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SMLOUVA O DÍLO 
č. 5/16/000162 

 

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, 

na základě výběru provedeném v zadávacím řízení zveřejněném prostřednictvím elektronického 

nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaných profilovým číslem ZŘ P16V00001828 

mezi: 

 

I. 

Smluvní strany 

 

Objednatel:            

DIAMO, státní podnik  

odštěpný závod GEAM, 

Dolní Rožínka, PSČ 592 51  

IČ: 00002739 

DIČ: CZ00002739 

je plátce DPH 

OR: Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl A XVIII, vložka 520 

        Krajský soud Brno, oddíl A XXIX, vložka 64 

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Pověřený jednáním:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen objednatel) 

 

a 

 

Zhotovitel:            ZEZ SILKO, s.r.o. 

 Pod Černým lesem 683 

 564 22  Žamberk 

 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 

v oddíle C, vložka 929      

 Zastoupený:    Ing. Jiřím Prokopcem, jednatelem ZEZ SILKO s.r.o. 

                             

 K jednání pověřeni:  

                                              k smluvnímu plnění - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                 k technickým záležitostem – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                  IČO:  15030334 

 DIČ:  CZ15030334, je plátce DPH 

 Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

 č. ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Tel.:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Fax:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 E-mail:  xxxxxxxxxxxxxxx  (pověřený pracovník) 

(dále jen zhotovitel) 

 

 

 

II. 

mailto:koctar@zez-silko.cz
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Předmět plnění 

 

1. Předmětem smlouvy je  dodávka a instalace hlavních kompenzačních rozváděčů. Podkladem 

pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele NT 16/609/RNN varianta č.1 ze dne 31.8.2016 

podaná prostřednictvím elektronického ppeSystemu na akci: Kompenzace 6kV, 3kV Místem 

výstavby je areál závodu R1.  

 

 CPV:    51112200-2 

 CZ-CPA:   27.12.32 

 

2. Objednatel se zavazuje, dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení zhotoviteli 

dohodnutou cenu. 

 

3. Pokud při provádění díla vymezeného v odst. 1. vyskytne se potřeba provedení dalších  prací 

nad rámec tohoto vymezení, zavazuje se je zhotovitel na základě zvláštní objednávky 

objednatele, či dodatku k této smlouvě, rovněž provést a to včetně zajištění dodávky k těmto 

pracím potřebných materiálů.  

 

4.  Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavírání této smlouvy si není vědom dalších nutných nákladů 

nad rámec smlouvy. 

 

 

III. 

Čas plnění a místo plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo a jeho předání objednateli do 31.12.2016.  

2. Místo plnění DIAMO,státní podnik, odštěpný závod GEAM, 592 51 Dolní Rožínka 

 

 

IV. 

Cena díla 

 

1. Smluvní cena díla činí  

 

1 337 000,-  Kč 

  

      K cenám nebude účtována daň z přidané hodnoty. Daň odvede zákazník. 

 

Důvody fakturace bez DPH: Režim přenesení daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH - §92e 

poskytnutí stavebních nebo montážních prací.  

 

2. Cenu dohodnutou podle článku IV. odst. 1 této smlouvy lze překročit pouze na základě písemně 

odsouhlaseného dodatku této smlouvy podloženého případnými změnami projektové 

dokumentace. 

 

 

V. 

Ostatní ujednání 

 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli a zhotovitel převzít nejpozději v den zahájení prací 

dílčí montážní pracoviště prosté práv třetích osob vyklizené a zabezpečené dle současné 

legislativy tak, aby zhotovitel mohl začít s prováděním díla.  

2. Při provádění díla se obě smluvní strany zavazují postupovat v úzké součinnosti ve smyslu 

§ 101 Zákoníku práce tak, aby byla na pracovištích zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví a 

provoz objednatele byl prováděním díla co nejméně rušen.  
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3. Objednatel i Zhotovitel se budou písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně 

před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťování 

BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti. Objednatel učiní tak i v případě, že dojde 

z jiných důvodů v prostoru závodu ke změnám, které jsou způsobilé ohrozit bezpečnost osob 

nebo omezit možnost provádění předmětu díla. Ve výše uvedených případech je povinen též 

tato místa výrazně označit jako nebezpečná, či omezeně nebo zcela nepřístupná. 

4. Dopravu osob a komponent pro výměnu zajišťuje zhotovitel. Náklady jsou zahrnuty v ceně 

za dílo. 

5. Objednatel se zavazuje vytvořit technikům zhotovitele vhodné podmínky pro jejich práci 

a bezpečnost pracoviště v rozvodně zejména tím, že jim zajistí, pokud o to požádají, vhodné 

uzamykatelné prostory pro uložení jejich svršků, uskladnění přístrojů a nezbytné sociální 

zázemí. 

6. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat veškeré bezpečnostní a požární předpisy tak, 

aby nedošlo k ohrožení života, zdraví či majetku třetích osob. Zhotovitel je při své činnosti 

v rozvodně povinen dodržovat též vnitřní předpisy objednatele, s nimiž byl prokazatelně 

seznámen. Seznámený zástupce zhotovitele zodpovídá za seznámení i ostatních zaměstnanců 

zhotovitele. 

7. V prostoru montážního pracoviště je povinen zhotovitel udržovat pořádek. 

8. Zhotovitel je povinen po celou dobu práce provádět zápisy do stavebního deníku. 

9. Součástí odevzdání a převzetí předmětu díla je jeho vyzkoušení ve zkušebním provozu po dobu 

48 hodin, které bude provedeno neprodleně po instalaci kompenzačního rozváděče. Přílohy 

protokolu o předání a převzetí díla objednatelem budou tvořit obnovená výkresová 

dokumentace kompenzační části, návody k použití a údržbě, výchozí revizní zprávy. 

 

 

VI. 

Obchodní tajemství 

 

1. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že všechny informace nabyté v rámci plnění smlouvy 

budou považovány za informace důvěrné a za součást obchodního tajemství druhé smluvní 

strany. Obě smluvní strany se zavazují, že tyto informace budou uchovávat v tajnosti a 

nezpřístupní je bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, ani je nevyužijí jinak. 

 

 

VII. 

Osoby oprávněné jednat v záležitostech smlouvy 

 

1. K právním úkonům mezi stranami, týkajícím se této smlouvy, jsou kromě statutárních orgánů 

oprávněni: 

za objednatele:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

za zhotovitele:          xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

    

2. V technických záležitostech, týkajících se této smlouvy, jsou kromě statutárních orgánů a osob 

uvedených v odst. 1 oprávněni jednat: 

 

za objednatele:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

za zhotovitele:        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

VIII. 

Dodání díla 

 

1. Dílo je splněno předáním objednateli po podepsání předávacího protokolu. 
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2. Objednatel nabude vlastnického práva k dílu úplným zaplacením ceny díla. 

 

 

IX. 

Záruka za dílo 

 

1. Platí ustanovení § 2619 a násl. občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje za dílo záruku 36 měsíců. Záruční doba počíná běžet 

od předání a převzetí díla. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude odpovídat ujednáním obsaženým v této smlouvě a že bude 

splňovat požadavky stanovené zák.č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, jakož 

i požadavky případně stanovené v dalších obecně závazných právních předpisech 

4. O dobu trvání reklamovaných závad se záruční doba prodlužuje. 

 

 

X. 

Placení a fakturace 

 

1. Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu na celkovou cenu díla dle článku IV. do 10 dnů 

po předání díla objednateli 

2. Kupující fakturu uhradí ve lhůtě 30 dnů od doručení faktury.  

3. Faktura bude mít náležitosti řádného daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty v platném znění. V opačném případě je kupující oprávněn vrátit doklad do data 

splatnosti a prodávající je povinen vystavit doklad nový s novým datem splatnosti. V tomto 

případě není kupující v prodlení s úhradou. 

4. Dnem zdanitelného plnění je den převzetí předmětu smlouvy v místě plnění. Prodávající se 

zavazuje, že na daňových dokladech bude uvedeno číslo jeho bankovního účtu, zveřejněné 

způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 98 zák. o DPH v platném znění. Účetní doklady 

prodávající opatří číslem, které je uvedeno v záhlaví této smlouvy. 

5. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu do smluveného data splatnosti (k poslednímu dni 

splatnosti připsáno na účet zhotovitele). 

 

 

XI. 

Smluvní pokuty 

 

1. Objednatel má právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s plněním díla ve výši 0,05 

% za každý den prodlení z ceny díla. Tato povinnost nevzniká v případě, když nemohl 

zhotovitel splnit závazek nepřipravením pracoviště k montáži nebo jinými překážkami ze strany 

objednatele. 

2. V případě, že objednatel odmítne, nebo jiným způsobem znemožní zhotoviteli splnit dodávku 

díla překážkami na straně objednatele, uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny 

nedokončeného díla.  

3. Zhotovitel má právo účtovat objednateli smluvní pokutu za prodlení se zaplacením faktury 

v dohodnutých lhůtách ve výši 0,05 % za každý den prodlení z ceny díla.  

4. V případě, že zhotovitel odmítne, nedokončí nebo jiným způsobem nesplní dodávku díla 

překážkami na straně zhotovitele, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z ceny 

nedokončeného díla.  

