
Smlouva o dílo č. 1869500010109
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

k veřejné zakázce v el. tržišti NEN ID: N006/18/V00014076
„Servis a oprava UPS LanPro 10-31T a motorgenerátorů PP-280 FADR Nepolisy a Sokolnice“

Smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY
se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6, zastoupená Vojenským útvarem 6950 Brandýs nad
Labem - Stará Boleslav, Boleslavská 929, 250 02 Bra
jejímž jménem jedná velitel Vojenského útvaru 6950
se sídlem kanceláře: Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 02
Identifikační číslo: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:
Zástupce
Nepolisy -
Sokolnice -
Adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů: Vojenský útvar 6950, Boleslavská
929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 250 02

jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

ALTRON, a.s.
se sídlem Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 3609
jejímž jménem jedná Ing. Antonín Hemmer – předseda představenstva a Ing. Martin Souček –
člen představenstva
Identifikační číslo: 649 48 251
Bankovní spojení: CITIBANK, a.s.
Číslo bankovního účtu:
Zástupce zhotovitele opráv Hemmer
Telefonické spojení, e-mail:
Adresa pro doručování korespondence: Novodvorská 994/138, 142 21 Praha 4

jako ZHOTOVITEL (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) uzavírají
tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

1. Předmět a účel Smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele
dílo definované touto Smlouvou, a to postupně po dílčích plněních (tj. po částech),
a objednatel se zavazuje po částech dílo převzít a zaplatit cenu.

1.2. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí servis (údržba) a oprava předmětu díla, přičemž
předmětem díla se pro účely této Smlouvy rozumí:

1 ks UPS LanPro 10-31T a 2 ks motorgenerátorů PP-280 u podřízené jednotky VÚ
6950 Sokolnice;
1 ks UPS LanPro 10-31T a 2 ks motorgenerátorů PP-280 u podřízené jednotky VÚ
6950 Nepolisy.
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1.3. Servisem (údržbou) předmětu díla se pro účely této Smlouvy rozumí preventivní prohlídka 
předmětu díla, jež zahrnuje vizuální, elektrickou a elektronickou kontrolu. Na základě 
provedené prohlídky bude vypracován Protokol o kontrole provozuschopnosti včetně návrhu 
preventivních opatření a doporučení pro další řádný provoz v souladu s jeho technickou 
specifikací. Preventivní prohlídka bude provedena včetně předepsaných výměn oleje, 
olejových a palivových filtrů (MTG). Obsahem preventivní prohlídky je: 

Preventivní prohlídka UPS Lan Pro 10-31T (1 ks Sokolnice/1 ks Nepolisy): 

 ověření, že prostředí zdroje UPS odpovídá specifikovaným podmínkám 
 kontrola zdroje se zaměřením na jeho mechanické poškození 
 ověření správného proudění vzduchu a chodu ventilátoru  
 kontrola registru událostí zdroje UPS, zda nedošlo k nějakým alarmovým stavům 
 bezdotyková teplotní kontrola všech výkonových svorek zdroje UPS pod zátěží 
 kontrola, zda veškerá kabeláž, koncovky, ovládací kabely a napájecí vodiče jsou 

v pořádku, nejsou poškozeny a jsou řádně upevněny 
 vyčištění zdroje UPS od prachu a nečistot 
 kontrola kondenzátorů, zda nevykazují známky poškození, úniku elektrolytu, ověření 

jejich hodnoty kapacity v porovnání s hodnotami výrobce 
 kontrola desek plošných spojů, zda jsou v pořádku a bez známek koroze 
 kontrola součástek plošných spojů, zda nevykazují známky poškození a nadměrného 

zahřívání  
 ověření hodnot skutečného napětí a proudu v porovnání s údaji displeje 
 ověření, že kalibrovatelné parametry jsou řádně nastaveny dle specifikace výrobce 
 ověření správného přepínání na provoz z baterií a zpět 
 ověření správného přepínání na interní statický bypass a zpět 
 vypracování „Protokolu o kontrole provozuschopnosti zdroje UPS“ 

