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uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

číslo smlouvy objednatele: D 43/16                     číslo smlouvy zhotovitele: SS11/2016 

 

 

I. 

Smluvní strany 
Zhotovitel:  
 

MAVA spol. s r.o.   

Právní forma: společnost s ručením omezeným  
se sídlem: Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava – Vítkovice 

IČ: 48397555 

DIČ: CZ4837555  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10259 

zastoupená Ing. Jiří Válek st, Ing. Jiří Válek ml., Ing. Lenka Bestová – jednatelé 

společnosti, statutární orgán  

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu:  260031890/0300 

Kontaktní osoba: Zbyněk Besta – vedoucí realizace zakázek a servisu 

                               Michal Chromek – hlavní servisní technik č. tel.: +420 596 783 677    

                               č. mobil: +420 603 582 772, +420 737 286 184, 

                               e-mailová adresa: mava@mava-t.cz, servis@mava-t.cz 

datová schránka:  nrbkjvt 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

a 

 
Objednatel:  
Uherskohradišťská nemocnice a.s. 
Sídlo:  J. E. Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště 

IČ: 27660915  

DIČ:   CZ27660915 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4420  

Zastoupená: MUDr. Petr Sládek – předseda představenstva   

Kontaktní osoba: Ing. David Gojš 

                    Mobile: + 420 724 631 127, e-mail: gojs@nemuh.cz 

     

Bankovní spojení: MONETA Money Bank 

Číslo účtu: 455907514/0600  

(dále jen „objednatel“) 

 

mailto:mava@mava-t.cz
mailto:servis@mava-t.cz
mailto:gojs@nemuh.cz


 2 

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“) 

 

Uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:  

 

 
II. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – „Celková repase myčky MEIKO typ 
B580VAP na porcelán včetně kompletní výměny pásu“ pro Uherskohradišťskou 
nemocnici, včetně dopravy , montáže - repase, odzkoušení zařízení, zaškolení obsluhy a 
revize. (dále jen „Dílo“), dle přílohy č. 1 nabídka č. AN16609 ze dne 2.6.2016 a přílohy 
č. 2 nabídka č. AN16610d ze dne 3.6.2016 zhotovitele. 

 

III. 
Cena díla 

 
1. Cena za provedení Díla je ujednána pevnou částkou, která činí celkem 794 481,30 Kč 

bez DPH, k ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních předpisů.  
Specifikace jednotlivých částí této celkové pevné ceny Díla je uvedena v  příloze č. 1a v 
příloze č.2 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.  

  
2. Cena je splatná na základě daňového dokladu – konečné faktury vystavené zhotovitelem 

do 30 dnů, co došlo k provedení Díla, tj. jeho dokončení a řádnému předání objednateli. 
 
3. Objednatel je povinen cenu za Dílo zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem na 

platební účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu – faktuře. Objednatel je povinen 

platbu specifikovat způsobem uvedeným v daňovém dokladu- faktuře, pokud nebude 

specifikace platby v daňovém dokladu uvedena, je povinen platbu specifikovat 

variabilním symbolem, kterým bude číslo daňového dokladu - faktury. Splatnost faktury 

se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení objednateli.  

 

4. Konečná faktura zhotovitele musí splňovat a obsahovat náležitosti běžného daňového 

dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a musí 

obsahovat jako přílohu protokol o předání a převzetí Díla, potvrzený pověřeným 

pracovníkem objednatele. V opačném případě má objednatel právo fakturu vrátit 

zhotoviteli. Splatnost opravené faktury počíná běžet dnem jejího opětovného doručení 

objednateli. 
 
5. Za neměnný základ se považuje cena bez DPH. Sazba daně z přidané hodnoty je ve 

smlouvě uvedena v zákonné výši ke dni podpisu smlouvy. V případě změny sazby DPH 

v průběhu účinnosti smlouvy bude cena adekvátně změněna. 
 

 

 
IV. 

Doba provedení Díla, místo provádění a předání Díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla  do 2 týdnů od podpisu smlouvy. 

Průběžná lhůta provádění Díla je stanovena na 7 kalendářních dnů. Podrobný časový 

harmonogram bude dohodnut při zahájení provádění Díla na místě mezi zhotovitelem 

a objednatelem.   
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Místo provádění Díla: Uherskohradišťská nemocnice a.s., J. E. Purkyně 365, 686 68 

Uherské Hradiště – kuchyně  

2. Jakmile bude Dílo dokončeno a připraveno k předání objednateli, je zhotovitel 

povinen vyzvat objednatele k jeho převzetí, a to tak, aby k převzetí Díla mohlo dojít 

nejpozději poslední den lhůty sjednané v tomto článku dle bodu 1. Objednatel 

převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Podmínkou pro převzetí díla 

je, že dílo je řádně dokončeno a provedeno podle platných technických norem. 

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které má vady. 

4. Pokud zhotovitel řádně vyzve objednatele k převzetí Díla, avšak objednatel 

bezdůvodně k převzetí Díla neposkytne potřebnou součinnost nebo se k převzetí Díla 

nedostaví, považuje se Dílo za řádně předané dnem, ve kterém mělo dle výzvy 

zhotovitele k převzetí Díla dojít, nejpozději uplynutím posledního dne lhůty pro 

provedení Díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.  

