
Smlouva ZZ-CB-V/63/2016 

  EKIS: 909007380  

 

 

Smlouva o dílo - výroba plastových výrobků 

č. 31227 

Smluvní strany 

 
Česká republika – Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 
organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra pod č.j. 
MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008 
se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk 
jejímž jménem jedná: Mgr. Jan Louška, ředitel 
IČ: 75154960 (není plátcem DPH) 
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 4800881/0710 
adresa pro zasílání faktur: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12 – Kamýk 
kontaktní osoba: Miroslava Koppová (miroslava.koppova@zzmv.cz, tel.: 

974 827 679, fax: 974 827 202) 
 
(dále jen „objednatel“) 

  

a 
 
 

TETRAGON – okna, dveře, fasády spol. s r. o. 

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
oddíl C, vložka 7211  

se sídlem: Antala Staška 1951, 370 07 České Budějovice 

jehož jménem jedná: Michal Janiš 

IČ: 25165968 

DIČ: CZ25165968 

bankovní spojení: Oberbank AG, č. ú. 2021109426/8040 

kontaktní osoba včetně údajů: Ing. Pavel Macháček (pavelmachacek135@gmail.com, 

tel.: 777 729 963) 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(dohromady též „smluvní strany“) 
 

se dohodly na uzavření této smlouvy dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění a dalších obecně platných právních předpisů (dále jen 
„Smlouva“), a to v rozsahu: 
 
 
 

čl. I. 
Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí 
zabezpečit výrobu plastových výrobků, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 této 
smlouvy, jejich montáž, demontáž stávajících dveří, začištění po montáži dveří 
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nových a další související práce (dále jen „dílo“) a závazek objednatele uhradit za to 
zhotoviteli částku ve Smlouvě sjednanou. 

 
 
 
 
 

čl. II. 
Cena díla a způsob úhrady 

 

1. Cena za dílo činí 42.537,- Kč bez DPH, tj. 51.470,- Kč s DPH. Sazba DPH činí 21 %. 
Tato sjednaná nabídková cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené 
s vyhotovením díla uvedeného v čl. I. této smlouvy. Detailní rozpis ceny, včetně 
nákresu jednotlivých pozic a bližší specifikace, tvoří Přílohu č. 1, která je nedílnou 
součástí této smlouvy. 

2. Za změnu nabídkové ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje 
podle sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

3. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 14 kalendářních dnů 
ode dne doručení faktury objednateli na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. 

4. Faktura musí obsahovat č.j. Smlouvy a dále všechny údaje dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení 
fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo obecně 
závaznými právními předpisy, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel 
je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém 
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v 
délce 14 kalendářních dnů. 

6. Faktura se považuje za zaplacenou dnem odepsání příslušné částky z bankovního 
účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.  

 
 
 
 
 

čl. III. 
Doba trvání Smlouvy a místo plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo nejpozději do 16. 12. 2016 . 

2. Místem plnění předmětu Smlouvy je objekt Nová 32, České Budějovice, jehož je 
objednatel majitelem (dále jen „objekt“). 

3. Termín zahájení a dokončení prací v objektu může být zhotovitelem po telefonickém 
oznámení jednostranně posunut nejdéle o 14 kalendářních dnů, a to bez možnosti 
jakékoliv sankce, v případě nedodání vstupního materiálu zhotoviteli (zjm. plastu, 
skla, či kování) nebo z důvodu závažné poruchy na výrobním zařízení. Kromě 
telefonického oznámení musí být následně objednatel vyrozuměn též písemnou 
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formou. Právo zhotovitele na posunutí termínu dle tohoto odstavce lze uplatnit 
maximálně jednou. 

4. Termín dokončení díla je stanoven na maximálně 5 kalendářních dnů ode dne 
zahájení prací v objektu. Zhotovitel si však pro případ zjištění nových skutečností (zjm. 
o stavu stavby, které nebylo možno předem odhadnout) vyhrazuje právo přerušit 
práce na díle a pokračovat v nich až po technickém dořešení všech detailů. Takovéto 
přerušení nelze považovat za nedodržení termínu zhotovení díla. 

 

 

 

čl. IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že zhotovitel provede pouze práce ve Smlouvě 

výslovně uvedené. V případě víceprací musí být uzavřen písemný dodatek ke 

smlouvě, objednávka, nebo nová smlouva s uvedením ceny a novým termínem. 

2. Objednatel se zavazuje: 

a) předmět plnění převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu podle článku II., 

odst. 1, 

b) poskytnout zhotoviteli součinnost k provedení díla, 

c) zajistit zhotoviteli přístup do prostor objektu, ve kterých bude docházet 

k činnosti podle této smlouvy,  

d) zakrýt, či úplně vystěhovat majetek, který by mohl při plnění díla být poškozen 

prachem, vznikajícím během montáže, či demontáže.  

3. Objednatel si je vědom toho, že nemůže a nebude reklamovat poškození 

neodstěhovaného nábytku, nezakrytých podlahových krytin a věcí pevně spojených 

se stavbou, jako jsou např. svítidla, nebo radiátory ústředního topení. 

