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Výtisk č. 3/3
Počet listů: 4
Přílohy: 2/2

Smlouva o dílo - provádění oprav plavební techniky
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany na základě ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění

1) Poskytovatel:
Tomáš Holoubek
se sídlem :
zapsaná:

Říčany, Za Horou 464, PSČ 664 82
v živnostenském rejstříku živnostenského odboru Městského úřadu
v Rosicích, čj. MR-OZU/1363/2011/4, Sp.zn. MR- OZU/1363/2011
IČO :
873 81 176
DIČ:
CZ8206204028
zastoupený:
Tomášem H o l o u b k e m
adresa provozovny: Na láně 55, 664 11 Zbýšov u Brna
bankovní spojení:
Komerční banka směr. č. 0100
číslo účtu:
43-8168400207
telefon:
736 720 979
e-mail:
info@lodni-servis.cz

(dále jen „poskytovatel“)
a
2) Objednatel:
Česká republika – Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
se sídlem:
Praha 4 (Nusle), Kongresová 2, PSČ 140 21
IČO:
751 51 472
DIČ:
CZ75151472
zastoupený:
náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy
pro ekonomiku
plk. Ing. Pavlem D o m b r o v s k ý m
adresa:
Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1
bankovní spojení:
ČNB směr č . 0710
číslo účtu:
3509881
tel:
974 823 250-4
fax:
974 823 257
e-mail:
krpa.ovz.podatelna@pcr.cz
(dále jen „objednatel“)

tuto smlouvu o provádění oprav plavební techniky Krajského ředitelství policie
hlavního města Prahy (dále jen „Smlouva“).

1

PŘEDMĚT DÍLA

a) Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli služby údržby a oprav plavební techniky
objednatele a to v rozsahu, termínech a za ceny v souladu s touto smlouvou (dále jen „Služby“).
Seznam a technická specifikace plavební techniky objednatele jsou uvedeny v příloze č. 1 této
smlouvy (dále jen „Plavební technika“).
b) Technické zadání objednatele či jiná dokumentace pro každé dílčí plnění této smlouvy budou
dohodnuty smluvními stranami před každou dílčí objednávkou. Takové zadání bude nedílnou
součástí každé objednávky.
2

CENY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

a) Poskytovatel bude na základě objednávky fakturovat každou jednotlivou opravu a servis
samostatnou fakturou.
b) Splatnost faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů. Faktura se považuje za uhrazenou
odepsáním finanční částky z účtu objednatele ve prospěch poskytovatele.
c) Zálohy na služby objednatel neposkytuje.
d) Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, má objednavatel právo ji vrátit
poskytovateli k doplnění. Při vrácení faktury bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se
přerušuje lhůta splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury
objednateli/zadavateli.
e) Ceny za služby jsou uvedeny v jednotkových hodinových sazbách v cenové tabulce v příloze
č. 2 této smlouvy. . Finanční částka limitovaná pro dané období činí 1 050 000,00 Kč včetně DPH.
f) Ceny za služby jsou splatné na základě vystavení faktury – daňového dokladu poskytovatelem.
poskytovatel je oprávněn fakturu vystavit po dokončení služby nebo služeb dle objednávky na
základě předávacího protokolu podepsaného smluvními stranami.
g) V případě, že rozsah služeb dle objednávky přesáhne 2 pracovní týdny, je poskytovatel
oprávněn vystavit dílčí fakturu za služby za každé dva pracovní týdny do doby řádného předání
celkového rozsahu služeb dle objednávky.
h) Ke stanovení celkové ceny každé dílčí objednávky je zapotřebí, aby si obě strany odsouhlasily
předpokládaný rozsah oprav a předběžné finanční náklady na danou opravu vyčíslené
poskytovatelem.
i) Poskytovatel se zavazuje umožnit objednateli kontrolu stavu provádění služeb zejména při
provádění služeb v provozovně poskytovatele a to po předem dohodnutém termínu kontroly.
3

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

a) Poskytovatel se zavazuje řádně plnit služby v souladu s dílčími objednávkami, které musí být
podepsány oprávněným zástupcem objednatele (náměstek ředitele Krajského ředitelství policie
hl. m. Prahy nebo ředitel Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy) a touto smlouvou ve
sjednaném rozsahu předmětu plnění a ve sjednané dodací lhůtě. Dodržení termínu zhotovení je
závislé od řádné a včasné součinnosti objednatele. V případě neposkytnutí požadované
součinnosti ze strany objednatele, se o počet dní prodlení objednatele s poskytnutím
požadované součinnosti prodlužuje lhůta pro řádné poskytnutí služby.
b) Služby budou poskytovány během pracovních dnů a po dohodě i mimo běžnou pracovní dobu.
Objednatel umožní poskytovateli bezproblémový přístup na místo plnění či předání plavební
techniky a to v předem stanovený termín.

