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Číslo smlouvy objednavatele: 737 - 2016 - 10020 

Číslo smlouvy poskytovatele: 047/2016 

 

Smlouva o dílo 

 

k poskytnutí služby při součinnostním cvičení k ověření systému nouzového 
zásobování obyvatelstva pitnou vodou při řešení krizových situací 

 (dále jen „smlouva“) 
 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„občanský zákoník“) 
 

Smluvní strany 
 
Česká republika – Ministerstvo zemědělství 
sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město,  
IČ: 00020478, bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č. ú. 1226-001/0710 
Zastoupená: 
Ing. Petrem Kutálkem 
ředitelem Odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení ve věcech smluvních 
tel. 221 812 122 
 
Zástupce ve věcech technických: Ing. Ivana Bejdová, PhD., vedoucí oddělení krizového řízení, 
Odboru bezpečnostní politiky a krizového řízení 
tel. 221 812 232 
 
(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
Martin Kubišta – fyzická osoba 
xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx  
IČ: 74943642 
DIČ: CZ8107082896, bankovní spojení xxxxxxxxxx.  
 
Zastoupená: 
Ing. Martinem Kubištou,  
 xxxxxxxxx 
 
(dále jen „poskytovatel“) 
 
 
 
 

na straně druhé  
uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 
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Článek 1 

Předmět a účel smlouvy 
 
 
1.1 Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele provést služby specifikované v odstavci 1. 2 
(dále jen „služba“) a závazek objednatele zaplatit poskytovateli cenu za poskytnuté požadované 
služby. 

 

1.2 Poskytovatel se zavazuje při součinnostním cvičení k ověření systému nouzového zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou při řešení krizových situací na základě výzvy Odboru bezpečnostní 
politiky a krizového řízení Ministerstva zemědělství, které se uskuteční v roce 2016 k následujícímu 
plnění: 

a) provozovat v plné funkčnosti včetně obsluhy po dobu součinnostního cvičení dvě mobilní 
úpravny vody VIWA 5 HLS, vyrobené společností TESLA, akciová společnost, které jsou v majetku 
Správy státních hmotných rezerv ČR a jsou ochraňovány a udržovány společností 
Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.; 

b) provést provozní zkoušky u dvou mobilních úpraven vody VIWA 5 HLS; 

c) proškolit objednavatelem určené pracovníky pro odbornou obsluhu mobilní úpravny VIWA 5 
HLS; 

d) připravit a provést prezentaci v rámci semináře k nouzovému zásobování pitnou vodou a zajistit 

souhlas firmy Tesla, a.s. (výrobce mobilních úpraven vody VIWA 5 HLS) k zapůjčení el. materiálů 

k provozu mobilních úpraven vody VIWA 5 HLS. 

e) zpracovat protokol o průběhu součinnostního průběhu cvičení. 

  
1.3 Účelem smlouvy je ověřit systém nouzového zásobování pitnou vodou při řešení krizových 
situací vyvolaných nedostatkem pitné vody pro obyvatelstvo v návaznosti na § 9, odst. 1 zákona 
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění 
pozdějších přepisů. 
 
 
 

Článek 2 
Místo a termín a poskytnutí služby, přechod vlastnictví 

 
 
2.1 Místem plnění služby je Česká republika – Praha. 
 
2.2 Termín poskytnutí služby je ve dnech 12. - 14. září 2016. 
 
2.3 Přechod vlastnictví - převzetím služby na základě protokolu o převzetí a předání služby. 
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Článek 3 
Cena, platební podmínky a fakturace 

 
 

3.1 Cena za řádně a včas provedenou službu je stanovena dohodou podle zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s činností poskytovatele uvedenou v příloze č. 1 
této smlouvy a činí maximálně 119 790 Kč s DPH (stodevatenácttisícsedmsetdevadesát korun 
českých) z toho: 
    - cena bez DPH 99 000 Kč 
    - DPH (21%) 20 790 Kč 
    - celková cena 119 790 Kč. 
 
3.2 Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady poskytovatele související s provedením služby. 
Objednatel je povinen uhradit poskytovateli cenu jen po řádném splnění služby dle článku 1. a 2 
a podpisu protokolu o provedení služby. 
 
