
 1 

SMLOUVA  O  DÍLO 

 
I. SMLUVNÍ  STRANY 

 

1.1. Objednatel :  Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 

Sídlo :    Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I 

IČ :    27085031 

DIČ :    CZ 27085031 

Bankovní spojení:   XXXXX 

Č. účtu:     XXXXX 

Statutární zástupce:  MUDr. Stanislav Holobrada, předseda představenstva 

    Mgr. Jana Zdráhalová, místopředsedkyně představenstva 

 

a 

 

1.2. Zhotovitel :  Ing.Rostislav Lhotka 

Sídlo :                          Drásov 101 26101 Příbram 

IČ :    47056444    

DIČ :    CZ 6311130859    

Peněžní ústav   XXXXX       

Zapsaný u   OÚ Příbram Okresní živnostenský úřed  

Statutární zástupce :  Ing.Rostislav Lhotka 

    

    

 

jako  zhotovitel 

 

Na základě vzájemné dohody uzavírají smluvní strany ve smyslu ustanovení §2586 a 

násl.zákona č.89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění tuto  

 

 

S m l o u v u   o   d í l o  : 

 

 

II. 

Předmět plnění  

 

      2.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je provedení revizi elektrického zařízení, 

hromosvodů a revize přenosných spotřebičů na objektech ON Příbram a.s dle ČSN 331500, 

ČSN 33 2000-6, ČSN EN 62305-1 ed.2 a 62305-4 ed. 2 , 62305-3 ed.2,  ČSN EN 33 2000-7-

710,  ČSN 331600 Ed 2 a montáž a opravy v souladu s výkazem výměr, jež tvoří přílohu č. 1 

této SoD.  

Dílo lze v průběhu platnosti této smlouvy měnit, upravovat nebo doplňovat pouze písemným 

dodatkem k této smlouvě se souhlasem obou smluvních stran. 

 

      2.2  Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na vlastní náklady pro objednatele dílo 

specifikované v odstavci 1 a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné a včasné 

provedení díla cenu sjednanou touto smlouvou. 
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III. 

Doklady k provedení díla                                                                                                               

a o výsledcích provedení díla 

  

3.1.Provozní evidence a dokumentace kontrolovaného elektrického zařízení představuje 

 předložení poslední platné revizní zprávy uvedeného objektu dle ČSN 331500 a technickou 

dokumentaci pro uvedený objekt a klasifikaci vnějších vlivů. 

 

3.2.Výsledkem provedeného díla budou písemné protokoly- revizní zprava dle ČSN 331500, 

ČSN 332000 - 6, ČSN 331600. 

 

     3.3. Zhotovitel je oprávněn za účelem provedení díla podle této smlouvy vstupovat v areálu 

ON Příbram a.s. do prostoru objektů ve kteréch je umístěno kontrolované zařízení  a to v 

termínech předem dohodnutých s vedoucím technického oddělení ON Příbram, a.s. p. 

Jaroslavem Behenským.                . 

 

IV. 

Doba plnění 

 

      Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v článku II. této smlouvy v období ode 

dne podpisu této smlouvy do 31. prosince 2022. Doba plnění bude stanovena dle termínu 

pravidelných revizí. 

 

V. 

Cena za provedení díla 

a způsob její úhrady 

 

      5.1.  Cena za řádné a včasné provedení díla specifikovaného v článku II. se sjednává 

dohodou obou stran ve výši stanovené v příloze č.1. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady 

zhotovitele,  které zhotovitel vynaloží v souvislosti s provedením díla. 

 

      5.2.  Cenu za provedení díla vyúčtuje zhotovitel objednateli po provedení a předání díla  

fakturou.  Splatnost faktury je stanovena na 40 dní, její náležitosti a nakládání s ní se řídí obecně 

závazným právním předpisem. 

       

      3.  Pro případ, že objednatel nezaplatí fakturu řádně nebo včas, je povinen zaplatit 

zhotoviteli na jeho písemnou výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované ceny                 

za každý kalendářní den prodlení s placením a to do 30 dnů ode dne obdržení výzvy                          

o zaplacení smluvní pokuty. 

 

  

VI. 

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran 

 

     6.1.  Objednatel je povinen: 

a)  kromě předložení dokladů podle článku III. odstavce 3.1.  předat bez zbytečného odkladu 

zhotoviteli nebo zajistit předání projektové dokumentace kontrolovaného  zařízení, popřípadě 

dalších dokladů potřebných k provedení díla (například o spotřebě energie). Opožděné předání 

potřebné dokumentace nebo dokladů zakládá právo zhotovitele na jednání                                             

o prodloužení termínu k provedení díla, 
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b)  zajistit na svůj náklad materiální prostředky nutné k provedení díla zhotovitelem. 

