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SMLOUVA  O  DÍLO  č. 12215/2018-SŽDC-HZS-OOS 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 70994234 
DIČ: CZ70994234 
Datum vzniku: 1.1.2003 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 
48384 
Zastoupena:    Ing. Davidem Soukupem,  ředitelem HZS SŽDC 
 
(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 

41695 
Sídlo: Praha 10 – Vršovice, Kodaňská 521/57, PSČ 101 00 
IČ: 64573877 
DIČ: CZ699003219 
Zastoupena:    Jaroslavem Skálou, jednatelem společnosti 
 
Adresa pro doručování korespondence: Tovární 1553, 535 01 Přelouč 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen jako „Občanský zákoník“) uzavírají tuto smlouvu 
o dílo (dále jen „smlouva“). 

 
II. Účel smlouvy 

1.    Účelem smlouvy je provedení opravy výměnou hlavního navijáku vyprošťovacího 
tanku VT-72B označení HZS-01 (dále VT). 

    
III. Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést opravu VT výměnou hlavního 
navijáku  a  provést záznam do provozní dokumentace konkrétního vozidla (dále jen 
„dílo“). 

2. Závazek objednatele za řádně provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu.   

 
IV. Cena za dílo 

1. Cena za dílo včetně DPH se stanovuje připočtením sazeb DPH platných v den 
fakturace podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
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pozdějších předpisů se dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v čl. III. této 
smlouvy, a to ve výši: 

- bez DPH: 480 000,- Kč, (slovy: čtyřistaosmdesáttisíc korun českých) 

- DPH: 100 800,- Kč, (slovy: jednostotisícosmset korun českých) 

- s DPH: 580 800,- Kč, (slovy: pětsetosmdesáttisícosmset korun českých) 

         

2. Celková cena za dílo je cena konečná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele 
s plněním díla, včetně přepravy předmětného díla do místa plnění a zpět na místo 
určení. 

 
V. Doba a místo plnění  

1. Zhotovitel zahájí provádění díla po podpisu smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen provést plnění díla nejpozději do 31. 8. 2018. 

3. Místem plnění díla je pro VT HZS-01, JPO Praha, Chodovská 1430/3a. 

4. Ukončením provedení díla, které je předmětem smlouvy, se rozumí datum podpisu 
„Zápisu o předání a převzetí“ po předání vozidla v místě plnění zástupci obou 
smluvních stran. 

 
 

VI. Podmínky provádění díla 

1. Zástupce objednatele pro předání vozidla k provedení díla a převzetí vozidla 
po provedení díla (dále jen „uživatel“) bude Bc. Ing. Roman Strečko (tel. 602191401, 
e-mail strečko@szdc.cz ), nebo jím písemně pověřená osoba.  

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit skladování a zajištění převzatého vozidla 
k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, 
a to až do doby jejich předání uživateli. Zhotovitel je povinen zabezpečit takové 
uskladnění převzatých vozidel, které zamezí zhoršení technických parametrů a 
povrchové ochrany vozidel vlivem podmínek skladování. 

3. Při předání vozidla zhotoviteli k poskytnutí plnění díla bude zhotovitelem a 
objednavatelem sepsán a podepsán „Zápis o předání a převzetí vozidla k provedení / 
po provedení díla (dále jen „Zápis o předání a převzetí“), včetně funkční zkoušky. 

4. Zhotovitel je povinen předat objednavateli informaci o zásadních vadách vozidla 
zjištěných až při provádění plnění díla. 

5. Splnění díla bude potvrzeno podepsáním „Zápisu o předání a převzetí“ 
podepsaného zhotovitelem a objednavatelem.  

6. Zhotovitel je povinen při zhotovení díla použít originální díly a komponenty, tj. 
nepoužité, nepoškozené a nerepasované, které budou maximálně 2 roky staré, 
odpovídající platným ČSN a technickým normám a předpisům výrobce, včetně 
dokladů v českém jazyce, jež jsou nutné k převzetí a užívání zboží. Výše uvedené 
podmínky se nevztahují na náhradní díly dodané ze zásob zásobovacího střediska 
AČR (dále jen „ZS“). Zhotovitel je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost 
nebo předložit o této skutečnosti prohlášení. 

mailto:strečko@szdc.cz
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7. Objednavatel je povinen do 5 pracovních dnů od přijetí oznámení e-mailem na 
adresu strecko@szdc.cz od zhotovitele převzít zhotovené dílo. Objednavatel 
nepřevezme dílo, které vykazuje vady. O převzetí, případně nepřevzetí díla sepíší a 
podepíší zástupci zhotovitele a objednavatele Zápis o předání a převzetí s uvedením 
zejména názvu vozidla, evidenčního čísla, popisu technického stavu a úplnosti. Spolu 
s vozidlem bude se zápisem o předání a převzetí objednavateli předáno 
příslušenství, které dle zápisu o předání a převzetí bylo předáno s vozidlem k 
provedení díla zhotoviteli. 

8. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistí při provádění 
díla a jež mohou mít vliv na změnu požadavků a pokynů uvedených v bodu III. Odst. 
1) této smlouvy. V takovém případě je objednatel oprávněn po domluvě se 
zhotovitelem specifikaci konkrétní opravy písemně změnit. Tato změna bude 
podepsána objednatelem a zástupcem zhotovitele a stane se Přílohou  této smlouvy. 

9. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli řádnou kontrolu při převzetí provedeného 
díla. 

