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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku zák. č. 513/1991 Sb. ve znění změn a doplňků 

         

I. 

Smluvní strany 
 
Zhotovitel: 

Se sídlem: ……………………………………… 

Zastoupený: ………………………………….. 

IČO: …………….., DIČ: ………………..  

Bankovní spojení : …………………………………, č.ú. : ………………………. 

 

a  

 

Objednatel: 

Se sídlem: ……………………………………… 

Zastoupený: ………………………………….. 

IČO: …………….., DIČ: ………………..  

Bankovní spojení : …………………………………, č.ú. : ………………………. 

 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že provede řádně a včas dílo specifikované v čl. II smlouvy. 

Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho řádné provedení za podmínek dále v 

smlouvě stanovených. 

 

II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení tlakové zkoušky tlakových lahví 

stabilního hasícího zařízení (dále jen SHZ) na základě vyhl. č. 18/1979 Sb. a ČSN 690012.  

2.  Tlakové lahve SHZ o objemu cca 81 l, váze cca 84 kg a v počtu 786 ks jsou umístěny 

v budově Národního archivu, Archivní 4, Praha 4. 

 

3.  Tlaková zkouška, která je předmětem plnění dle této smlouvy, se uskuteční za dodržení 

následujících podmínek: 

 

a) bude probíhat od 15. dubna do 30. listopadu 2013 podle zadavatelem schváleného 

harmonogramu, 

b) bude uskutečněna v souladu s platnými předpisy, 

c) výsledek bude zaznamenán do protokolu a do evidenčního listu každé tlakové 

lahve, 

d) při kontrole bude nátěr lahví podle situace opraven nebo proveden nový, 

e) při kontrole nesmí být narušena požární bezpečnost budovy, tzn. že práce mohou 

probíhat vždy jen na jedné baterii tlakových lahví, zatímco záložní baterie musí 

zůstat plně funkční, 



    2 
   

 

f) před zahájením kontroly předloží zhotovitel zadavateli seznam pracovníků, kteří 

budou kontrolu provádět, 

g) před zahájením prací budou pracovníci provádějící kontrolu zaškoleni z hlediska 

PO a  BOZP  a z hlediska práce ve strojovnách  SHZ. 

h) kontroly mohou probíhat jen v pracovní dny od 8:00 hod do 18:00 hod, 

i) zahájení a ukončení prací nahlásí zhotovitel každý den určenému pracovníku 

správy budovy. 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 
 

1. Za provedení tlakové zkoušky se sjednává následující cena: 

a) za tlakovou zkoušku 1 tlakové lahve:    Kč  

b) za tlakovou zkoušku 786 ks tlakových lahví:   Kč 
 

2. K ceně uvedené v předchozím odstavci bude účtována DPH ve výši platné v době uskutečnění 

zdanitelného plnění. 
 

3. Tlakové zkoušky budou vyúčtovány po provedení prací uvedených v čl. II smlouvy a po 

jejich předání zástupci objednatele, v souladu s harmonogramem plnění dle čl. II. 

Zhotovitel vystaví daňový doklad – fakturu, která bude mít splatnost 21 dnů od doručení 

objednateli. 

 

4. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu:  

- označení a číslo daňového dokladu, 

- název, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení a číslo účtu obou smluvních stran, 

- den vystavení daňového doklad, den splatnosti, datum zdanitelného plnění, 

- předmět díla, 

- celková fakturovaná částka, 

- sazba DPH. 

        

5. Objednatel je oprávněn vrátit do data splatnosti fakturu, která neobsahuje náležitosti daňového 

dokladu. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo vystavit novou fakturu novým datem 

splatnosti. 

  

      IV. 

Další povinnosti zhotovitele 

 
1. Zhotovitel zahájí tlakové zkoušky tlakových nádob v druhé polovině dubna 2013. Práce budou 

ukončeny a předány do 30. listopadu 2013. Práce bude probíhat jen v pracovní dny od 8:00 do 

18:00 hodin. 

 

2. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené jeho činností dle této smlouvy. K tomu 

zhotovitel dokládá, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která bude případné škody krýt až do 

výše 2,5 mil. Kč. Kopie pojistné smlouvy tvoří příl. č. … této smlouvy. 

V. 

Povinnosti objednatele 
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1. Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do prostorů, kde budou tlakové zkoušky prováděny, a to 

v době uvedené v čl. IV. odst. 1.  

 

2. Objednatel zajistí pro zhotovitele v této době technické a prostorové podmínky pro provedení 

tlakových zkoušek, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy. 

 

 

VI. 

Závěrečná ujednání 

 
1. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních s tím, že zhotovitel obdrží jedno a objednatel 

dvě paré. 
 

2. Zhotovitel prohlašuje, že tlakové zkoušky prováděné způsobem uvedeným čl. II. smlouvy 

vyhovují platným technickým a právním předpisům.  

 

 

V Praze dne  …….. 2013 

 

 

 

  Zhotovitel:         Objednatel: 

      

 

 

 

 ………………………………                                    ……………………………… 

 

                    

 


