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SMLOUVA o provedení služby  

– revize elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed.2  

v objektech Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra 

pro Část 1. – „Hlavní město Praha“ 

(dále jen „smlouva“) 

ZZ-316-17/R-2016 

 

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 včetně údajů: 

- ve věcech smluvních 
- ve věcech technických 

 
Mgr. Čeněk Fojtík (cenek.fojtik@zzmv.cz, tel.: 974 827 653) 
za ředitelství – Mgr. Vladimír Ševcov, 974 827 656 
za Polikliniku – Šárka Vrabcová, 974 827 842 

 Za ObZZ Praha – Bc. Milan Bárta, 974 823 720 
 
(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

Michal janků 

právní forma a vedení v rejstříku: OSVČ Zapsaný: u Městského úřadu Mor. Třebová, odbor 
Obecní živnostenský úřad pod  
č.j.: MT 19216/2006 V, evidenční číslo: 360960-46122  

 

se sídlem: Dětřichov u Moravské Třebové 30, 571 01 

jehož jménem jedná: Michal Janků 

IČ: 74016326 

DIČ: CZ7812115762 

bankovní spojení: EQUA banka a.s, č.ú.: 1015261515/6100 

kontaktní osoba včetně údajů: 

- ve věcech technických 

Michal Janků, tel.: 736 608 467, e-mail: jankum@elimax.cz 

Michal Janků, tel.: 736 608 467, e-mail: jankum@elimax.cz 

 

- ve věcech smluvních Michal Janků, tel.: 736 608 467, e-mail: jankum@elimax.cz 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(dohromady dále jen „Smluvní strany“) 
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se dohodly 

 na uzavření této smlouvy dle ust. § 1746 odst.2, § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění a dalších obecně platných právních předpisů, a to v rozsahu: 

 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je provedení revizí elektrických spotřebičů dle ČSN 33 1600 ed. 2 a 

jejich označení štítkem s vyznačením doby platnosti revize, které jsou provozovány 

objednatelem v jeho areálech, ordinacích a pracovištích (dále jen „pracovištích“) rozmístěných 

v Hlavním městě Praha (dále jen „služba“).  

 

2. Služba bude provedena v množství vymezeném v odstavci 2 Článku II. této smlouvy.   

 

3. Po provedení služby budou zhotovitelem vyhotoveny v elektronické podobě na CD Doklady o 

revizi = karty jednotlivých elektrických spotřebičů dle bodu 7. 2. ČSN 33 1600 ed. 2. Karty 

jednotlivých spotřebičů budou členěny dle jednotlivých nákladových středisek (Složka A), B), C), 

v každé složce podsložky dle nákladových středisek). 

 

4. Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost uvedenou 

v této smlouvě a dále se zavazuje zaplatit za řádně a včas splněnou službu zhotoviteli 

dohodnutou cenu. 

 

5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29.6.2016, která byla na 

základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem jednacím ZZ-316/R-2016 vybrána jako 

nejvýhodnější.  

 

Článek II. 

Doba, místo a rozsah plnění 

 

1. Služba bude provedena v období 2 měsíců ode dne podpisu této smlouvy s tím, že se poslední 

den doby plnění bude číselně shodovat se dnem podpisu smlouvy.  

 

2. Revize elektrických spotřebičů budou prováděny v těchto objektech a na pracovištích 

objednatele: 

 

A) Ředitelství 

Oddělení Město Ulice 
Nákl. 

Středisko 
Počet KS 

Provozní odd. Praha Bartolomějská 8 2008000218 32 

Ředitelství Praha Bartolomějská 8 2008000191 6 

Ekonomické Praha Lhotecká 559/7 2008000193 15 

Finanční odd. Praha Lhotecká 559/7 2008000216 54 

Hospodářské Praha Lhotecká 559/7 2008000196 45 

IT oddělení Praha Lhotecká 559/7 2008000215 94 

Kancelář řed. Praha Lhotecká 559/7 2008000194 41 

Organizační Praha Lhotecká 559/7 2008000192 50 
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Právní skupina Praha Lhotecká 559/7 2008000217 11 

 

B) Poliklinika 

Oddělení Město Ulice 
Nákl. 