4. Objednatel je srozuměn s tím, že dojde-li k poškození majetku objednatele 

pracovníkem zhotovitele, je objednatel povinen učinit o tom v den, kdy se o poškození 

majetku dozví, případně při převzetí díla, zápis s vyčíslením ceny poškozené věci a 

ten si nechat podepsat pracovníkem zhotovitele. Pokud tak nebude učiněno, nebude 

daná skutečnost zhotovitelem akceptována. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o odpovědnosti za škody 

způsobené svou činností. Maximální výše pojistného plnění z výše uvedené pojistně 

smlouvy je alespoň 1.000.000,- Kč. Pojistná smlouva bude platná a účinná po celou 

dobu trvání Smlouvy. Zhotovitel předloží objednateli potvrzení o uzavřené pojistné 

smlouvě nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele. 

Nepředložení výše uvedeného potvrzení je důvodem k okamžitému odstoupení od 

smlouvy. 

7. Veškerá komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem se uskutečňuje písemně 

v listinné nebo elektronické podobě. 
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čl. V. 

Předání a převzetí předmětu smlouvy 

 

1. Předání a převzetí díla bude smluvními stranami písemně potvrzeno ve formě 

předávacího protokolu. Předmět smlouvy bude zhotovitelem předán objednateli 

v době uvedené v článku III. odst. 1 této smlouvy. Do doby předání a úplného 

zaplacení díla zůstávají dodávané výrobky majetkem zhotovitele. 

2. Zhotovitel se zavazuje předat předmět smlouvy bez vad a nedodělků. 

3. Objednatel se zavazuje překontrolovat si skla a profily v den převzetí díla, později 

nahlášené poškození nebude uznáno jako vada díla. 

4. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či 

nedodělky, k předání a převzetí dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude 

smluvními stranami sepsán záznam. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů od 

uplatnění vad objednatelem písemně objednateli odpovědět, zda vady uznává anebo 

z jakých důvodů vady odmítá. Zhotovitel je povinen vady díla odstranit do 14 dnů od 

jejich písemného uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Náklady na 

odstranění vad nese zhotovitel. 

 

 

 

čl. VI. 

Záruka za jakost a reklamace 

 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců. 

2. Smluvní strany se dohodly, že reklamace rozměrů a parametrů dodávaných výrobků, 

které jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy, bude uznána jen pokud se budou lišit 

od toho, co je ve smlouvě uvedeno. 

3. Za závadu se nepovažuje obvyklé roztahování a smršťování oken, ke kterému 

dochází vlivem změny venkovní teploty. 

 

 

 

čl. VII. 

Péče o dílo 

 

1. Objednatel se zavazuje svépomocí odstranit z oken a dveří ochranné fólie nejdéle 

1 měsíc po provedení montáže. 

2. Objednatel bere na vědomí, že dveře je nutno zamykat (otočením klíče, nikoliv jen 

zaskočením střelky), jinak může dojít k prohnutí křídla dveří. 
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3. Kování oken a dveří je nutno nejméně jednou ročně vyčistit a namazat silikonovým 

olejem. 

 

 

 

čl. VIII. 

Smluvní pokuty 

 

1. Za nedodržení doby trvání Smlouvy dle článku III. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dohodnuté ceny plnění 

za každý započatý den prodlení. 

2. Za prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury) dle článku II. této smlouvy je 

objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované 

částky za každý započatý den prodlení. 

3. Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne jejího písemného 

uplatnění. 

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody 

nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele předmět Smlouvy řádně 

předat. 

 

 

 

čl. IX. 

Ukončení Smlouvy 

 

1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou 

výpovědí. 

2. Výpověď smlouvy musí být učiněna písemně a doručena druhé smluvní straně na 

adresu uvedenou v této smlouvě. Výpovědní lhůta činí 7 dnů a začíná běžet dnem 

následujícím po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně. 
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čl. X. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. 

2. Veškeré změny či doplnění této smlouvy lze činit výhradně na základě vzájemné 

dohody obou smluvních stran a pouze formou písemných a řádně očíslovaných 

dodatků signovaných oběma smluvními stranami. 

3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené nebo ze Smlouvy nevyplývající se řídí 

platnými právními předpisy České republiky, zjm. zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanským zákoníkem, v platném znění. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že Smlouva bude, za podmínek 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, uveřejněna v registru 

smluv. Zveřejnění zajistí objednatel. 

5. Zhotovitel je srozuměn s tím, že musí podepsanou Smlouvu zaslat zpět na adresu 

objednatele tak, aby byla doručena nejpozději desátý den od uzavření smlouvy. 

6. Pravidla pro doručování mezi smluvními stranami jsou sjednána tak, že písemnost 

se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději pátým 

pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

7. Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami. 

8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem 

přečetly a s jejím obsahem souhlasí. 

 

 

 

 

 

 
V Praze dne: ……………… V …………. dne: …................. 
 
 
 
……………………………… 

 
 
 
………………………………………… 

Mgr. Jan Louška ……………. 
ředitel …………… 

 


