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Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany
Zhotovitel Objednatel

Č. smlouvy  Č. smlouvy  1 2 / 1 8 0 / 2 0 2 1

Global Klima Servis s.r.o. Česká republika – 
Nejvyšší kontrolní úřad

Se sídlem Kounice 514 Se sídlem Jankovcova 1518/2, Praha 7
PSČ 289 15 PSČ 170 04
Zastoupena Radimem Kučerou Zastoupena Ing. Vladimírem Sloupem
Funkce jednatelem společnosti Funkce ředitelem odboru hospodářské 

správy
IČ 06445462 IČ 49370227
DIČ CZ06445462 DIČ není plátce DPH
Zapsaná
v OR

vedeného Městským soudem 
v Praze oddíl C, vložka 347185

Kontaktní 
osoba/y Radim Kučera Kontaktní 

osoba/y
Ing. Jaroslav Kužel 

Funkce jednatel společnosti Funkce vedoucí oddělení technického
Tel. 725 970 200 Tel. 602 688 252
E-mail info@globalklimaservis.cz E-mail jaroslav.kuzel@nku.cz 
Fax Fax
Bank. spojení 123-3522410297/0100 Bank. spojení 30027001/0710

dále též „smluvní strany"
uzavřely v souladu s občanským zákoníkem a na základě výsledku výběrového

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova chladicích jednotek serveroven Územních 
odborů v Ostravě a Ústí nad Labem a v posluchárně ŠS v Přestavlkách“ tuto smlouvu o dílo (dále jen 

„smlouva“):

I. Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajistit demontáž původních a dodání, montáž a uvedení do provozu 3 ks nových 
energeticky úsporných chladicích jednotek na pracovištích Územních odborů NKÚ v Ostravě a v Ústí 
nad Labem a ve Školicím středisku NKÚ v Přestavlkách u Slap.

II. Předmět a místo plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla zhotovitelem v rozsahu prací daných cenovou nabídkou 
podanou ve výběrovém řízení vyhlášeném na elektronickém tržišti Tendermarket, která tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy. Dílem se zejména rozumí:

a) Obnova chlazení serverovny Územního odboru Ostrava, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava, kterou se 
rozumí:

mailto:jaroslav.kuzel@nku.cz
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 dodání 1 ks sestavy chladicí split jednotky Samsung - AR12TXCAAWKNEU/AR12TXCAAWKXEU 
o jmenovitém chladicím výkonu 3,5 kW a účinností SEER 8,5 a chladivem R32 vč. dálkového 
ovládání,

 demontáž původní chladicí split jednotky,
 propláchnutí chladivového Cu potrubí, jeho vakuování a využití při montáži dodané nové 

chladicí split jednotky,
 montáž chladicí split jednotky a její zprovoznění vč. případného stavebního zapravení všech 

dotčených konstrukcí, pokud bude nutné do konstrukcí zasahovat,
 seznámení obsluhy s ovládáním a obsluhou jednotky,
 případné opravy stavebních konstrukcí poškozených při realizaci díla,
 úklid po realizaci díla včetně náležité ochrany celého prostoru místnosti a zařízení v něm 

umístěného (zakrytí ochrannou fólií),
 provedení výchozí el. revize, vystavení servisní knihy a zajištění veškerých nutných zkoušek 

z pohledu legislativy pro zprovoznění a řádný provoz chladicí jednotky. 

b) Obnova chlazení serverovny Územního odboru Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí 
nad Labem, kterou se rozumí:

 dodání 1 ks sestavy chladicí split jednotky Samsung - AR12TXCAAWKNEU/AR12TXCAAWKXEU 
o jmenovitém chladicím výkonu 3,5 kW a účinností SEER 8,5 a chladivem R32 vč. dálkového 
ovládání,

 demontáž původní chladicí split jednotky,
 propláchnutí chladivového Cu potrubí, jeho vakuování a využití při montáži dodané nové 

chladicí split jednotky,
 montáž chladicí split jednotky a její zprovoznění vč. případného stavebního zapravení všech 

dotčených konstrukcí, pokud bude nutné do konstrukcí zasahovat,
 seznámení obsluhy s ovládáním a obsluhou jednotky,
 případné opravy stavebních konstrukcí poškozených při realizaci díla,
 úklid po realizaci díla včetně náležité ochrany celého prostoru místnosti a zařízení v něm 

umístěného (zakrytí ochrannou fólií),
 provedení výchozí el. revize, vystavení servisní knihy a zajištění veškerých nutných zkoušek 

z pohledu legislativy pro zprovoznění a řádný provoz chladicí jednotky. 