Preventivní prohlídka motorgenerátorů PP-280 (2 ks Sokolnice/2 ks Nepolisy): 

 vizuální kontrola stavu soustrojí, vyčištění od prachu, hrubých nečistot  
 kontrola stavu provozních náplní a případné doplnění 
 výměna olejové náplně a filtrů dle doporučení výrobce 
 výměna filtrů paliva a separátoru vody v palivu pokud je nezbytné 
 kontrola stavu a napnutí řemenů ventilátoru autochladiče a alternátoru 
 vyčištění hrubého čističe paliva (je-li instalován)  
 vizuální kontrola těsnosti chladícího, olejového a palivového systému  
 vizuální kontrola stavu vzduchových filtrů, vyčištění   
 kontrola průchodnosti odvětrávací trubky klikové skříně  
 kontrola spojů výfukového systému 
 vypuštění kondenzátu z výfukového potrubí (je-li instalován)  
 kontrola hladiny elektrolytu v aku-bateriích  
 dotažení a konzervace vývodů aku-baterií odstranění případné koroze sirnatých solí  
 vizuální kontrola nepoškozenosti elektroinstalace soustrojí  
 celková kontrola stavu kapotáže, kontrola funkčnosti uzavírání (je-li instalována) 
 kontrola funkce ochranných čidel 
 kontrola měření motorových a energetických veličin, kontrola vibrací stroje 
 kontrola funkce dobíjecího alternátoru a dobíječe aku-baterií (je-li nainstalován) 
 kontrola správné funkce vzduchotechnických servoklapek  (jsou-li instalovány)  
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 ověření správné funkčnosti soustrojí v režimu TEST a START (pouze po dohodě 
s uživatelem) 

 vynulování servisního intervalu (je-li tato funkce aktivní) 
 vypracování „Protokolu kontroly provozuschopnosti motorgenerátoru“ 

1.4. Opravou předmětu díla se pro účely této Smlouvy rozumí opravárenský zásah spočívající ve 
výměně daných dílů UPS LanPro 10-31T, jejichž výměna byla doporučena při posledním 
servisu. Obsahem opravy je: 

Opravárenský zásah na UPS Nepolisy: 

 výměna 2 ks výkonových kondenzátorů u UPS LanPro 10-31T v.č. 
L103T20/0437A003 – překročena servisní lhůta pro výměnu 

1.5. Prvním dílčím plněním (tj. první částí díla) se rozumí pro účely této Smlouvy servis 
(údržba) předmětu díla u podřízené jednotky VÚ 6950 Sokolnice. Druhým dílčím 
plněním (tj. druhou částí díla) se rozumí pro účely této Smlouvy servis (údržba) 
předmětu díla u podřízené jednotky VÚ 6950 Nepolisy. 

1.6. Účelem této Smlouvy je zajištění bezporuchového provozu záložních zdrojů RAT-31 DL 
FADR PVO u jednotek Nepolisy a Sokolnice. 

2. Cena za dílo 

2.1. Cena za dílo se sjednává pevnou částkou jako nejvýše přípustná, a to ve výši 180 208,- CZK 
(slovy: stoosmdesáttisícdvěstěosm korun českých) včetně DPH. V takto stanovené ceně za 
dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s plněním této Smlouvy (např. 
DPH, náklady na dopravu do místa plnění, DPH, clo, apod.). Tato cena za dílo byla stanovena 
dle následujícího rozpočtu: 

Položka Jednotka Množství  

 

Cena za jednotku 
bez DPH (CZK) 

Cena celkem 
bez DPH (CZK) 

DPH 
(%) 

Cena celkem 
vč. DPH 
(CZK) 

Servis Sokolnice služba 1 71 095,- 71 095,- 21          86 025,- 

Servis Nepolisy služba 1 71 095,- 71 095,- 21 86 025,- 

Oprava Nepolisy: 

Výkonový kondenzátor kus 2 2 664,- 5 328,- 21 6 447,- 

Práce na opravě normohod 1,5 942,- 1 414,- 21 1 711,- 

CENA CELKEM (CZK) 148 932,-  180 208,- 

 

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že rozpočet považuje za závazný a že zaručuje jeho úplnost. 

