
Smlouva o dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,

níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi:

Vojenská nemocnice Olomouc
Sídlo: Sušilovo nám. 1/5, Klášterní Hradisko, 779 00 Olomouc
IČ: 60800691
Zastoupena: plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda, ředitel
jako objednatel (dále jen "objednatel")

a

Mechanika Prostějov 97 - družstvo
Sídlo: Budovcova 10; 796 01 Prostějov
IČ: 253 44 731
Zastoupena: Jan Stříteský, ředitel
jako zhotovitel (dále jen "zhotovitel")

I.
Předmět smlouvy

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že na základě této smlouvy se zhotovitel
zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo ve smyslu čl. II. této smlouvy
a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za
to zhotoviteli cenu ve smyslu čl. IV. této smlouvy.

II.
Dílo

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dílo spočívá ve zhotovení pamětních
medailí Vojenské nemocnice Olomouc v počtu 200 ks a pamětních mincí Vojenské nemocnice
Olomouc v počtu 200 ks.

Grafické znázornění je zobrazeno v příloze č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou
součást s tím, že každá pamětní medaile musí představovat kvalitní ražbu s ouškem,
připevněnou na vytkané stuze, k tomu stužku v barvách a šíři stuhy, možnost připevnění
zavíracím špendlíkem a uložení v plastové krabičce s víčkem a každá pamětní mince musí
představovat kvalitní ražbu s uložením v plastové krabičce s víčkem.



Smluvní strany dále prohlašují a činí nesporným, že dále vymezují bližší popis díla takto:

a) pamětní odznak
na stuze tvořený číslovanou medailí kruhového tvaru, která je ražená z patinovaného tombaku
s bronzovou povrchovou úpravou maximálně 400 mm při síle 2 - 3 mm

b) avers
na středu plochy situována veduta historické budovy Vojenské nemocnice Olomouc ve spodní
třetině plochy pod vedutou nápis KLÁŠTERNÍ HRADISKO nad vedutou volně v ploše při
mírném plasticky převýšeném okraji opis SÍDLO VN OLOMOUC OD ROKU 1802

c) revers
na střed-plochy umístěno logo Vojenské nemocnice Olomouc - iniciály VN, oddělené hadem
obtáčejícím Aeskulapovu hůl, pod iniciálami nápis OLOMOUC
v ohraničené borduře opis - horní opis: LÉČÍME PO STALETÍ
v ohraničené borduře opis - spodní opis: VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC
ve spodní části plochy při vnitřním okraji bordury vyhrazeno místo pro ražbu čísla odznaku

d) stuha
bílá, při okrajích lemovaná zelenými pruhy, na středu polcená žlutým pruhem a v obou bílých
polovinách proťatá vždy dvojicí červených pruhů s tím, že pruhy jsou rozmístěny v pořadí
zelená - bílá - červená - bílá- červená - bílá - žlutá - bílá - červená - bílá - červená - bílá -
zelená (2:4:1:1:1:1:1:1:1:1:1 :4:2)

e) stužka
v barvách a v šíři stuhy

f) mince
avers i revers mince totožné s pamětní medailí

Smluvní strany dále prohlašují a činí nesporným, že součástí díla je i raznice, resp. razící
nástroje, které se zhotovitel tímto zavazuje předat spolu s celým dílem objednateli a umožnit
objednateli nabýt k nim vlastnické právo. (dále společně jen jako "dílo")

III.
Doba provedení díla

Zhotovitel prohlašuje a činí nesporným, že je povinen provést dílo řádně a včas,
tj. dílo dokončit a předat objednateli v jeho sídle nejpozději do 30.11.2018.

IV.
Cena díla

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že se dohodly na pevně stanovené ceně díla, která
činí částku ve výši 88.654,28 Kč včetně DPH (slovy: osmdesátosmtisícšestsetpadesátčtyři
korun dvacetosm haléřů), která bude zhotoviteli zaplacena na základě faktury - daňového
dokladu vystavené zhotovitelem bez zbytečného odkladu po předání a převzetí díla bez vad a
nedodělků se splatností 30 dní.
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Smluvní strany dále prohlašují a činí nesporným, že sjednaná cena za provedení díla je pevná
a zahrnuje veškeré náklady nezbytné ke splnění povinností zhotovitele vč. případných nákladů
na dopravu.