c) Obnova chlazení posluchárny Školicího střediska v Přestavlkách u Slap, Slapy 288, 252 08 Slapy 
nad Vltavou, kterou se rozumí:

 dodání 1 ks sestavy chladicí multisplit jednotky se třemi vnitřními jednotkami Samsung 
AR12TXFYAWKNEU o jmenovitém chladicím výkonu 3,5 kW a jednou venkovní jednotkou 
Samsung AJ100TXJ5KG/EU o jmenovitém chladicím výkonu 10 kW a účinností SEER 8,0             
a chladivem R32 vč. dálkového ovládání,

 demontáž původní chladicí multisplit jednotky vč. její zdokladované ekologické likvidace,
 propláchnutí chladivových okruhů Cu potrubí, jejich vakuování a využití při montáži dodané 

nové chladicí multisplit jednotky,
 montáž chladicí multisplit jednotky a její zprovoznění vč. případného stavebního zapravení 

všech dotčených konstrukcí, pokud bude nutné do konstrukcí zasahovat,
 seznámení obsluhy s ovládáním a obsluhou jednotky,
 případné opravy stavebních konstrukcí poškozených při realizaci díla,
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 úklid po realizaci díla včetně náležité ochrany celého prostoru místnosti a zařízení v něm 
umístěného (zakrytí ochrannou fólií),

 provedení výchozí el. revize, vystavení servisní knihy a zajištění veškerých nutných zkoušek 
z pohledu legislativy pro zprovoznění a řádný provoz chladicí jednotky. 

2. Součástí předmětu plnění je také poskytování bezplatného záručního servisu na dodanou                
a zprovozněnou chladicí jednotku podle této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na svůj náklad a na svoje nebezpečí.

4. Místa provádění díla jsou:

a) Územní odbor NKÚ Ostrava, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava,
b) Územní odbor NKÚ Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem,
c) Školicí středisko NKÚ v Přestavlkách u Slap, č. p. 288, Slapy nad Vltavou.

III. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky/oceněného 
položkového soupisu prací a dodávek zhotovitele viz Příloha č. 1 ve výši:

213 407,44 Kč bez DPH
258 223,00 Kč vč. DPH

2. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele 
s prováděním díla spojené vč. dopravy a úklidu, seznámení s obsluhou zařízení, technické 
dokumentace, záručního servisu a zisku zhotovitele.

IV. Platební podmínky

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené práce po předání a převzetí bezvadně provedeného 
díla objednatelem.

2. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Fakturovaná částka 
je uhrazena dnem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

3. Daňový doklad - faktura musí vždy obsahovat náležitosti účetního dokladu dle zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny dle 
§ 435 občanského zákoníku. Na faktuře musí být uvedeno číslo této smlouvy objednatele                
a přílohou faktury musí být předávací protokol podepsaný oprávněnou osobou objednatele.

4. Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a touto smlouvou, nebo 
bude-li obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním 
zhotoviteli k doplnění, opravě či novému vystavení. V takovém případě není objednatel v prodlení 
s úhradou fakturované částky a doba splatnosti v celé sjednané délce začne plynout až dnem 
doručení faktury obsahující všechny náležitosti dle této smlouvy objednateli.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k  dokončení díla nejpozději do 31. 7. 2021. Konkrétní termín realizace bude 
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dohodnut minimálně s týdenním předstihem s kontaktní osobou objednatele.

2. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a protokolárně předáno bez vad a nedodělků.

3. Pokud zhotovitel připraví dílo k odevzdání před sjednaným termínem, převezme objednatel řádně 
dokončené dílo v dohodnutém termínu.

VI. Ujednání o provádění díla

1. Dílo musí být zhotoveno v souladu s touto smlouvou, bez vad a nedodělků. Zhotovitel se zavazuje 
provést dílo v bezvadné jakosti a podle obvyklých technologických a pracovních postupů. 
Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení příslušných ČSN, stanovených za závazné a obecně 
závazných právních předpisů týkajících se předmětu díla, včetně požadavků na zajištění 
bezpečnosti práce dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

2. Při realizaci předmětu plnění je zhotovitel povinen dodržovat všechny předpisy v oblasti 
pracovněprávní, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a je povinen podporovat 
dodržování důstojných pracovních podmínek. 

3. Zhotovitel je povinen nastavit ekonomicky přijatelné řešení k životnímu prostředí zejména, které 
povede k omezení spotřeby energií, vody, surovin, produkce znečišťujících  látek uvolňovaných do 
ovzduší, vody, půdy a omezující uhlíkové stopy apod. Zhotovitel je při provádění díla povinen 
důsledně třídit vybouraný materiál (pokud při realizaci díla vznikne) a primárně ho využívat jako 
druhotnou surovinu-recyklát přednostně před odvozem na skládku.

4. Zhotovitel se zavazuje udržovat pracoviště v náležitém pořádku.

5. Zhotovitel je povinen řídit se příkazy objednatele.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel zajistil 
nápravu a dílo prováděl řádným způsobem.

7. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání a převzetí 
díla. O předání a převzetí díla bude pořízen předávací protokol podepsaný oprávněnými osobami 
obou smluvních stran.

8. Spolu s předáním se zhotovitel zavazuje předat objednateli technickou dokumentaci obsahující 
minimálně návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, servisní knihy a prohlášení o shodě.

VII. Jakost díla, záruka

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost v délce 36 měsíců. Záruční 
doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.

2. Zjistí-li objednatel vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu písemně uplatnit u zhotovitele na 
adresu Kounice 514, 289 15, e-mailem servis@globalklimaservis.cz nebo telefonicky 725 970 200, 
vymezit pokud možno rozsah vady a uvést, jak se projevuje. Poskytnutá záruční doba se 
prodlužuje o dobu, která uplyne od doručení reklamace zhotoviteli do odstranění vady opravou, 
nebude-li uplatněno jiné právo z vadného plnění.

mailto:servis@globalklimaservis.cz
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3. Zhotovitel zahájí odstraňování případných vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 
5 pracovních dnů po uplatnění reklamace zhotoviteli, a práce dokončí nejpozději do 10 pracovních 
dnů, nebude-li podle povahy reklamované vady sjednáno jinak. Za zahájení odstraňování vady se 
považuje i objednání potřebného materiálu, není-li tento skladem. V případě pochybností o 
doručení reklamace se má za to, že byla zhotoviteli doručena třetí den po jejím odeslání.

VIII. Odpovědnost za škody, smluvní sankce

1. Zhotovitel odpovídá v plné výši za vzniklou škodu, kterou způsobil objednateli, zaměstnancům 
objednatele nebo jiným osobám porušením smluvní nebo zákonné povinnosti. Zhotovitel 
prohlašuje, že je pro tyto případy pojištěn.

2. Zhotovitel se zavazuje, bude-li to možné a účelné, k náhradě škody uvedením do předešlého stavu.

3. Jestliže objednatel jako poškozená strana musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti 
zhotovitele (na odstranění či zmírnění takto vzniklých následků) zahrnují se tyto náklady do škody 
a zhotoviteli jako povinné straně vzniká povinnost i k jejich náhradě.

4. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu stanoveném v článku V. odst. 1 této 
smlouvy o dílo, se sjednává sleva z ceny díla ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH, a to za každý i 
započatý den prodlení se splněním tohoto smluvního závazku.

5. Pro případ prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.

6. Ujednáním o smluvních sankcích není dotčena povinnost k náhradě vzniklé škody v plné výši, 
kterou je možno vymáhat samostatně.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména z následujících důvodů:

a) Zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním díla ve stanoveném termínu podle článku 
V. odst. 1 delším než 14 dní, vyjma prodlení z důvodů prokazatelně ležících na straně 
objednatele nebo z důvodu vyšší moci;

b) Zhotovitel provádí dílo v rozporu s právními předpisy a s touto smlouvou a nezjedná nápravu, 
ačkoli byl objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy; 

c) Zhotovitel porušuje povinnosti stanovené v čl. VI. odst. 2 a 3.

2. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem doručení písemného projevu vůle odstoupit od smlouvy 
jedné smluvní strany druhé smluvní straně.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou vzestupně očíslovaných písemných dodatků odsouhlasených 
oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a je podepsána elektronickými podpisy.

3. Není-li touto smlouvou výslovně upraveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami 
ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy a technickými 
normami.
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4. Smluvní strany se zavazují chovat se tak, aby nepoškodily dobré jméno a oprávněné zájmy druhé 
strany.

5. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout 
smírného řešení. V případě, že strany nevyřeší spor smírnou cestou, bude řešen soudně. 
Příslušným soudem je soud v Praze.

6. Obě smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejich výslovných ustanovení 
byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní praxe či budoucí praxe zavedené 
mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu této smlouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že zachová mlčenlivost o všech skutečnostech zjištěných při provádění prací 
v souvislosti s předmětem plnění.

8. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy, všech jejích příloh a 
dodatků na internetových stránkách objednatele, na e-tržišti a na profilu objednatele 
s nepřetržitým dálkovým přístupem.

9. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky ani pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že je podle § 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 povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

11. Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu 
nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

12. Obě strany prohlašují, že znění této smlouvy je skutečným projevem jejich pravé a svobodné vůle a 
na důkaz dohody o celém obsahu smlouvy připojují své podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 – Nabídka zhotovitele 

 

  
   ………………………….............................. …………………………………………………….
                          objednatel       zhotovitel
                   Ing. Vladimír Sloup        Radim Kučera
        ředitel odboru hospodářské správy                      jednatel společnosti
  Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad                  Global Klima Servis s.r.o.