c) Jednotlivé dílčí služby a opravy musí být poskytovatelem ukončeny do 14-ti dnů od obdržení
písemné objednávky, kromě případů hodných zvláštního zřetele, u kterých bude termín
předpokládaného dokončení opravy předem odsouhlasen na základě dohody mezi zadavatelem a
poskytovatelem předmětných služeb.
d) Při poskytování služeb bude poskytovatel postupovat podle projektu technického zadání v
objednávce, v souladu s platnými právními předpisy, dle písemně odsouhlasených pokynů
objednatele, v souladu s technickými normami platnými v České republice a dle této smlouvy.
e) Odchylky od zadání dle objednávky musí být písemně odsouhlaseny oběma stranami. V
případě odchylky nebo odchylek požadovaných objednatelem se poskytovatel zavazuje
vypracovat nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne takového požadavku nový návrh rozsahu
práce a případně cenové kalkulace, pokud ceny nejsou součástí přílohy č. 2 této smlouvy.
Součástí takového návrhu bude i termín potřebný k dokončení požadovaných změn.
f) V případě požadavku ze strany objednatele na termín poskytnutí služeb mimo běžnou
pracovní dobu dle článku (3b) výše bude k cenám za služby dle přílohy č. 2 této smlouvy
připočtena přirážka ve výši 50% v pracovních dnech a 100% ve dnech pracovního klidu nebo
státních svátků.
g) Strany se dohodly, že v rámci zefektivnění spolupráce byl minimální rozsah služeb na každou
dílčí objednávku stanoven na čtyři hodiny. Objednatel je oprávněn objednat i nižší rozsah služeb
v dílčí objednávce za podmínky, že poskytovateli uhradí cestovní výdaje spojené s takovou to
objednávkou.
h) Poskytovatel se zavazuje používat pouze originálních náhradních dílů a spotřebního materiálu.
Použití neoriginálních náhradních dílů je nutné předem konzultovat s odpovědným pracovníkem
objednatele.
i) Objednatel připouští provedení části služeb subdodavatelem. Za opravu provedenou
subdodavatelem ručí výlučně poskytovatel.
4

MÍSTO VÝKONU

a) K předání plavební techniky pro uskutečnění servisních služeb dojde v předem dohodnutý
termín odsouhlasený oběma stranami a to pokud možno v průběhu běžné pracovní doby, tj. ve
dnech pondělí až pátek vyjma dnů pracovních svátků v době od 8,00 do 16,30 hod.
b) Pokud to bude technicky možné, místem výkonu služeb budou prostory objednatele a to
v takových místech, aby se minimalizovala nutnost transportu a manipulace s plavební technikou.
c) Pouze v případě nezbytné realizace opravy rozsáhlejšího charakteru, která si vyžádá
vyzvednutí plavební techniky z vody a provedení opravy v provozovně poskytovatele, případně
na jiném vhodném místě pro provedení požadovaných oprav. Poskytovatel se v takovém případě
zavazuje k tomu, aby zajistil veškeré úkony s tímto související, včetně vhodného místa k
bezpečnému uložení lodě a provedení odsouhlasených opravárenských úkonů.
d) K předání dojde na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
e) Náklady spojené s manipulací a transportem dle článku (4c) výše jsou předmětem vzájemného
odsouhlasení v objednávce, případně vyúčtování dle skutečných nákladů poskytovatele, pokud
tyto náklady nebyly předem známy.
5

ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

a) Poskytovatel se zavazuje, že bude poskytovat služby oprav a údržby dle požadavků
objendatele, příslušných platných technických norem ČSN a právním předpisům. Poskytovatel se
zavazuje, že již v průběhu provádění veškerých prací, souvisejících se smlouvou, bude činit
opatření zamezující vzniku nekvalitně provedených prací.
b) Poskytovatel neodpovídá za vady, které vzniknou objendateli po dokončení služeb a oprav
v důsledku neodborného zacházení, nedodržováním provozních předpisů, neprováděním běžné
údržby, zásahem třetí osoby nebo vyšší mocí.

c) Poskytovatel neodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných
mu k zpracování objednatelem v případě, že poskytovatel ani při vynaložení odborné péče
vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
Poskytovatel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu
objednatelem, jestliže poskytovatel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a
objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli poskytovatel tuto nevhodnost ani při vynaložení
odborné péče nemohl zjistit.
6

ZÁVĚREČNÁ A OSTATNÍ USTANOVENÍ

a) Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, řídí se právní vztahy z nich vyplývající občanským
zákoníkem, v platném znění a ostatními platnými právními předpisy ČR.
b) Případná neplatnost jednotlivých ustanovení smlouvy nemá vliv na právní účinnost ostatních
smluvních ustanovení. Smluvní účastníci se zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné
ustanovení takovou úpravou, která bude úvodní formulaci ekonomicky a technicky nejbližší. To
platí rovněž pro případ věcí smlouvou neupravených.
c) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem
souhlasí, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho
připojují své podpisy.
d) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a
poskytovatel jeden stejnopis.
e) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou ode dne podpisu této smlouvy do 23. prosince 2016
a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci
smluvních stran.

