
SMLOUVA O dílo

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1 Objednatelem:

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 

IČ: 00019453 ^ 7 *

sídlo: Hudcova 232/56a, 621 00 Brno 

zastoupená:  

ve věcech smluvních:  

ve věcech technických:  

(dále jen jako „Objednatel") na straně jedné 

a

2 Zhotovitelem 

Drápal stavební s.r.o.

IČ: 26899027

sídlo: Viničné Šumíce 16, 664 06 Viničně Šumíce 

zastoupená:  ^ ^'

(dále jen jako „Zhotovitel") na straně druhé

I.Předmět smlouvy

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro 

objednatele dílo výměna tepelného zdroje ve stávající kotelně, změna způsobu ohřevu TUV, 

úprava rozvodů plynu včetně dodávky zařízení a jeho montáže dle technické specifikace projektu 

(dále jen „Dílo").

(2) Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže 

v ČI. II této smlouvy.

II. Cena Díla a způsob její úhrady

(1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši  tj. Celkem 

(2) Výsledná cena se bude odvíjet od skutečně provedených prací a bude vykázána na 

předávacím protokolu stavby. U víceprací bude použita cena za jednotku dle výkazu výměr.

(3) Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele č. 164400772/0600 vedený u MONETA Money 

Bank, a.s.

(4) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na shora uvedený účet Zhotovitele nejpozději do 

14 dnů ode dne, v němž došlo k předání a převzetí Díla.



III. Doba a místo plnění

(1) Zhotovitel provede dílo nejpozději do října 2018.

(2) Zhotovitel provede dílo v budově Hudcova 56a Brno.

IV. Předání a převzetí díla

(1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od 

zhotovení díla bez vad a nedodělků.

(2) O předání a převzetí Díla sepíší Zhotovitel s Objednatelem protokol.

(3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší strany 

protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel není 

povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

V. Práva a povinnosti stran

(1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli 

bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. Ill této smlouvy.

(2) Objednatel nebo jím zmocněná osoba  je oprávněn kontrolovat provádění 

Díla, zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvu a obecně závaznými právními 

předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.

(3) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, 

zejména občanským zákoníkem.

VI. Záruka

(1) Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání.

VII. ZávěřečjiáustáihoVěrir
(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze 

stran obdrží po jednom.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne
19-7. 0.01^

Ve Viničných Šumicích dne 10.6.2018
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servisní smlouva

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1 Objednatelem;

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 

IČ: 00019453

sídlo; Hudcova 232/56a, 621 00 Brno 

zastoupená;  

ve věcech smluvních:  

ve věcech technických:  

(dále jen jako „Objednatel") na straně jedné 

a

2 Zhotovitelem 

Drápal stavební s.r.o.

IČ; 26899027

sídlo: Viničně Šumíce 16, 664 06 Viničně Šumíce

zastoupená: 

(dále jen jako „Zhotovitel") na straně druhé

I. Předmět smlouvy

(1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele servisní služby na zařízení kotelny 

namontované zhotovitelem, provádění údržby, oprav a dalších prací vztahujících se k poskytované 

záruce na zařízení kotelny (dále jen „Dílo").

II. Cena Díla a způsob její úhrady

(1) Cena Díla byla stranami smlouvy stanovena jako roční paušální poplatek  tj. 

(2) Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele č. 164400772/0600 vedený u MONETA Money Bank, 

a.s.

(3) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na shora uvedený účet Zhotovitele nejpozdéji do 14 dnů od 

vystavení faktury za každoroční servisní službu.

III. Doba a místo plnění

(1) Zhotovitel provede dílo každých 12 měsíců. První servisní prohlídka bude provedena 12 měsíců od 

předání zařízení kotelny.

(2) Zhotovitel provede dílo v budově Hudcova 56a Brno.



v. Práva a povinnosti stran
(1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad 

a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. Ill této smlouvy.

(2) Objednatel nebo jím zmocněná osoba  je oprávněn kontrolovat provádění Díla, 

zejména zda je prováděno v souladu s touto smlouvu a obecné závaznými právními předpisy, jakož i 

upozorňovat Zhotovitele na zjištěné nedostatky.

(3) Objednatel je povinen každých 12 měsíců vyzvat zhotovitele k provedení díla.

(4) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, 

zejména občanským zákoníkem. ,v

VI. Závěrečná ustanovení

(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na základě souhlasu obou stran.

(2) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran 

obdrží po jednom.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne i'?.?. 2.cnp Ve Viničných Šumicích dne 10.6.2&18
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