3.3 Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 
Pokud bude cena stanovená hodinovou sazbou, objednatel zaplatí jen cenu skutečně odvedenou 
a řádně předanou činnost. 
 
3.4 Za služby specifikované v článku 1 jsou platné sazby uvedené v Tabulce č.  1, která je přílohou 
č. 1 smlouvy. 
 
3.5 Poskytovatel není oprávněn vystavit fakturu dříve, než objednatel převezme bezvadné 
a objednavatelem odsouhlasené služby. 
 
3.6 Splatnost daňového dokladu se stanoví na 30 dnů po doručení faktury za vykonané služby, jejíž 
přílohou bude protokol o řádném vykonání služby podepsaný oběma smluvními stranami.  
 
3.7 Faktura musí splňovat veškeré náležitosti v § 29 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li účetní doklad obsahovat stanovené náležitosti, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování. V tomto případě neplatí původní lhůta splatnosti, 
ale lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vystavené faktury. 
 
3.8 Objednatel neposkytne poskytovateli zálohy. 

 
3.9 Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu 
poskytovatele.  
 
 
 

Článek 4 
Závazky smluvních stran 

 
4.1 Poskytovatel se zavazuje: 

 provozovat v plné funkčnosti včetně obsluhy po dobu součinnostního cvičení dvě mobilní 
úpravny vody VIWA 5 HLS; 

 provést provozní zkoušky u dvou mobilních úpraven vody VIWA 5 HLS; 

 proškolit objednavatelem určené pracovníky pro odbornou obsluhu mobilní úpravny VIWA 5 
HLS; 

 připravit a provést prezentaci v rámci semináře k nouzovému zásobování pitnou vodou 
a zajistit souhlas firmy Tesla, a.s. (výrobce mobilních úpraven vody VIWA 5 HLS) 
k zapůjčení el. materiálů k provozu mobilních úpraven vody VIWA 5 HLS. 
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4.2 Objednatel se zavazuje: 

 předat poskytovateli včas veškeré informace, jež jsou nezbytné ke splnění předmětu této 
smlouvy (přesné místo určení součinnostního cvičení, kontaktní osobu na místě určení 
součinnostního cvičení); 

 uhradit poskytovateli úhradu za provedené služby podle článku 3 smlouvy. 
 
 
 

Článek 5 
Doba platnosti smlouvy 

 
5.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne jejího podpisu oprávněnými zástupci 
smluvních stran k zabezpečení přípravy a konání součinnostního cvičení k ověření systému 
nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při řešení krizových situací v roce 2016.  
Smlouva zaniká jejím splněním a ukončením účinnosti smlouvy nejsou dotčena ustanovení 
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.  
 
5.2 Při změně platebních podmínek uvedených v příloze č. 1 musí poskytovatel neprodleně zaslat 
oznámení o této změně a následně musí být smlouva aktualizována nebo vypovězena. 

 
 
 

Článek 6 
Vady při poskytnutí služby 

 
6.1 Poskytovatel garantuje, že služby poskytnuté na základě smlouvy jsou úplné a odpovídají 
vlastnostem služeb sjednaných smlouvou. Poskytovatel služeb poskytuje záruku za jakost od 
okamžiku protokolárního předání služeb po dobu dvou měsíců.  
 
6.2 V případě, že poskytnuté služby vykazují vady, musí tyto vady objednatel bez zbytečného 
odkladu písemně u poskytovatele reklamovat. Písemná forma je podmínkou platnosti reklamace. 
V reklamaci musí objednatel uvést, jak se zjištěné vady projevují. Odstranění vad provede 
poskytovatel na svůj náklad neprodleně od obdržení písemné reklamace. 
 

 
 

Článek 7 
Sankční ustanovení a náhrada škody 

 
7.1 V případě prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl poskytovateli nárok, uhradí 
objednatel úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý, i započatý den prodlení.  
 
7.2 Nesplní-li poskytovatel povinnost předat řádně provedené služby objednateli v době uvedené 
v článku 5 ve spojení s čl. 2 odst. 2, nebo v čl. 6 odst. 2 přísluší objednateli smluvní pokuta ve výši 
5 000,- Kč, a to za každý byť započatý den prodlení. 
 