V.
Provádění díla

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že zhotovitel je povinen provést dílo osobně.
Smluvní strany dále prohlašují a činí nesporným, že objednatel je povinen poskytnout
zhotoviteli na jeho výzvu bez zbytečného odkladu potřebnou součinnost.

VI.
Předání díla

Smluvní strany prohlašují a Clili nesporným, že předání díla bude zachyceno písemným
protokolem, který bude obsahovat zejména:

• označení díla včetně jeho popisu,
• označení zhotovitele a objednatele,
• prohlášení objednatele, že dílo přejímá s výhradami nebo bez výhrad,
• soupis výhrad s termínem jejich odstranění,
• datum a místo sepsání předávacího protokolu,
• jména a podpisy zástupců smluvních stran.

VII.
Autorská práva

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že autorská práva samotného ztvárnění pamětního
odznaku, resp. díla dle této smlouvy náleží České republice - Ministerstvu obrany České
republiky.
Zhotovitel prohlašuje a činí nesporným, že je povinen zdržet se další výroby anebo prodeje
pamětních odznaků, resp. díla mimo resort Ministerstva obrany České republiky.
V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, je objednatel oprávněn požadovat
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc) za každý
případ takovéhoto porušení se splatností pěti dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu
zaplacení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu újmy v plném rozsahu, kdy tímto
smluvní strany vylučují ust. § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platné znění.

VIII.
Prohlášení zhotovitele a záruka

Zhotovitel prohlašuje a činí nesporným, že poskytuje objednateli záruku na dílo se záruční
dobou 48 měsíců která počíná běžet ode dne předání díla bez vad a nedodělků objednateli.
Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že pokud objednatel v záruční době zjistí vadu
díla, je povinen ji bezodkladně oznámit zhotoviteli (dále jen "reklamace") s tím, že zhotovitel

I

3/5



je povinen vadu odstranit ve lhůtě 30 dní a nahradit objednateli vzniklou újmu v plném rozsahu
se splatností deseti dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.
Smluvní strany dále prohlašují a činí nesporným, že doba od doručení reklamace zhotoviteli do
doby odstranění vytýkané vady na základě reklamace se do záruční doby nezapočítává a
o tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

IX.
Závěrečná ujednání

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran
a je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.
Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že tuto smlouvu je možné změnit pouze písemně.
Pro účely této smlouvy se za písemnou formu nepovažuje výměna emailových či jiných
elektronických zpráv.
Zhotovitel prohlašuje a činí nesporným, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností
ve smyslu ust. § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Smluvní strany vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu
ust. § 1740 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy vzniklé z této smlouvy
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že tato smlouva byla sepsána dle jejich vážné,
pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho po jejím přečtení činí vlastnoruční podpisy.
Příloha č. 1: grafické znázornění pamětního odznaku

V Olomouci dne:

b plk. gšt. MUDr. Martin Svoboda
ředitel

V~j·~~~·k~i~~~~.~i~~oi~~~~6enb~~~~~~cD1ce
plk. gšt, MUDr. Martin Svoboda, ředitel

ec anlka Prostějov 97 - družstvo
Jan Stříteský, ředitel
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DEFINICE BAREV
Pantone barva vyšívací nit

Žlutá 109C 1009
Červená 186C 1050
Bílá 1179
Zelená 575C 1330

Tento vzor byl schválen ředitelem Vojenského historického ústavu Praha
a Komisí vojenských tradic a symboliky VHÚ Praha a nelze v něm provádět
jakékoli změny velikostí a poměrů stran, grafických prvků ve znaku ani
odstínů barev. Všechny změny musí být předem konzultovány a odsouhlaseny
Vojenským historickým ústavem Praha.
Odznak lze zvětšovat či zmenšovat poměrově pouze jako celek..., ,
© Ministerstvo obrany CR - VHU Praha