5. Smluvní strany jsou povinny o předání Díla vyhotovit protokol o předání a převzetí 

Díla podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí Díla 

uvede objednatel své výhrady k dokončenému dílu.   

 

 

V. 

Další práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat příkazy objednatele, pokud neodporují právním 

předpisům. Na případnou nevhodnost těchto příkazů je zhotovitel objednatele povinen 

bez zbytečného odkladu upozornit. 

2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu s právními předpisy, 

dodržovat technické a jiné normy a dbát na to, aby bylo Dílo provedeno takovým 

způsobem a v takové kvalitě, aby jej bylo možné využívat v souladu s účelem, ke 

kterému je Dílo určeno.    

3. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět Díla v průběhu jeho provádění, zejména 

ve fázi před zakrytím, které by znemožňovalo jeho kontrolu. Zhotovitel je proto 

povinen včas, nejméně 3 před zamýšleným zakrytím, pozvat objednatele k provedení 

kontroly.  

 

 

 VI. 

Nebezpečí škody na Díle a nabytí vlastnického práva 
 

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu v okamžiku úplného zaplacení ceny dle čl. 

III. odst. 1 a 2 této smlouvy.  

2. Nebezpečí škody na Díle přechází na objednatele v době, kdy řádně převezme Dílo od 

zhotovitele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu zhotovitel umožní 

dokončené Dílo převzít a objednatel poruší smlouvu tím, že dokončené Dílo 

nepřevezme. 
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VII. 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 
1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost Díla 24 měsíců.  

Záruka se nevztahuje na tyto případy: 

- Obsluha manipuluje se zařízením v rozporu s předaným návodem pro obsluhu 

- Zařízení bylo mechanicky poškozeno pádem či hrubým nárazem 

- Zařízení bylo poškozeno bleskem či vyšším napětím v síti než povoluje ČSN 

- Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, jako jsou náplně olejů, chemie na mytí    

   a oplach, filtry, těsnění, žárovky apod. 

- Zavápnění strojů způsobeném špatnou péčí o změkčovací zařízení 

 

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel 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. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech 

pravidel provozu a údržby. 

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého Díla nebo jeho části 

bez vad objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé 

dílo. 

4. V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vady uvedeného v odst. 

6 tohoto článku, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. občanského zákoníku. 

6. Reklamace se uplatňují písemně. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 

5 dnů ode dne jejího obdržení. Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 30 dnů 

ode dne obdržení oprávněné reklamace. O odstranění vady musí být sepsán 

protokol. 

 
 

VIII. 
Zvláštní ujednání - sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením Díla se zhotovitel zavazuje zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny bez DPH a to za každý i započatý den 

prodlení.  
2. V případě prodlení objednatele s úhradou kupní ceny je zhotovitel oprávněn požadovat zákonný 

úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění. 

3. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné strany 

k jejímu zaplacení na adresu povinné smluvní strany. Zaplacením smluvní pokuty není 

dotčeno právo na náhradu případně vzniklé škody. 
 

 

IX. 

Odstoupení od smlouvy 

 

1. Pokud zhotovitel poté, co obdržel písemnou výzvu objednatele ke sjednání nápravy 

v plnění smlouvy, tuto nápravu do 3 dnů neprovede, může objednatel odstoupit od 

smlouvy, zejména pak v následujících případech: 

a) zhotovitel nezahájí provádění Díla, nepokračuje s prováděním Díla, nebo přeruší 

provádění Díla před jeho dokončením a důvody tohoto stavu nejsou na straně 

objednatele, 



 5 

b) zhotovitel je v prodlení oproti termínu stanoveném ve smlouvě, a to natolik, že podle 

odůvodněného názoru objednatele nebude Dílo dokončeno ve smluvním termínu. 

c) zhotovitel provádí Dílo v rozporu se smlouvou, pokyny objednatele, technickými 

normami, nebo obecně závaznými předpisy, 

d) zhotovitel podstatným způsobem nebo opakovaně nedodržuje některé ze svých 

závazků podle smlouvy. 
 
 
 

IX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána 

dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných 

podmínek. 

2. Tato smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník. 

3. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 nabídka zhotovitele č. AN16609 ze dne 2.6.2016  

Příloha č. 2 nabídka zhotovitele č. AN16610d ze dne 3.6.2016  

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po 

jednom obdrží každá smluvní strana.  

5. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými 

oběma smluvními stranami. 

6. Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, 

souhlasí obě smluvní strany s tímto uveřejněním a sjednávají, že správci registru smluv 

zašle tuto smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně. 

 
 

 

 V Ostravě dne: ………..                             V Uherském Hradišti dne:………..….. 

 

 

 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

 

 …………………………………….                 ……………………………....…….. 

        Ing. Jiří Válek, ml.                                                    MUDr. Petr Sládek 

jednatel společnosti MAVA spol. s r.o.                      předseda představenstva   

 

 

 