7.3 Nesplní-li Poskytovatel povinnost stanovenou v článku 8 nebo článku 9 odst. 2 Smlouvy přísluší 
objednateli za každé jednotlivé porušení této povinnosti smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč. 
 
7.4 Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, 
pokud mu v důsledku porušení smluvní povinnosti poskytovatelem vznikne, ani právo objednatele 
na odstoupení od této smlouvy, ani povinnost poskytovatele ke splnění povinnosti zajištěné smluvní 
pokutou, ledaže by objednatel výslovně prohlásil, že na plnění povinnosti netrvá. 
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7.5 Poskytovatel souhlasí, aby objednatel každou smluvní pokutu nebo náhradu škody, na níž mu 
vznikne nárok, započetl vůči platbě (faktuře) ve smyslu ustanovení článku 3. Pokud nedojde 
k započtení dle článku 3, zavazuje se k doplacení dlužné částky, a to do 30 kalendářních dnů ode 
dne převzetí písemné výzvy objednatele. 
 
7.6 Smluvní pokuty jsou splatné desátý den (10.) den ode dne doručení písemné výzvy oprávněné 
smluvní strany k jejich úhradě povinnou smluvní stranou, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší. 

 
 
 

Článek 8 
Finanční kontrola 

 
Poskytovatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 
 
 

Článek 9 
Společná ustanovení 

 
9.1 Poskytovatel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňujících 
mu uskutečnit službu podle smlouvy. Současně s tím poskytovatel prohlašuje, že je v souvislosti 
s realizací služby, která je předmětem této smlouvy, subjektem ve smyslu § 5 ve spojení s § 2950 
občanského zákoníku. 
 
9.2 Poskytovatel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není vůči němu 
vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti. 
 
9.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že  
a) na majetek poskytovatele byl prohlášen úpadek nebo 
b) poskytovatel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo 
c) insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 
řízení (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů) nebo 
d) poskytovatel vstoupí do likvidace. 
 
9.4 Pro odstoupení je nezbytné zaslat druhé straně oznamovací dopis o odstoupení.  
 
9.5 V případě, že na straně poskytovatele nastanou okolnosti, v jejichž důsledku nebude 
poskytovatel schopen dočasně či dlouhodobě zajistit plnění smlouvy, je povinen bez zbytečného 
odkladu, nejdéle do 7 kalendářních dnů ode dne vzniku takových okolností, informovat objednatele 
a současně navrhnout řešení. Obě smluvní strany se zavazují, že v takovém případě vynaloží 
veškeré úsilí, které lze na nich objektivně požadovat k dokončení plnění předmětu smlouvy. 
 
9.6 Poskytovatel má povinnost řídit se veškerými (písemnými nebo ústními) pokyny objednatele, 
pokud nejsou v přímém rozporu se zněním smlouvy a s příslušnými platnými právními předpisy. 
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9.7 Poskytovatel se zavazuje postupovat při plnění smlouvy v souladu se smlouvou a se všemi 
aktuálně platnými právními předpisy. 
 
9.8 Poskytovatel si zajistí podklady potřebné pro provedení služby vlastními prostředky. 
Poskytovatel je současně srozuměn s tím, že objednatel je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích 
případných změn (dodatků) a dalších smluv od této smlouvy odvozených včetně metadat 
požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
9.9 K této smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání. 
 
9.10 Objednatel nebo jím písemně pověřená právnická osoba může provést u poskytovatele 
kdykoliv kontrolu plnění smlouvy zaměřenou zejména na věcné plnění smlouvy, výsledky plnění 
smlouvy dosažené ke dni kontroly a způsob jejich realizace, účelné čerpání poskytnutých 
finančních prostředků a odhad dalšího čerpání na následující období, kontrolu plnění smluvních 
povinností smluvními stranami. O této kontrole se vyhotovuje protokol podepsaný všemi 
zúčastněnými. 
 
9.11 Objednatel si vyhrazuje právo mít připomínky k rozsahu poskytnutí služby. 
 
9.12 Poskytovatel může pověřit vykonáním části služby třetí osobu. Při vykonávání služby touto 
třetí osobou má poskytovatel odpovědnost, jako by službu vykonával sám. 
 