5. Uhrazení Smluvní pokuty, nezbavuje oprávněnou stranu práva domáhat se po povinné straně 

též úhrady prokazatelně vzniklé škody, tyto lze vymáhat samostatně. 

 

 

 

XII. 

                              Doklady, nutné k převzetí pracoviště a započetí prací 
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1. zápis o předání pracoviště 

 

 

XIII. 

Doklady, nutné k převzetí a užívání díla 

 

Za doklady potřebné k převzetí ve smyslu § 2604 a násl. občanského zákoníku se považují: 

 

1. protokol o předání převzetí díla podepsaný oběma stranami 

2. obnovená výkresová dokumentace kompenzační části 

3. návody k použití a údržbě 

4. výchozí revizní zpráva 

 

 

XIV.  

Radiační ochrana, bezpečnost práce 

 
1. Zhotovitel bere na vědomí, že pracoviště se nachází ve sledovaném pásmu, kde se pracuje se 

zdroji ionizujícího záření. Pro všechny své zaměstnance i cizí osoby je povinen zajistit před 

prvním vstupem na pracoviště proškolení na dispečinku závodu R1. 

 

2. Objednatel zajistí před nástupem pracovníků zhotovitele na montáž seznámení s povinnostmi 

v souvislosti s dodržováním atomového zákona č. 18/1997 Sb. v platném znění a příslušných 

prováděcích vyhlášek v areálu závodu R1. Objednatel zajistí pro zhotovitele činnost související 

s radiační ochranou (např. měření vyplývající ze schváleného programu monitorování, zajištění 

ochranných pomůcek k radiační ochraně). 

3. Objednatel se zavazuje bezodkladně informovat zhotovitele o pracích a opatřeních, které 

v objektu závodu provádí, či provedl on sám nebo jiné osoby a které by mohly ohrozit 

bezpečnost osob v prostoru závodu R1 . Učiní tak i v případě, že dojde z jiných důvodů 

v prostoru závodu ke změnám, které jsou způsobilé ohrozit bezpečnost osob nebo omezit 

možnost provádění předmětu díla. Ve výše uvedených případech je povinen též tato místa 

výrazně označit jako nebezpečná, či omezeně nebo zcela nepřístupná. 

 

4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby zhotovitele vpuštěné v souladu s touto smlouvou do 

prostoru závodu, nevstupovaly do prostor, kam nemají přístup - tyto prostory vymezí objednatel 

po dohodě se zhotovitelem tak, aby nebylo zhotoviteli bráněno provádět předmět díla a dále:  

 

5. Zhotovitel bude poučovat v průběhu provádění předmětu díla tyto osoby o zhotoviteli známých 

opatřeních provedených objednatelem a jiných skutečnostech v prostoru závodu, které mohou 

ohrozit jejich bezpečnost při jejich pohybu v rámci závodu, nebo které omezují pohyb 

v prostoru závodu. 

 

6. Zhotovitel předá 1x za měsíc objednateli seznam svých pracovníků, případně jiných osob a 

počet hodin jimi strávených na pracovišti povrchu areálu závodu R1. 

 

 

 

 

 

XV. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze oboustranným písemným projevem smluvních stran. 

2. Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.   
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3. Smluvní vztah bude podléhat zákonu o registru smluv. Účastníci smlouvy tímto vyslovují 

souhlas s uveřejněním celého textu smlouvy ve smyslu zák. č. 340/2016 Sb. o registru smluv. 

Účastníci smlouvy berou na vědomí, že registraci smlouvy ve smyslu zák. č. 340/2016 Sb. o 

registraci smluv provede DIAMO s. p. Účastníci smlouvy tímto vyslovují souhlas se 

zpracováním osobních údajů uvedených v záhlaví smlouvy s tím, že takto učiněný souhlas 

nebudou v budoucnu zpochybňovat 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 

5. Součást smlouvy tvoří technická specifikace díla dle nabídky NT 16/609/RVN ze dne 31.8.2016 

 

 

Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy a na důkaz své svobodné a vážné vůle 

   připojují odpovědní zástupci smluvních stran svoje vlastnoruční podpisy. 

 

 

 

 

 

V Dolní Rožínce dne  26.9.2016                                   V Žamberku     dne                  

 

        Objednatel:                                                                           Zhotovitel: 

 

 

 

 

.....................................................                                             ................................................... 

 

       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 

         xxxxxxxxxxxxxxxx                  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

                        

Počet příloh:  1 

 

Příloha:         1/ nabídka č. NT 16/609/RVN ze dne 31.8.2016 