2.3. Cenu za dílo je možné zvýšit pouze z důvodu zvýšení DPH, a to na základě písemného 
dodatku ve smyslu čl. 9.2. této Smlouvy. 

3. Čas a místo plnění 

3.1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup k předmětu díla v místě plnění ve dnech pondělí až 
čtvrtek v době od 07:30 – 16:00 a v pátek v době 07:30 – 13:00. Přesný datum a doba plnění 
bude upřesněna zhotovitelem telefonicky zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věcech 
technických. 

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílčí plnění, tj. části díla, takto: 
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 1. dílčí plnění (první část díla) nejpozději do 5. září 2018 a zároveň ne dříve jak 10 
pracovních dní před tímto datem. 

 2. dílčí plnění (druhou část díla) nejpozději do 1. listopadu 2018 a zároveň ne dříve jak 10 
pracovních dní před tímto datem. 

3.3. Místem plnění je: 

 1. dílčí plnění - areál podřízené jednotky VÚ 6950 Sokolnice, okres Brno - venkov, 
Jihomoravský kraj. 

 2. dílčí plnění - areál podřízené jednotky VÚ 6950 Nepolisy, okres Hradec Králové, 
Královéhradecký kraj. 

4. Podmínky provádění díla 

4.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
díla potřeba. 

4.2. Zhotovitel je povinen vést zkušební a kontrolní záznamy k předmětu plnění dle této Smlouvy 
tak, aby bylo možno prokázat shodu díla s požadavky stanovenými ve Smlouvě.  

4.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 Občanského zákoníku. 
Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Za tímto účelem je 
zhotovitel povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla, 
vyžádanou objednatelem, dále je zhotovitel povinen umožnit objednateli vstup do veškerých 
prostor, ve kterých je dílo prováděno nebo které s prováděním díla souvisejí.  

4.4. Dílčí plnění (tj. část díla) je provedeno, je-li zhotovitelem dokončeno a objednatelem 
převzato. Dílčí plnění (tj. část díla) je dokončeno, nevykazuje-li vady, jsou-li k němu všechny 
doklady a dokumenty nutné k užívání díla (např. zákonem stanovené revizní zprávy) a je-li 
zhotovitelem předvedena způsobilost dílčího plnění (tj. části díla) sloužit svému účelu. 

4.5. Dokončené dílčí plnění (tj. část díla) zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu, který 
je uveden v čl. 3.2. této Smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v čl. 3.3. této Smlouvy. 
Objednatel požaduje, aby zhotovitel odevzdal dokončené dílčí plnění (tj. část díla) objednateli 
jako celek, a to včetně: 

4.5.1. dokladů a dokumentů prokazujících shodu díla s požadavky stanovenými v této 
Smlouvě; 

4.5.2. dokladů a dokumentů nutných k užívání díla; 

4.5.3. dokladů a dokumentů nutných k převzetí díla. 

4.6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen převzít částečné plnění dílčího plnění 
(tj. částečné plnění části díla) nebo dílčí plnění (tj. část díla), které není ve smyslu této 
Smlouvy dokončené. 

4.7. Předání dokončeného dílčího plnění (tj. části díla) zhotovitelem objednateli bude provedeno 
po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině se zástupcem 
objednatele oprávněným jednat ve věcech technických. Při předání dílčího plnění (tj. části 
díla) zhotovitelem objednateli bude provedena prohlídka dílčího plnění (tj. části díla)  
a zhotovitelem předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu (dále jen „prohlídka plnění“). 

4.8. Prohlídku plnění za objednatele provede zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech 
technických, přičemž: 
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4.8.1. není-li dílčí plnění (tj. část díla) ve smyslu této Smlouvy dokončené, je objednatel po 
provedené prohlídce oprávněn odmítnout dílčí plnění (tj. část díla) převzít.  
O nepřevzetí plnění bude objednatelem vyhotoven zápis, ve kterém objednatel uvede 
veškeré výhrady, pro které nebylo dílčí plnění (část díla) převzato. 