Středisko 
Počet 

Poliklinika Praha Lhotecká 559/7 2008000004 24 

Poliklinika Praha Lhotecká 559/7 2008000006 61 

Poliklinika Praha Lhotecká 559/7 2008000007 11 

Poliklinika Praha Lhotecká 559/7 2008000008 230 

Poliklinika Praha Lhotecká 559/7 2008000045 23 

Poliklinika Praha Lhotecká 559/7 2008000046 36 

Poliklinika Praha Lhotecká 559/7 2008000047 23 

Poliklinika Praha Lhotecká 559/7 2008000048 20 

Poliklinika Praha Lhotecká 559/7 2008000049 12 

Poliklinika Praha Lhotecká 559/7 2008000050 9 

Poliklinika Praha Lhotecká 559/7 2008000051 15 

Poliklinika Praha Lhotecká 559/7 2008000052 44 

Poliklinika Praha Lhotecká 559/7 2008000053 15 

Poliklinika Praha Lhotecká 559/7 2008000054 6 

Poliklinika Praha Lhotecká 559/7 2008000056 13 

Poliklinika Praha Lhotecká 559/7 2008000058 24 

Poliklinika Praha Lhotecká 559/7 2008000059 6 

Poliklinika Praha Lhotecká 559/7 2008000060 8 

Poliklinika Praha Lhotecká 559/7 2008000061 17 

Poliklinika Praha Lhotecká 559/7 2008000062 44 

 

C) Oblastní zdravotnické zařízení Praha 

Oddělení Město Ulice 
Nákl. 

Středisko 
Počet Ks 

Obz. Praha Bělá p. Bezdězem Bělá - Jezová, 294 21 2008000209 50 

Obz. Praha Beroun Tyršova 1635, 266 01 2008000074 9 

Obz. Praha Kolín Václavská 11, 280 02 2008000201 9 

Obz. Praha Mladá Boleslav Štefánikova 1304, 293 01 2008000079 6 

Obz. Praha Praha Bartolomějská 7, 110 00 2008000041 138 

Obz. Praha Praha Bartolomějská 7, 110 00 2008000042 48 

Obz. Praha Praha Bartolomějská 7, 110 00 2008000167 7 

Obz. Praha Praha Bartolomějská 7, 110 00 2008000180 47 

Obz. Praha Praha Bartolomějská 8, 110 00 2008000010 8 

Obz. Praha Praha Bartolomějská 8, 110 00 2008000068 10 

Obz. Praha Praha Bartolomějská 8, 110 00 2008000069 18 

Obz. Praha Praha Bartolomějská 8, 110 00 2008000070 12 
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Obz. Praha Praha Bartolomějská 8, 110 00 2008000075 3 

Obz. Praha Praha Bartolomějská 8, 110 00 2008000076 8 

Obz. Praha Praha Bartolomějská 8, 110 00 2008000078 14 

Obz. Praha Praha Bartolomějská 8, 110 00 2008000150 21 

Obz. Praha Praha Bartolomějská 8, 110 00 2008000156 17 

Obz. Praha Praha Bubenečská 20,160 00 2008000155 12 

Obz. Praha Praha Bubenečská 20,160 00 2008000173 12 

Obz. Praha Praha Bubenečská 20,160 00 2008000179 45 

Obz. Praha Praha Kongresová 2, 140 00 2008000043 53 

Obz. Praha Praha Kongresová 2, 140 00 2008000147 27 

Obz. Praha Praha Kongresová 2, 140 00 2008000151 11 

Obz. Praha Praha Kongresová 2, 140 00 2008000178 9 

Obz. Praha Praha Letiště Václava Havla, (PřStř.) 2008000211 8 

Obz. Praha Praha Lodžská 750/5 2008000157 18 

Obz. Praha Praha Na Baních 1535 2008000073 14 

Obz. Praha Praha Na Krčské stráni 1366, 140 00 2008000166 8 

Obz. Praha Praha Nad Štolou 3, 170 00 2008000153 19 

Obz. Praha Praha Nad Štolou 3, 170 00 2008000174 13 

Obz. Praha Praha Nádražní 16, 150 00 2008000164 22 

Obz. Praha Praha Nádražní 16, 150 00 2008000184 21 

Obz. Praha Praha Nám. Hrdinů 3, 140 00 2008000152 15 

Obz. Praha Praha Nám. Hrdinů 3, 140 00 2008000158 18 

Obz. Praha Praha Olšanská 2, 130 00 2008000148 14 

Obz. Praha Praha Olšanská 2, 130 00 2008000162 16 

Obz. Praha Praha Olšanská 2, 130 00 2008000176 4 

Obz. Praha Praha Olšanská 2, 130 00 2008000182 2 

Obz. Praha Praha Pod Táborem 102, 190 00 2008000165 8 

Obz. Praha Praha Sdružení 1, 140 00 2008000159 12 

Obz. Praha Praha Sdružení 1, 140 00 2008000160 27 

Obz. Praha Praha Sdružení 1, 140 00 2008000177 12 

Obz. Praha Praha Strojnická 27, 170 00 2008000154 2 

Obz. Praha Praha Strojnická 27, 170 00 2008000172 6 

Obz. Praha Příbram Žežická 496, 261 01 2008000071 8 

 

Celkový počet spotřebičů činí 1850 kusů. 