 
 

VII. Obchodní a platební podmínky 

1. Objednavatel uhradí zhotoviteli cenu dodávky bankovním převodem na základě 
daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Splatnost daňového dokladu je 60 dnů 
po dni jeho doručení objednavateli. Faktura bude zaslána na adresu Hasičská 
záchranná služba, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Chodovská 
1430/3a 141 00, Praha 4 

2. Daňový doklad musí být vystaven v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
a jeho přílohou musí být „Zápis o předání a převzetí“, potvrzený pověřenými zástupci 
smluvních stran.  

3. Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad je považován za uhrazený dnem 
odepsání fakturované částky z účtu objednavatele. 

4. V případě, že daňový doklad nebude mít požadované náležitosti, je objednavatel 
oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli s uvedením důvodu k doplnění 
či úpravě. Splatnost doplněného či opraveného daňového dokladu počíná běžet 
znovu ode dne doručení doplněného či upraveného daňového dokladu objednavateli. 

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že se smluvní vztahy budou řídit českým právem 
a k projednání případných sporů bude příslušným obecný soud objednavatele. 

 
VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu na vozidle předaném k provedení díla 

1. Vlastníkem vozidla, předaného zhotoviteli k provedení díla, je objednatel. 

2. Nebezpečí vzniku škody na vozidle předaném k provedení díla přechází 
z objednatele na zhotovitele okamžikem podpisu „Zápis o předání a převzetí“ vozidla 
k provedení a zpět ze zhotovitele na objednatele okamžikem podpisu „Zápis o 
předání a převzetí“ vozidla po provedení díla. 

3. Za nebezpečí vzniku škody na prováděném díle až do jeho předání uživateli vozidla 
odpovídá zhotovitel. 
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IX. Záruční doba  

1. Záruční doba na předmět zakázky činí minimálně 24 měsíců a začíná běžet dnem 
předání díla objednateli.  

2. Záruční doba neběží: 

- po dobu, po kterou nemůže objednavatel vozidlo, nebo vadou dotčenou část 
vozidla užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel, 

- po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady díla, nebo jeho části 

- nemůže-li objednavatel pro vadu díla, nebo jeho části užívat kromě vadou 
dotčené části i jinou související část díla, neběží ani záruční doba poskytnutá 
na související část díla. 

3. Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy zhotoviteli vznikla podle ustanovení smlouvy 
povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve ode dne, kdy objednavatel fakticky 
umožnil zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy zhotovitel 
předá objednavateli vadou dotčené dílo po odstranění vady. 

4. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou záruční doba podle předchozích 
ustanovení neběží. 

5. Zhotovitel je povinen započít s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 1 
pracovního dne od doručení reklamace. Zhotovitel současně písemně oznámí 
objednavateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z 
jakých důvodů reklamaci neuznává. Lhůtu k odstranění vad dohodnou smluvní strany 
písemně.  

6. Odmítne-li zhotovitel požadavek objednavatele na odstranění vady, zavazují se 
smluvní strany uskutečnit místní šetření za účelem prokázání, zda je požadavek 
objednavatele na odstranění vad oprávněný či nikoliv. O tomto šetření sepíší smluvní 
strany zápis, jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.  

7. V případě, že je vada předmětu zakázky neodstranitelná, zavazuje se zhotovitel 
dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti náhradní předmět plnění nebo 
objednavateli poskytnout přiměřenou slevu z ceny díla. Rozhodnutí, zda 
objednavatel přijme náhradní plnění nebo slevu z ceny díla je na objednavateli. 

 

 

 
X. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla objednavateli z důvodů na straně 
zhotovitele má objednavatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny předmětu díla za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad zjištěných při předání a převzetí 
díla nebo v průběhu záruční doby, je objednavatel oprávněn po zhotoviteli požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý případ a započatý den prodlení. 
V případě, že si smluvní strany domluví dodatečnou lhůtu pro odstranění vad, uplatní 
se právo objednavatele na smluvní pokutu prvním dnem po marném uplynutí 
dodatečné lhůty.  
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3. Smluvní strany se dohodly, že je objednavatel oprávněn započítat smluvní pokuty 
proti platbám za plnění zhotovitele. Smluvní pokuty lze kumulovat. 

4. V případě prodlení objednavatele se zaplacením faktury, je zhotovitel oprávněn po 
objednavateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 
závaznými právními předpisy.  

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
škody, která jí vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno 
smluvní pokutou.  

6. Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 
zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.  

 

 
XI. Zvláštní ujednání 

1.   Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 

2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí 
ustanoveními Občanského zákoníku. 

3. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 

 
 
 

XII. Zánik smluvního vztahu 

1.   Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a 
prokazatelně  doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 

2.   Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele   
  ve smyslu Občanského zákoníku, se rozumí opakované: 

a)   nedodržení doby provedení dílčího plnění podle bodu 2. čl. V. smlouvy; 
b)  nedodržení ujednání o záruce za jakost díla; 

c)  neodstranění vad díla v záruce ve sjednané době. 

 
 
 

XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z  nichž každý má platnost originálu. 
Objednatel obdrží dva výtisky zhotovitel jeden. 

2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými  
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. 

3. 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. 

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. 
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5. Změna identifikačních údajů smluvních stran, uvedených v záhlaví této smlouvy, 
změna čísel telefonů a faxů, uváděných v jednotlivých ustanoveních této smlouvy, 
nebude považována za změnu této smlouvy. Každou změnu podle tohoto článku 
oznámí příslušná strana písemně druhé straně neprodleně poté, co se o této změně 
dozvěděla. 

 

 

 

 

V Čepí,                V Praze,                

 

Jaroslav Skála             Ing. David Soukup 

jednatel       ředitel HZS SŽDC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