 



Příloha

Nabídka zhotovitele

Cenová nabídka z výběrového řízení č. T004/21V/00008485 vedeném na elektronickém tržišti 
Tendermarket ve formě vyplněného a oceněného položkového soupisu prací.

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad
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Jednotková
 cena

vč. DPH

Cena celkem
vč. DPH

* * Kč Kč

Zařízení č. 1 - chladicí split systém - chladivo R32,
chladicí výkon min. 3 max. 4 kW, účinnost SEER min 7,0 a více

63 635 Kč

dodávka zařízení Samsung - AR12TXCAAWKNEU/AR12TXCAAWKXEU ks 1 37 378 Kč 37 378 Kč
montáž zařízení vč. dopravy ks 1 14 520 Kč 14 520 Kč
demontáž původního zařízení ks 1 1 815 Kč 1 815 Kč
další náklady - výchozí elektrorevize, vakuování rozvodů, doplnění 
chladiva, seznámení s obsluhou ks 1 9 922 Kč 9 922 Kč

Zařízení č. 2 - chladicí split systém - chladivo R32,
chladicí výkon min. 3 max. 4 kW, účinnost SEER min 7,0 a více

65 224 Kč

dodávka zařízení Samsung - AR12TXCAAWKNEU/AR12TXCAAWKXEU ks 1 37 378 Kč 37 378 Kč
montáž zařízení vč. dopravy ks 1 14 520 Kč 14 520 Kč
demontáž původního zařízení ks 1 1 815 Kč 1 815 Kč
další náklady - čerpadlo kondenzátu, výchozí elektrorevize, 
vakuování rozvodů, doplnění chladiva, seznámení s obsluhou ks 1 11 511 Kč 11 511 Kč

Zařízení č. 3 - MULTISPLIT chladicí systém serverovny tj. 1 venkovní 
a 3 vnitřní jednotky - chladivo R32, SEER min. 7,0 a více, každá z 
vnitřních jednotek s chladicím výkonem min. 3 a max. 4 kW, 
venkovní jednotka min. chladicí výkon 10 kW

129 364 Kč

dodávka zařízení Samsung tj. 3 vnitřních typ AR12TXFYAWKNEU a 1 
venkovní jednotky typ AJ100TXJ5KG/EU

ks 1 91 445 Kč 91 445 Kč

montáž zařízení vč. dopravy ks 1 23 958 Kč 23 958 Kč
demontáž původního zařízení vč. ekologické likvidace ks 1 3 450 Kč 3 450 Kč
další náklady - výchozí elektrorevize, vakuování rozvodů, doplnění 
chladiva, seznámení s obsluhou ks 1 10 511 Kč 10 511 Kč

258 223 Kč

Cena

Celkem vč. DPH

CHLAZENÍ SERVEROVNY ÚO Ostrava, Čs. legií 5, 702 00 Ostrava

CHLAZENÍ SERVEROVNY ÚO Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem

CHLAZENÍ POSLUCHÁRNY ŠS v Přestavlkách u Slap, Slapy 288, 252 08 Slapy nad Vltavou



Multisplit posluchárny

SAMSUNG FJM

Venkovní jednotky

SKUPINA TYP
JMENOVITÝ VÝKON

ROZMĚRY 
(ŠxVxH) (mm)

HMOTNOST
kg

PROPOJOVACÍ POTRUBÍ
NAPÁJENÍ

Í/V/HŽ

I ENERGETICKÁ ÚČINNOST 1 Koncové ceny 
oeí DPH 

€

Koncové ceny 
bez DPH

Kř
Chlazeni (kWl I Topeni (kW> Kapalina I 

0 mm I
Plyn

0 mm
FJM AJ040TXJ2KG/EU 4.0 4.2 790*548x285 32.0 6.35x2 9.52x2 lf/220-240/50 8.54 (A+*+) 4.64 ÍA++I
FJM AJO5O1XJ2KG/EU 5.0 5.6 790xS48x285 330 6.35x2 9.52*12,7 11/220-240/50 8.54 [A* *+) 4.64 (A**)
FJM AJ052TXJ3KG/EU 5.2 6.3 850x638x310 44.5 635 x3 952x2*12.7 lf/220-240/50 8.51 (A***) 4.60 (A**)
FJM AJ068TXJ3KG/EÚ o.8 8.0 880x798x310 57.5 635 x3 9.52*12,7x2 lf/220-240/50 775 (A**) 4.32 (A*)
FJM AJ080TXJ4KG/EU 8.0 9.3 880x798x310 575 6.35x4 9.52x2+12.7x2 lf/220-240/50 775(A*+> 4.10 (A+l
FJM AJ1QQTXJ5KG/EU 10.0 12.0 940x998x330 76.5 635 x 5 9.52x2+12.7x3 lf/220-240/50 8.00 (A**) 4.32 (A*)

R32
HEFRIGERANI
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