 

Zhotovitel se spojí s osobami oprávněnými jednat ve věcech technických uvedených v záhlaví 

této smlouvy na straně objednatele nejméně 10 dnů před prováděním revizí a domluví se s nimi 

na způsobu zpřístupnění elektrických spotřebičů.   

 

3. Zhotovitel je povinen předat včetně faktury provedenou službu v odpovídajícím množství a 

druhovém složení za všechna místa jmenovitě uvedená v odstavci 2 tohoto článku na ředitelství 
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Zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra (Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 12) v období 

uvedeném v odstavci 1 tohoto článku, tj. do 2 měsíců od podpisu smlouvy.  

 

Článek III. 

Cena a platební podmínky 

 

1. Cena za provedení služby byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a činí: 
 
- 46 250,- Kč bez DPH za 1850 kusů elektrických spotřebičů  

 
- 21% 
 
- 9 712,50. Kč 

sazba DPH v % 
 
výše DPH v Kč 

dle platných právních předpisů 
 
 
 

- 55 962,50,- Kč včetně DPH  za 1850 kusů elektrických spotřebičů 
 

2. Smluvní strany se dohodly, že uvedená cena je konečná a zahrnuje všechny výlohy, náklady a 
výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti s plněním smlouvy a může být měněna pouze po 
dohodě smluvních stran formou písemných dodatků ke smlouvě.  

 

3. Úhrada ceny za skutečně provedenou službu bude provedena až po předání služby dle Čl. II. 
odst. 1 bezhotovostně na účet zhotovitele na základě zhotovitelem vystaveného daňového 
dokladu (faktury). Fakturačním místem je sídlo objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy na 
straně objednatele.  

 

4. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti stanovené právními předpisy, musí obsahovat 
cenu bez DPH, DPH a celkovou cenu (členění dle odst. 1 tohoto článku) a evidenční číslo 
smlouvy.  

 

5. Splatnost faktury se stanoví na 21 dní po obdržení faktury objednatelem. V případě prodlení 
s úhradou faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05% za 
každý i započatý den prodlení z neuhrazené ceny za službu.  

 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy faktura nebude obsahovat všechny předepsané 
náležitosti nebo nebude doložena příslušnými doklady, je objednatel oprávněn fakturu 
zhotoviteli ve lhůtě její splatnosti vrátit bez zaplacení. Oprávněným vrácením přestává běžet 
původní lhůta splatnosti a nová 21denní lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení 
opravené faktury.  

 
7. Za den úhrady dlužné částky se považuje den, kdy bude tato odepsána z účtu objednatele. 

 

8. Objednatel nebude poskytovat jakékoliv zálohy na úhradu ceny služby  
 

Článek IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran při plnění smlouvy 

 

1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli součinnost nutnou k provedení revizí, zejména mu 

umožnit volný přístup do všech prostor pro provedení revizí dle předmětu plnění, dále je 

povinen provedenou službu převzít a zaplatit cenu služby ve sjednané době.  

 

2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění, pokud tento nebude dodán řádně v 

souladu s touto smlouvou a v předepsané kvalitě.  
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3. Zhotovitel je povinen plnit smlouvu řádně, bez vad a včas s vynaložením odborné péče, dále se 

zavazuje zajistit službu uvedenou v článku I. této smlouvy za podmínek stanovených touto 

smlouvou, platných norem a jim odpovídajícím technologickým postupům vztahujícím se 

k předmětu plnění. Zhotovitel odpovídá v záruční době 24 měsíců za dodržení uvedených 

podmínek bez ohledu na to, kdy byla vada provedené revize zjištěna. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení služby pracovníky s příslušnou odbornou kvalifikací, 

kterou jsou povinni kdykoli na požádání objednatele prokázat. 

 

5. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví revizních pracovníků v místě 

plnění smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

 

6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené jeho činností, činností svých pracovníků a svých 

subdodavatelů při provádění předmětu plnění, stejně tak za škody způsobené jeho činností 

třetí, nezúčastněné osobě.  

 

7. Původcem odpadu, který při provádění předmětu plnění vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí 

využití nebo zneškodnění tohoto odpadu v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

8. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě, musí být učiněna 
v písemné podobě a druhé straně prokazatelně doručena na adresu uvedenou v záhlaví této 
smlouvy, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.  

 

9. Smluvní strany se dohodly, že závaznou součást jejich smluvního ujednání tvoří dokumentace 
k veřejné zakázce čj. ZZ-316-5/R-2016  včetně všech jejích příloh. V případě rozporu mezi 
zněním této smlouvy a zněním zadávací dokumentace má přednost znění obsažené v této 
smlouvě.  

