nevznikají. 

8.10. Zvláštní podmínky, na které odkazuje Smlouva o dílo, mají přednost před zněním Obchodních 

podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu s takovými 

zvláštními podmínkami. 

 
Přílohy 
1. detailní specifikace oprav 
2. obchodní podmínky 
 
 
V Praze dne ____________   V ________________ dne ____________ 
 

 

 

 

_________________________________  ________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 

JUDr. Luděk Eichler, MBA    Ing. Zdeněk Novobilský 
ředitel HZS     jednatel Excalibur Army 

 


