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Smlouva o dílo
č. 1808/2/109/2018-7214, Ag.č. 1872140010117

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany, Česká republika
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694 Právnická osoba
Zaměstnanec pověřený jednáním: Velitel VÚ 7214 Čáslav, plk.gšt.Ing. Petr TOMÁNEK
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

datová schránka pro účely fakturace: ukbwcxd
Adresa pro doručování korespondence: VÚ 7214 Čáslav, Chotusice 285 76, Česká
republika
(dále jen „objednatel“)

a

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
Sídlo: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
IČ: 24272523
DIČ: CZ24272523
Zastoupená: Ing. Petrem NOVOTNÝM, ředitelem odštěpného závodu
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

datová schránka : 7jckvi2
(dále jen „zhotovitel“)

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)
uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy

2.1. Účelem smlouvy je zajištění bezpečnosti osob při údržbě letecké techniky.

III. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je:
závazek zhotovitele na své nebezpečí a na svůj náklad provést celkovou revizi
emergency lift M5553-801010 (dále jen „dílo“);

a) závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
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3.2. Přesná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

IV. Cena za dílo

4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikovaného v čl. III. této smlouvy,
a to ve výši: maximálně 106 553,81(slovy: jednostošesttisícpětsetpadesáttři CZK 81/100).

4.2. Celková cena díla bez DPH činí 88 061,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 18 492,81 Kč.
4.3. Cenová kalkulace je uvedena v příloze č. 1 smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty

veškeré náklady spojené s plněním této smlouvy.
4.4. Možnost překročit celkovou cenu díla bez DPH lze pouze za předpokladu sjednání

dodatku k této smlouvě.

V. Doba a místo plnění

5.1. Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po uzavření smlouvy.
5.2. Zhotovitel je povinen dodat dílo nejpozději do 30.6.2018.
5.3. Místem plnění je: VÚ 7214 Čáslav, mimo evacuation block M2065-801010, kde bude
inspekce provedena v sídle výrobce zařízení, tj. Arboga Švédsko – přeprava péčí zhotovitele
5.4. Místem provádění díla je: VÚ 7214 Čáslav

VI. Podmínky provádění díla

6.1. Objednatel p ástupce pro předání věci k provedení díla a následně
k převzetí díla ebo další jím oprávněná osoba (dále jen přejímající“).

6.2. Předání věci k provedení díla bude na základě předávacího protokolu.
6.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí

k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až
do doby jejich předání přejímajícímu v místě plnění díla.

6.4. Dílo bude dodáno k převzetí péčí zhotovitele v pracovních dnech v době od 08:00 do
15:00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině
předání díla s přejímajícím. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 OZ.

6.5. Proj odinu předání a převzetí díla lze s přejímajícím na tel. čísle
+420

6.6. Přejímající po převzetí díla v místě plnění potvrdí zhotoviteli předávací protokoly.
Přejímající převezme po provedení fyzické kontroly dokončené dílo bez zjevných vad a
nedodělků s doložkou bez výhrad.

6.7. Přejímající není povinen převzít dílo, které vykazuje nedostatky nebo odporuje smlouvě.
O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem.
Zhotovitel je v tomto případě povinen dodat dílo náhradním plněním.

6.8. Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím komponentů a dílů nových, nepoužitých,
pokud nedojde k písemné dohodě jinak.

VII. Platební a fakturační podmínky

7.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu
po předání a převzetí předmětu díla do 10 pracovních dnů doporučeně odešle, nebo předá
osobně (proti podpisu přejímajícímu) objednateli ve dvojím vyhotovení daňový doklad
(dále jen „faktura“). Zálohové platby nebudou poskytovány.
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7.2. Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
b) název útvaru, který je přejímajícím ve znění:
c) Objednatel: Česká Republika-Ministerstvo Obrany, Tychonova 221/1, 16001,

Praha 6, IČ60162694, DIČ CZ60162694 Právnická osoba,
konečný příjemce: VÚ 7214 Čáslav, 285 76, Chotusice

7.3. K faktuře musí být připojen:
a) originál předávacích protokolů;
b) soupis vyměněných a vrácených dílů
c) soupis provedených prací

7.4. Faktura bude objednateli doručena na adresu VÚ 7214 Čáslav, 285 76, Chotusice
7.5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu, u faktur

doručených kupujícímu v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly
na prodloužené lhůtě splatnosti 60 dní ode dne doručení faktury kupujícímu.
Prodávající je oprávněn vystavit kupujícímu fakturu v elektronické podobě. Elektronická
faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, stanovené pr lektronickou adresou pro zasílání
elektronických faktur je Elektronická faktura se považuje za
doručenou pouze v příp pracovních dnů potvrzeno kupujícím
ze stanovené elektronické adresy. Den potvrzení přijetí faktury kupujícím se považuje za
den, kdy byla faktura kupujícímu doručena. Datová schránka pro fakturaci: ukbwcxd.
Faktura doručená do datové schránky musí být ve formátu *.pdf.