 

Čl. V. 
Povinnost mlčenlivosti 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a 
spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí 
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná: 
- o informace, které jsou veřejně přístupné; 
- o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím 

oprávněného orgánu. 
 
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1 všechny osoby, které se 

budou podílet na poskytování služby dle této smlouvy. 
 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služby dle 
této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jakoby povinnost porušil sám. 

 

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 
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VI. 

Odstoupení od smlouvy 

 

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů a pokud 

tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se o 

porušení dozvěděla. 

 

2. Podstatným porušením se rozumí 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; v ostatních případech se má za to, že 

porušení podstatné není. 

 

3. Za podstatné porušení se považuje zejména: 

 

- prodlení zhotovitele s předáním služby déle než 5 dnů a objednatel se na tomto prodlení 

nijak nepodílel; 

- objednatel nesplní svůj finanční závazek vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout 

takové záruky, že je splní v náhradním termínu; 

- zhotovitel může odstoupit od smlouvy také tehdy, jestliže objednatel neposkytne nutnou 

součinnost, a tím způsobí zhotoviteli neschopnost provést určitý úkon. Odstoupení je 

v tomto případě přípustné teprve tehdy, když objednatel a zhotovitel dohodl písemně 

novou přiměřenou lhůtu ke splnění závazku a ta neúspěšně uplynula. 

 

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že: 

 

- vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku; 

- insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

- zhotovitel vstoupí do likvidace. 

 

5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu 

vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká 

zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.  

 

VII. 

Zajištění závazků a povinností smluvních stran 

 

1. V případě nedodržení termínu předání řádně provedené služby podle odst. 1 Článku II. ze 

strany zhotovitele, v případě nepřevzetí služby ze strany objednatele z důvodu vad služby nebo 

v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny služby za každý i započatý den prodlení. 

 

2. V případě, že zhotovitel poruší povinnost dle Čl. V. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

 

3. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení jejích písemného 

uplatnění druhou smluvní stranou.  
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4. V případě prodlení zhotovitele či v případě vadného plnění zhotovitelem, které bude mít za 

následek způsobení škody, bude postupováno dle ustanovení § 2951 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

 

5. Škody způsobené zhotovitelem při provádění služeb na vlastnictví objednatele či třetích osob 

v místě plnění služeb, odstraní zhotovitel na své náklady v přiměřené lhůtě. 

 

6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok oprávněných smluvních stran 

na náhradu škody v plné výši, ani povinnost zhotovitele službu řádně dokončit a předat. 

 

Čl. VIII. 
Vznik a trvání smlouvy 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

 
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce trvání 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti 

(viz. odst. 1 Článku II této smlouvy). 
 

3. Změny nebo doplnění této smlouvy mohou sjednávat pouze statutární zástupci smluvních 
stran nebo jimi k těmto úkonům zmocnění zaměstnanci. Všechny změny nebo doplnění 
smlouvy jsou platné pouze v podobě písemných vzestupně číslovaných dodatků ke smlouvě 
podepsaných statutárními zástupci obou stran.  

 

Čl. IX. 
Ukončení smlouvy 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva končí včasným a bezchybným předáním služby 

zhotovitelem objednateli. 

 
Čl. X. 

Závěrečná ustanovení 

 

1.  Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní strany řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku.  

 

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně změnu 
údajů uvedených v záhlaví této smlouvy. 

 

3. Pravidla pro doručování mezi smluvními stranami jsou sjednána tak, že písemnost se 
v případě pochybnosti či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději pátým pracovním 
dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

 

4. Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje souhlas se zpracováním údajů uvedených ve 
smlouvě a to po dobu její platnosti a po dobu stanovenou pro archivaci. 

 

5. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě na profilu objednatele, jakož i 
v registru smluv zřízeného dle zákona č. 340/2015, o registru smluv, v platném znění, 
s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace. Toto ustanovení musí být 
zřetelně označeno.   
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6. Smluvní strany se zavázaly řešit spory nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, 
budou spory řešeny v soudním řízení. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy se řídí platným 
českým právem.  

 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě 
vyhotovení.  

 

8. Smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jednostranně 
nevýhodných podmínek, s ustanoveními této smlouvy souhlasí a na důkaz toho připojují své 
podpisy.  

 

V Praze dne: ……………… V Dětřichově dne: ……………… 
 
 
 
……………………………… 

 
 
 
………………………………………… 

Mgr. Jan Louška Michal Janků 
objednatel zhotovitel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