4.8.2. není-li dílčí plnění (tj. část díla) ve smyslu této Smlouvy dokončené a nevyužije-li 
objednatel svého práva odmítnout dílčí plnění (tj. část díla) převzít, objednatel dílčí 
plnění (tj. část díla) převezme s výhradami. Zhotovitel bere na vědomí, že tak 
objednatel učiní pouze tehdy, je-li to pro objednatele výhodné. Do okamžiku 
vypořádání všech výhrad nebude dílčí plnění (tj. část díla) považováno za dokončené. 

4.8.3. v ostatních případech objednatel dílčí plnění (tj. část díla) převezme bez výhrad. 

4.9. O převzetí dílčího plnění (tj. části díla) bude smluvními stranami sepsán protokol o předání  
a převzetí dílčího plnění (dále jen „protokol“), který bude obsahovat zejména následující 
údaje: 

4.9.1. číslo Smlouvy; 

4.9.2. soupis provedených prací a soupis dílů vmontovaných při provádění dílčího plnění (tj. 
části díla) do předmětu díla, a to po položkách (tj. minimálně v členění rozpočtu); 

4.9.3. popis stavu dílčího plnění (tj. zda je dílčí plnění dokončené či nikoliv) a zvolený 
postup jeho převzetí objednatelem, tj. zda je dílčí plnění (část díla) objednatelem 
převzato dle čl. 4.8.2. této Smlouvy (tj. s výhradami) nebo dle čl. 4.8.3. této Smlouvy 
(tj. bez výhrad); 

4.9.4. podrobný popis veškerých výhrad, je-li dílčí plnění, tj. část díla, převzato 
objednatelem dle čl. 4.8.2. této Smlouvy; 

4.9.5. datum převzetí dílčího plnění, tj. části díla, objednatelem; a 

4.9.6. podpisy zástupců obou smluvních stran oprávněných jednat ve věcech technických. 

4.10. Protokol před předáním dílčího plnění, tj. části díla, připraví zhotovitel tak, že v něm uvede 
údaje dle čl. 4.9.1. až čl. 4.9.3. této Smlouvy. 

4.11. Protokol je úplný pouze tehdy, obsahuje-li náležitosti stanovené touto Smlouvou. Dílčí plnění, 
tj. část díla, se považuje za převzaté objednatelem okamžikem podpisu úplného protokolu 
zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických.  

5. Platební a fakturační podmínky 

5.1. Nárok na úhradu ceny za dílo objednatelem zhotoviteli vzniká postupně vždy po ukončení 
každého dílčího plnění, a to ve výši ceny za dílčí plnění (části díla), která byla objednatelem 
převzata bez výhrad. Úhrada každé dílčí ceny bude provedena na základě zhotovitelem 
vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém 
dokladu (faktuře). Objednatel neposkytuje zálohy. 

5.2. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména tyto údaje: 

- označení dokladu jako faktura s uvedením evidenčního čísla faktury; 
- adresu doručení faktury (datovou schránku, e-mail nebo adresu objednatele); 
- k identifikaci zhotovitele: obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek 

ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání zhotovitele s uvedením IČ a 
DIČ; 

- k identifikaci objednatele: „Objednatel: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem 
Tychonova 1, 160 01 Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný příjemce: 
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Vojenský útvar 6950, NS 695000, Boleslavská 929, 250 02 Brandýs nad Labem - Stará 
Boleslav“; 

- číslo Smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění; 
- předmět plnění a jeho rozsah; 
- datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury; 
- jednotkovou cenu v Kč bez DPH; 
- základ daně za předmět plnění;  
- sazbu daně nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené od daně a odkaz na příslušné 

ustanovení zákona; 
- výši daně, tato daň může být zaokrouhlena na celé koruny tak, že částka 0,50 koruny a vyšší 

se zaokrouhlí na celou korunu nahoru a částka nižší než 0,50 koruny se zaokrouhlí na celou 
korunu dolů; 

- fakturovanou cenu celkem v Kč; 
- označení peněžního ústavu a čísla účtu zhotovitele, na který má být poukázána platba; 
- označení peněžního ústavu a čísla účtu objednatele; 
- počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby zhotovitele za vystavení faktury; 
- údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán 

údaj o zápisu z jiné evidence. 