7.6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.

7.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý
údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný
počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě
oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne
doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.

7.8. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvodu k naplnění institutu
ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů bude ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

XIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu

8.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je po celou dobu plnění
předmětu díla objednatel.

8.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele
na zhotovitele okamžikem předání věci a současně podpisu protokolu o předání věci
smluvními stranami.

8.3. Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá
zhotovitel.

8.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná
prokazatelně vzniklá škoda.
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IX. Záruka za jakost, vady díla a reklamace 

 
9.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 6 

měsíců na provedené práce a 24 měsíců na dodaný materiál. Záruční doba neběží po dobu, 
po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla má se za to, 
že touto vadou dílo trpělo již v době předání. 

9.2. Odpovědnost za vady díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ. 
9.3. Reklamace se uplatňují písemně, objednatel nehradí náklady vzniklé s reklamací.  
9.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení. 
9.5. Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne obdržení oprávněné 
reklamace. 
9.6. O odstranění vady musí být sepsán protokol. 
 

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 
10.1 Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením díla v termínu uvedeném 

v čl. V. bodě 2 smlouvy smluvní pokutu ve výši 1000,00 Kč za každý započatý den 
prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím 
nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním 
dnem prodlení. 

10.2 Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění 
reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 500,00,- Kč za každý 
započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena 
ustanovení čl. XII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. 

10.3 Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý 
započatý den prodlení ve výši podle ustanovení § 1970 OZ a prováděcího nařízení vlády.  

10.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. 
10.5 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, 
zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody 
je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši. 
 

XI. Zvláštní ujednání 
 
11.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 
11.2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí 

ustanoveními OZ. 
11.3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel 

odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví 
třetích osob. 

11.4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která 
obsahují utajované informace a obchodní tajemství. 

 
 

XIV. Zánik smluvního vztahu 
 
12.1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech: 

a) splněním všech závazků řádně a včas; 
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   b)dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 
a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 

   c)jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
12.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je: 

a) prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v čl. V. bodě 2 smlouvy o více jak 20 
dní; 

b)nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla; 
   c)prodlení s odstraněním vad o více jak 20 dní. 
    

XV. Závěrečná ustanovení 
 
13.1. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích a uložena v elektronické podobě na portále 

www.tendermaket.cz 
13.2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými 

písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. 
13.3. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením 
platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného či neúčinného, 

13.4. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 
smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní 
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého 
souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy. 

13.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou, 
pokud není v textu smlouvy stanoveno jinak. 

13.6. Tato smlouva má 5 očíslovaných stran. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 
a) Příloha č. 1 – Specifikace a ceník díla, 1 list; 

 
 
 

V Čáslavi dne                  2018  V Praze dne 11. dubna 2018 
 
 

Velitel 
 
 
 

 Ing. Petr Novotný 
Ředitel odštěpného závodu 

podpis a razítko objednatele  podpis a razítko zhotovitele 
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Příloha č. 1 k Smlouvě o dílo č. 1808/2/109/2018-7214

Ceník prací

Zátěžový test, kontrola funkčnosti a mechanické instalace emergency lift systém M5553-
801010 v souladu s předpisem výrobce
Objednatel zajistí uvedené vybavení pro provedení kontroly:

- Nůžková zvedací plošina
- Závaží o hmotnosti 150kg

Objednatel zajistí možnost práce na zařízení dle potřeby i v mimopracovní době

1. Inspekce Nh Cena bez DPH Pozn.
Cestovní náklady - Praha - LZ Čáslav (4x) 3 552 Kč (á 888 Kč)

Inspekce v Čáslavi (předpoklad 1 den/2osoby)
Kontrola funkce 20 26 800 Kč (20 Nh)

Zátěžový test se závažím 3 4 020 Kč (3 Nh)

1 Nh = 1 340 Kč bez DPH
2. Kontrola evacuation block M2065-801010 34 461 Kč

Přeprava Čáslav – Aboga -Čáslav zahrnuta v ceně

3. Vícenáklady
Skutečné náklady 0
Práce 0

Celková cena 88 061 Kč bez DPH