9.13 V případě, že poskytovatel bude v okamžiku plnění předmětu této smlouvy uveden správcem 
daně jako „nespolehlivý plátce“ dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozd. předpisů nebo že účet poskytovatele, který poskytovatel uvedl na jím vystaveném 
daňovém dokladu, nebude zveřejněn správcem daně dle § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb. 
nebo že účet poskytovatele, který poskytovatel uvedl na jím vystaveném daňovém dokladu, bude 
účtem vedeným poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, bude plnění dle této smlouvy 
považováno za uhrazené i tak, že objednatel uhradí poskytovateli pouze cenu bez DPH a DPH 
uhradí objednatel přímo na účet finančního úřadu.“ 
 
9.14 Poskytovatel souhlasí s uveřejněním smlouvy na internetových stránkách Ministerstva 
zemědělství. 
 

 
 

Článek 10 
Závěrečná ustanovení 

 
10.1 Veškeré změny a doplňky smlouvy budou uskutečněny po vzájemné dohodě smluvních stran 
formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
10.2 V případě, že práva a povinnosti smluvních stran nejsou upraveny touto smlouvou, řídí se 
ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku subsidiárně dalšími ustanoveními občanského 
zákoníku. 
 
10.3 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 
 
10.4 Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 Platební podmínky/Tabulka č. 1. 
 
10.5 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech každý s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží dva výtisky a poskytovatel jeden výtisk. 
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10.6 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se záruk 
nároku z vadného plnění, nároku z náhrady škody, nároku ze smluvních pokut či úroků z prodlení 
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy. 
 
10.7 Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, rozumějí mu a souhlasí 
s ním, a dále potvrzují, že smlouva je uzavřena bez jakýchkoli podmínek znevýhodňujících jednu 
ze stran. Tato smlouva je projevem vážné, pravé a svobodné vůle smluvních stran, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
 
 
 
 
 
 
V Praze dne  5. 9. 2016     V Ústi nad Labem dne: 9. 9. 2016 
 
 
Za objednatele :       Za poskytovatele:                                                                 
     
 
 
 
…………………………………    ………………………………… 
Ing. Petr Kutálek Ing. Martin Kubišta 
ředitel Odboru bezpečnostní politiky Martin Kubišta                                 
a krizového řízení fyzická osoba – podnikatel 
Česká republika - Ministerstvo zemědělství  
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Příloha č. 1 ke Smlouvě č. 737 – 2016 – 10020 - Platební podmínky/Tabulka č. 1. 
 
 
Tabulka č. 1 Náklady na provozování zařízení v průběhu součinnostního cvičení v Kč bez 
DPH 
  

Provoz a obsluha Náklady 

Uvedení do provozu, vzorkování a testování, plný provoz 
mobilní úpravny vody VIWA 5 HLS, odebrání vzorků 
upravené vody, ukončení provozu zařízení, sanace. * 

700,00 Kč/hod bez DPH 
dle skutečného počtu hodin 

Odborné zaškolení pracovníků obsluhy mobilní úpravny vody 
VIWA 5 HLS 

2 500,00 Kč bez DPH 
 

Provedení rozborů vody dle požadavků OBPKŘ (cena/úkon) 
 

10 514, 00 Kč bez DPH 

Spotřeba chemikálií provozních a sanačních cca 4 450,00 Kč bez DPH dle 
skutečné spotřeby 

Prezentace v rámci semináře, její příprava, souhlas firmy 
Tesla, a.s. se zapůjčením el. materiálu k provozu mobilních 
úpraven vody VIWA 5 HLS 

14 000,00 Kč bez DPH 

Provozní zkoušky u mobilních úpraven vody VIWA 5 HLS 26 500,00 Kč bez DPH dle 
skutečnosti 

Cestovné  150,00 Kč/hod bez DPH dle 
skutečnosti 

Dopravné  5,00 Kč/km bez DPH dle 
skutečnosti 

*dvě mobilní úpravny vody VIWA 5 HLS v majetku SSHR, které na místo přepraví ochraňovatel, budou 

provozovány v plném rozsahu pracovníky poskytovatele. 