 

      6.2.  Objednatel je oprávněn: 

a)  provádět kontrolu provádění díla, 

b) upozorňovat zhotovitele na nedostatky při provádění díla a požadovat po něm jejich 

odstranění, 

c) odstoupit od této smlouvy, pokud objednatel nebude dodržovat sjednané termíny provádění 

díla nebo dílo budou za něj provádět osoby bez potřebné odborné kvalifikace. 

 

      6.3.  Zhotovitel je povinen: 

a) dílo provést v souladu s právními a jinými předpisy, které provádění sjednaného díla upravují 

(zejména vyhláška č. 276/2007 Sb.) a to ve sjednané lhůtě, 

b) v době plnění díla dbát na dodržování norem a předpisů z oblasti bezpečnosti práce                    

a požární ochrany, 

c)  brát v úvahu upozornění objednatele podle odstavce 6.2 písmene b), 

d)  po provedení díla předat dílo podle ustanovení článku VII. této smlouvy. 

 

      6.4.  Zhotovitel je oprávněn: 

a)  pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu nebo více osob, které však mají 

odbornou způsobilost k provedení sjednaného díla. Za provedení díla nebo jeho části těmito 

osobami však odpovídá, jako by dílo prováděl sám, 

b)  odstoupit od této smlouvy, pokud objednatel nesplní svoje povinnosti podle odstavce 6.1. 

nebo nebude dodržovat sjednané termíny provádění díla. Odstoupení musí být písemné a jeho 

účinky nastávají dnem, kdy bude doručeno objednateli. 

 

 

VII. 

Předání provedeného díla 

 

      7.1. Hodlá-li zhotovitel předat provedené dílo objednateli před sjednaným termínem, je 

povinen objednatele k převzetí díla vyzvat. Objednatel je povinen této výzvě vyhovět, pokud 

by tomu nebránily závažné provozní podmínky. 

 

     7.2. Předáním díla se rozumí osobní předání dokladů o výsledcích provedení díla 

zhotovitelem objednateli, pokud se obě strany nedohodnou, že postačí zaslání těchto dokladů 

zhotovitelem objednateli doporučenou zásilkou nebo dodejkou. 

 

      7.3.  O předání a převzetí díla bude zhotoven zápis podepsaný oběma stranami. 

 

      7.4. Pro případ, že zhotovitel neprovede celé dílo řádně nebo včas, je povinen zaplatit 

objednateli na jeho písemnou výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové sjednané ceny 

díla za každý den prodlení a to do 30 dnů ode dne, kdy obdrží výzvu o zaplacení smluvní 

pokuty. 

 

 

VIII. 

Platnost a účinnost smlouvy 

 

      8.1. Tato smlouva je platná a účinná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami                 

a uzavírá se na dobu určitou do 31. prosince  2022. 
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      8.2. V průběhu platnosti smlouvy lze od smlouvy odstoupit ze strany objednatele nebo 

zhotovitele za podmínek sjednaných  v článku VI. odstavcích 6.2. a  6.4. 

 

     8.3. Platnost smlouvy skončí před uplynutím lhůty pro provedení díla také dnem, kdy došlo 

k předání provedeného díla před stanovenou lhůtou (článek VII. odstavec 7.1.). 

 

 

IX. 

Závěrečná ujednání 

 

      9.1.  Ve věcech touto smlouvou neupravených se přiměřeně použijí ustanovení § 2586 a 

násl. občanského zákoníku v platném znění. 

 

      9.2.  Smlouvu lze měnit nebo doplňovat písemnými dodatky se souhlasem obou smluvních 

stran. 

 

      9.3.  Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá  strana obdrží po jednom. 

 

      9.4.  Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy je projevem jejich svobodné a shodné 

vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

      9.5.  Smluvní strany berou na vědomí, že Oblastní nemocnice Příbram, a.s. je povinným 

subjektem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, z čeho vyplývá povinnost zveřejnit smlouvu v Registru smluv 

popř. poskytnout třetím osobám informace ze Smlouvy v zákonném rozsahu. Smluvní strany 

souhlasí, že smlouva bude zveřejněna v celém rozsahu (vyjma nezveřejňovaných údajů zejm. 

osobní povahy). 

 

V Příbrami dne 17.4.2018                                     V Příbrami  dne  

 

 

 

 

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

MUDr. Stanislav Holobrada,       Ing. Rostislav Lhotka 

předseda představenstva       zhotovitel 

 

 

 

 

……………………………………… 

Mgr. Jana Zdráhalová,  

místopředsedkyně představenstva 

   

 

 

 

Příloha č. 1     Výkaz výměr 