5.3. Zhotovitel je povinen v daňovém dokladu (faktuře) cenu za jednotlivá dílčí plnění (části díla) 
rozepsat po jednotlivých položkách rozpočtu. Součástí každého daňového dokladu (faktury) je 
originál protokolu, který se vztahuje k příslušnému dílčímu plnění (části díla). 

5.4. Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od převzetí 
dílčího plnění objednatelem do datové schránky objednatele: ukbwcxd. Název datové 
schránky: Fakturace (Ministerstvo obrany). Zhotovitel, který není schopen zaslat fakturu do 
datové schránky, zašle fakturu ve stejné lhůtě v listinné formě na adresu objednatele pro 
doručování korespondence a daňových dokladů: VÚ 6950, Boleslavská 929, 250 02 Brandýs 
nad Labem - Stará Boleslav. 

5.5. Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do 30 dnů ode dne 
obdržení tohoto daňového dokladu (faktury).  

5.6. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dle daňového dokladu 
(faktury) z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

5.7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který 
neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými, nebo úplnými doklady, nebo 
obsahuje nesprávné cenové údaje. 

5.8. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového 
dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní 
lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená dle čl. 5.5. této 
smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného 
daňového dokladu (faktury) objednateli. 

5.9. Pokud budou u zhotovitele shledány důvody 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. 

6. Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

6.1. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. Občanského zákoníku. 
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6.2. Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost díla. Poskytnutím záruky za jakost 
zhotovitel přejímá závazek, že dílo nebo jakákoliv jeho část bude po celou záruční dobu 
způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno, bude plně funkční a že po celou tuto 
záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou.  

6.3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na provedené práce v době trvání 6 měsíců (tj. záruční 
doba na provedené práce činí 6 měsíců) a záruku za jakost na náhradní díly v době trvání 24 
měsíců (tj. záruční doba na náhradní díly činí 24 měsíců), v níž je objednatel oprávněn 
zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění. Záruční doba za jakost počíná běžet 
ode dne převzetí díla objednatelem, bylo-li dílo převzato objednatelem bez výhrad, 
a okamžikem vypořádání všech výhrad, bylo-li dílo objednatelem převzato s výhradami. 

6.4. Záruční doba neběží:  

6.4.1. po dobu, po kterou objednatel nemůže dílčí plnění, nebo jeho vadou dotčenou část, 
řádně v plném rozsahu užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel;   

6.4.2. po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady plnění, za které odpovídá zhotovitel  
a které sice nebrání objednateli v řádném užívání plnění, ale vyskytnou se opakovaně. 

6.5. Záruční doba neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad zhotoviteli až do dne, kdy zhotovitel 
odevzdá objednateli příslušné plnění nebo jeho část po odstranění vady.  

6.6. Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 
ustanovení neběží.  

7. Pokuty a úrok z prodlení 

7.1. Za nesplnění závazku z této Smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty: 

7.1.1. je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného dílčího plnění (tj. části díla) 
objednateli ve lhůtě sjednané v čl. 3.2. této Smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli za každý započatý den prodlení 0,2 % z ceny díla vč. DPH, přičemž za 
poslední den prodlení se považuje den převzetí dílčího plnění (tj. části díla) 
objednatelem, bylo-li dílčí plnění (část díla) převzato objednatelem bez výhrad, anebo 
okamžik vypořádání všech výhrad, bylo-li dílčí plnění (část díla) objednatelem 
převzato s výhradami. 

7.1.2. je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla (dílčího plnění) a vad, na něž se 
vztahuje záruka, v dohodnutých termínech, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
za každý započatý den prodlení 0,2 % z ceny díla vč. DPH. 

7.2. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u zhotovitele na jeho 
adrese pro doručování. Zhotovitel je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu objednateli 
do 30 dnů od doručení této výzvy. 

7.3. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Náhrada 
škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

7.4. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý 
den prodlení ve výši podle ustanovení § 1970 občanského zákoníku a prováděcího nařízení 
vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku 
a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. 