V Říčanech dne 25. 2. 2016

V Praze dne 22. 2. 2016

Za poskytovatele:

Za objednatele:

.....................................................

..............................................................

Tomáš Holoubek

plk. Ing. Pavel Dombrovský
náměstek ředitele
Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy
pro ekonomiku

Příloha č. 1 k Čj. KRPA-23402-9/ČJ-2016-0000VZ-V
Počet listů: 1

Technická specifikace plavební techniky Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy


člun motorový MB 075.10 (14/BČ364), laminátový, dva zabudované vznětové motory zn. VOLVO Penta AD
41P-A 294 kW, loď délky 9,75 m, šířka 3,2 m, boční výška 1,7 m, výtlak 5,3 t, přemotorováno v r. 2004),



člun motorový MB 075.10 (009/BČ389), shodné parametry s předcházejícím člunem,



člun motorový SEA-STAR 700XR, laminátový, zabudovaný vznětový motor zn. VOLVO Penta AD 31D, 112
kW, rok výroby 1996, loď délky 7,3 m, šířka 2,48 m, boční výška 1,4 m,
výtlak 4,1 t,



člun motorový SEA-STAR 700XR – BČ 395, laminátový, zabudovaný vznětový motor zn. VOLVO Penta AD
31D, 112 kW, rok výroby 1996, loď délky 7,3 m, šířka 2,48 m, boční výška 1,4 m, výtlak 4,1 t,



člun motorový BAYLINER CIERA 2252 – BČ 438, laminátový, zabudovaný zážehový motor Mercruiser 190,
138,7 kW, rok výroby 1998, loď délky 6,79 m, šířka 2,47 m, boční výška 1,5 m, výtlak 4,1 t,



člun motorový PIONEER MULTI (pracovní prám pro potápěče), svařovaný polypropylen, přívěsný zážehový
motor Yamaha 52 kW, rok výroby 2005, loď délky 5,05 m, šířka 2,03 m, výška 0,92 m, výtlak 1,35 t,



Plechový člun povodňový MARINE 400U, rok výroby 2014,



člun gumový nafukovací QS 380 GUM, gumotextilie, motor přívěsný, zážehový 2t Mercury 25 hp, loď délky
4,3 m, šířka 1,75 m,



člun gumový nafukovací BOMBARD COMANDO C4, gumotextilie, motor přívěsný zážehový 2t Johnson 10
hp, loď délky 3,8 m, šířka 1,63 m,



člun nafukovací ZODIAK CADET 260 ROLL,



5 ks plovoucích garáží, plastové plováky, kovová konstrukce,



2 ks pramice laminátová.

Příloha č. 2 k Čj. KRPA-23402-9/ČJ-2016-0000VZ-V
Počet listů: 1

Cenová kalkulace hodinové práce
Servisní úkon
výměna olejů a filtrů v motoru a v „Z-noze“
výměna lodních šroubů
výměna chladící kapaliny a oprava chladícího okruhu
oprava řízení
oprava hnacího ústrojí
oprava laminátového skeletu lodí
nátěry skeletu
lepení nafukovacích člunů

cena hodinové práce za nespecifikovaný úkon
cena za 1 den skladování neprovozuschopného
motorového laminátového člunu v zastřešeném,
zabezpečeném objektu poskytovatele
Celková nabídková cena v Kč bez DPH

XXX,00 Kč /1hod.
práce bez DPH

XXX,00 Kč /1hod.
práce včetně DPH

454,55
289,26
289,26
289,26
454,55
289,26
289,26
206,61
289,26
4,13

550,00
350,00
350,00
350,00
550,00
350,00
350,00
250,00
350,00
5,00

2 855,40

(součet všech částek bez DPH)

DPH 21 %

599,60

(součet všech částek DPH)

Celková nabídková cena v Kč včetně DPH

3 455,00

(součet všech částek včetně DPH)
 Vzdálenost sídla firmy, respektive provozovny, od místa dislokace PO OSPP, kde bude probíhat převážná
část oprav respektive „DOPRAVNÉ“ bude vždy zakalkulováno do hodinové ceny díla.

V Říčanech dne

25. 2. 2016

razítko a podpis

