
Smlouva o dílo
č.1868480010035

I. Smluvní strany

Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1,160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním/jejímž jménem jedná:
Ředitel Agentury vojenského zdravotnictví
Brigádní generál MUDr. Zoltán BUBENÍK

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní zaměstnan

datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování korespondence:
Vojenské zařízení 684800
500 02 Hradec Králové

(dále jen „objednavatel")

a

Zet plus, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2278
Sídlo: Petra Bezruče 13,182 00 Praha 8
IČO: 18628516
DIČ: CZ18628516
Zastoupená: Zdeňkem Zachem

Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 191276762
Kontaktní osoba: Zdeněk Zach

č. mobil, tel.:
e-mailová ad
datová schrá

(dále jen „zhotovitel")

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník (dále jen „OZ") uzavírají tuto
smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").

II. Účel smlouvy

2.1 Účelem smlouvy je zabezpečení polní nemocnice dodávkou elektrické energie.

III. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je:

1) a) závazek zhotovitele na své nebezpečí a na svůj náklad provést:



- výměnu přívodovky (vstupu) 125A 4P 400V za 125A 5P 400V u 8 ks venkovních, páteřních
staveništních rozvaděčů. Výrobní čísla rozvaděčů: 323,324,325,326,327,328,692,693

upravit 1 ks venkovního, páteřního staveništního rozvaděče ze sítě TN-C na TN-S, a to
přidáním jedné svorkovnice na rozdělení PE a N. Rozvaděč se připojuje na kabelová oka
Výrobní číslo rozvaděče: 423200/056/2003

- Ke každému rozvaděči dodat el. schéma zapojení staveništního rozvaděče a protokol o kusové
zkoušce na každý staveništní rozvaděč.

- Úpravy provést v souladu s ČSN EN 61439-4 dále ČSN EN 61439-1 ed.3, ČSN 330165 ed 2
ČSN EN 60445 ed.4.

(dále jen „dílo")
b) závazek objednavatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu;

IV. Cena za dílo

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zněm pozdějších předpisů,
dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v či. III. smlouvy, a to ve výši:

52 478,91 Kč včetně DPH
(slovy: padesátdvatisícčtyřistasedmdesátosm korun českých, devadesátjedna haléřů).

4.2 Celková cena díla bez DPH činí 43 371,- Kč, sazba DPH 21% činí 9107,91 Kč. (DPH je stanovováno
ve výši podle platné právní úpravy).

V. Čas a místo plnění

5.1 Zhotovitel zahájí provádění díla do 3 dnů od podpisu smlouvu
5.2 Zhotovitel je povinen dodat dílo nejpozději 31. 7. 2018
5.3 Místem plnění je VZ 684800, Vážní 485, Hradec Králové
5.4 Místem provádění díla je Petra Bezruce 13,182 00 Praha 8

VI. Podmínky provádění díla

6.1 Obj svého zástupce pro předání věci k provedení díla a následně k převzetí
díla dále jen „přejímající").

6.2 O předání věci k provedení díla bude sepsán zástupci smluvních stran předávací protokol.
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 v pracovních dnech v době od 08:00 do 15:00 hod., a to po předchozím
projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny dodání díla s přejímajícím. Smluvní
strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 OZ.

6.5 Termín a hodinu předám díla je zhotovitel povinen projednat s kontaktním zaměstnancem,
kterým je a to nejpozději 3 dny předem.

6.6 Zhotovit de přítomna osoba pověřená osobou oprávněnou
zastupovat zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky
zjištěné při přejímce díla V opačném případě přejímající dílo nebo dílčí plnění díla nepřevezme.

6.7 Přejímající po převzetí díla v místě plnění potvrdí zhotoviteli přejímací doklady. Přejímající
převezme po fyzické kontrole dokončené dílo bez zjevných vad a nedodělků s doložkou bez
výhrad.

6.8 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.

6.9 Přejímající nepřevezme dílo, se kterým nebude předáno i osvědčení o jakosti a kompletnosti
vydané Úřadem, je-li vyžadováno státní ověřování jakosti.



VII. Platební a fakturační podmínky

7.1 Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu předávacího protokolu 
po odevzdání a převzetí díla, dodá objednavateli ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen 
„faktura").

7.2 faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, věznění pozdějších 
předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
b) název útvaru, který je přejímajícím;

7.3 K faktuře musí být připojen:
a) originál přejímacího dokladu;

7.4 Faktura bude Objednavateli doručena na adresu 
Vojenské zařízení 684800
500 02 Hradec Králové

7.5 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednavateli,
7.6 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednavatele 

a jejím směrováním na účet zhotovitele.
7.7 Objednavatel 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 
v\ tisků. Přivrácení faktury objednavatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného 
vrácení zhotoviteli vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednavateli. Zhotovitel je 
povinen novou fakturu doručit objednavateli do 10 dnu ode dne doručení oprávněně vrácené 
faktury zhotovitelem.

7.5 Objednavatel neposkytuje zálohové platby.
7.9 Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 

plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednavatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona.

VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu

8.1 Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je po celou dobu plnění 
předmětu díla objednavatel. Nabyl-li zhotovitel zpracováním věci, kterou dodal objednavatel 
k této věci vlastnické právo a zmaří-li se dílo, poskytne zhotovitel objednavateli náhradu za jeho 
zpracovanou věc, nebo mu vrátí věc téhož druhu.

8.2 Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednavatele 
na zhotovitele okamžikem předání věci a současně podpisem 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.

IX. Záruka za jakost, vady díla a reklamace

9.1 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 měsíců na 
použité díly a 8 měsíců na provedené práce. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
objednavatel 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 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
9.3 Reklamace se uplatňují písemně.



9 5 aotnvS ^ P°VÍnen S6m reklamaci vyJádřit d0 5 dnů ode dne jejího obdržení.
9.5 Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace 

.6 O způsobů vyřízeni reklamované vady bude sepsán protokol.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
10.1

10.3

Zhotovitel zaplatí objednavateli, v případě prodlení s provedením díla v termínu uvedeném 
v odst. 5.2-smlouvy, smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až 

o up něho splněni závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl XII
S°Z^vv°,““5£*uvnI p°ku,y vznikár™*"dnem ^s

10.2 V případě jednostranného odstoupení objednavatele od smlouvy dle odst. 12.1 písm. c), d) nebo 
e) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednavateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč, a to do 5 
pracovních dnu od zániku smluvního vztahu.
Zhotovitel zaplatí objednavateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění 
re amované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý 
den a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím není dotčen čl. XII. smlouvy Právo

vtomtolltriku P ty V2nÍká PrVním dnem Polení s plněním povinnosti specifikované

Objednavatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý 
započaty den prodleni ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb„ kterým se určuje
HktidáUtn°kUlí 3 naWadŮ spol'ených s uplatněním pohledávky, určuje odměna

datora likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a
upravuj! některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických

Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. 
Smluvru 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.

10.4

10.5
10.6

11.1
11.2
11.3

11.4

11.5

XI. Zvláštní ujednání

Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky 
Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ 
Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
p padne porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
Je-1 jakýkoli výsledek činnosti zhotovitele podle smlouvy, popř. jeho část, dokument nebo 
dokumentace zhotovitele, podle této smlouvy určený k užití objednavatelem, autorským dílem 
podle zákona č 121/2000 Sb„ o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
3 ° změně některých zákonu (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo jinak 
chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem smlouvy objednavateli 
k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i k jeho části(částem) časově neomezené 
přenosné, neexkluzivní oprávnění/licenci bez omezení územního nebo množstevního k výkonu 
práva je užít rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro účely 
zhotovení, provozu, údržby, úprav, oprav a odstranění díla, a současně zhotovitel poskytuje 
objednavateli oprávnění autorské dílo nebo jiné duševní vlastnictví vytvořené pro 
objednavatele podle této smlouvy upravovat či měnit. Jde-li o výsledek činnosti subdodavatele, 
který podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního 
předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání subdodavatele, zavazuje se zhotovitel 
zajistit pro objednavatele ve vztahu k takovému dokumentu zhotovitele oprávnění v stejném 
rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti zhotovitele podle tohoto ustanovení smlouvy. 
Odměna za poskytnutí veškerých uvedených oprávnění/licencí je již zahrnuta v ceně díla. 
Objednavatel není povinen poskytnutou licenci využít.
Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého 
ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.



11.6 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím s plněním 
této smlouvy, je český jazyk.

11.7 Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednavatele poskytovat jakékoli informace, se kterými se 
seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné nebo 
elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této 
smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 
OZ důvěrné.

11.8 Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb„ o ochraně osobních údajů, 
věznění pozdějších předpisů, souhlas objednavateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho 
osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

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

11.10 Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 
žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

11.11 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. 
V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo e-mailem musí být originál dokumentu 
v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní 
zásilky.

11.12 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se 
v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím 
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li 
druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této 
adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

XII. Zánik závazků

12.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech20):
a) splněním všech závazků řádně a včas;
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;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednavatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení nebo porušil čl. XI.;

e) jednostranným odstoupením objednavatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení;

12.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:
a) prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v odst. 5.2 smlouvy o více než 10 dní;
b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla;
c) prodleni s odstraněním vad o více než 20 dní.

XIII Závěrečná ustanovení

13.1 Smlouva je vyhotovena o 7 listech.
13.2 Smlouva muže být měněna nebo 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 ustanoveni neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným,
které nejlépe odpovídá původné zamýšlenému účelu ustanoveni neplatného nebo neúčinného.

13.4 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavřeni smlouvy
vylučovaly a berou na vědomi, 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.
13.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: ,

a) plná moc

-»
V Hradci Králové dne 2018 V Praze,^dne / ■ 2018

Ředitel Agentury vojenského Jednatel společnosti
zdravotnictví Zdeněk Zach

Brigádní generál MUDr. Zoltán BUBENÍK

podpis a otisk úředního razítka
objednavatele

podpis a otisk razítka zhotovitele