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

7.7. Pokuty a úroky z prodlení se nevztahují na případy, kdy příčinou prodlení je zásah vyšší 
moci. 

8. Zánik závazku 

8.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato Smlouva zaniká vedle ostatních případů 
stanovených občanským zákoníkem také jednostranným odstoupením od Smlouvy ze strany 
objednatele pro její podstatné porušení zhotovitelem nebo její výpovědí ze strany objednatele. 

8.2. Podstatným porušením povinností ze strany zhotovitele se rozumí: 

8.2.1. prodlení zhotovitele s předáním dokončeného dílčího plnění (tj. části díla) objednateli 
ve lhůtě sjednané v čl. 3.2. této Smlouvy po dobu delší než 10 dnů; 

8.2.2. opakované porušení povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy, přičemž 
opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti. 

8.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být 
učiněna písemně, výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícím po dni, kdy byla výpověď zhotoviteli doručena. 

9. Zvláštní ujednání 

9.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této Smlouvy,  
se řídí právním řádem České republiky.  

9.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, 
výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými 
zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Smlouvy nepovažují. 
V případě změny zástupce objednatele nebo zhotovitele oprávněného jednat ve věcech 
technických nebude vyhotoven dodatek ke Smlouvě; smluvní strana, u které ke změně 
zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává 
okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně. 

9.3. Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických může za objednatele činit 
pouze tyto úkony: 

9.3.1. dohodnout se zhotovitelem den a datum předání dílčího plnění (tj. části díla) – čl. 4.7. 
této Smlouvy; a  

9.3.2. odmítnout dílčí plnění (tj. část díla) převzít dle čl. 4.8.1. této Smlouvy, převzít dílčí 
plnění (tj. část díla) bez výhrad dle čl. 4.8.3. této Smlouvy a převzít dílčí plnění (tj. 
část díla) s výhradami dle čl. 4.8.2. této Smlouvy, a to včetně vyhotovení a podpisu 
zápisu o odmítnutí převzít dílčí plnění (tj. část díla) a podpisu protokolu. 

9.4. Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických není oprávněn zejména 
rozhodnout nebo s objednatelem dohodnout způsob vypořádání nároků z vad plnění. Úkony 
učiněné zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických nad takto 
vymezený rámec nezavazují objednatele. 

9.5. Smluvní strany sjednaly, že doručování se provádí na doručovací adresy uvedené v záhlaví 
této Smlouvy a to doporučeně s dodejkou, nebo osobně proti potvrzení o převzetí. V případě, 
že smluvní strana odmítne doručovanou zásilku převzít, platí den odmítnutí převzetí za den 
doručení. V případě, že smluvní strana nevyzvedne zásilku v úložní době u držitele poštovní 
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licence, má se za to, že zásilka byla doručena třetím dnem od uložení a to, i když se smluvní
strana o uložení nedozvěděla.

9.6. V případě zániku zhotovitele je tento povinen ihned sdělit objednateli tuto skutečnost event.
sdělit svého právního nástupce. V případě změny sídla, místa podnikání, nebo doručovací
adresy je tuto skutečnost smluvní strana, u níž ke změně došlo, povinna neprodleně písemně
oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny pro účely této Smlouvy nastává dnem
doručení tohoto písemného oznámení příslušné smluvní straně.

9.7. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek vyplývající
z této Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.

9.8. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu
§ 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších právních předpisů.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů,
která byla v této souvislosti vydána statutárním orgánem, do jehož působnosti tyto objekty
důležité pro obranu státu náleží.

9.9. Zhotovitel souhlasí se uveřejněním obsahu této Smlouvy.

9.10. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České
republiky.

9.11. Tato Smlouva má 9 očíslovaných stran. Smlouva je součástí veřejné zakázky uložené
v elektronickém tržišti a bude podepsána elektronickým podpisem oběma smluvními
stranami.

Ve Staré Boleslavi, dne V Praze, dne

Za zhotovitele

……………………………………
Ing. Antonín Hemmer

předseda představenstva

Za zhotovitele

……………………………………..

Ing. Martin Souček
člen představenstva


