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Smlouva o vyplacení náhrady za poskytnutí věcné a osobní pomoci
č. D/3914/2018/KH

(uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

uzavřená mezi:

Zlínským krajem

se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

IČ: 70891320
zastoupeným: Jiřím Čunkem, hejtmanem

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu 2786182/0800
(dále jen „Zlínský kraj“)

a

Vojenským technickým ústavem, s.p.

se sídlem v Praze 9, Kbely, Mladoboleslavská 944, PSČ: 197 00

IČ: 24272523
státní podnik zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859
zastoupeným: Ing. Jánem Romanem, ředitelem odštěpného závodu VTÚVM, na základě pověření

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 1567290277/0100
(dále jen „VTÚ, s.p.“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Žádostmi VTÚ, s.p. o poskytnutí peněžních náhrad za poskytnutí věcné a osobní pomoci:
a) Č.j. VTÚ/VTÚVM-1572-22/2017-SA ze dne 18. 9. 2017 spočívající v poskytnutí 20 tun 

posypové drti pro zimní údržbu pozemních komunikací ve výši 10.750 Kč, 
b) Č.j. VTÚ/VTÚVM-1572-31/2017-SA ze den 18. 9. 2017 spočívající v zajištění 

provedení statické kontroly skladovacího objektu č. 8 ve výši 35 870,-Kč,
c) Č.j. VTÚ/VTÚVM-1572-32/2018-SA ze den 7. 3. 2018 spočívající v poskytnutí 

stavebního rozvaděče ve výši 25.000 Kč

adresovaných Krajskému úřadu Zlínského kraje požadoval VTÚ, s.p. vyplacení peněžní náhrad 

v souvislosti s řešením mimořádné události – výbuchy muničních skladů ve Vlachovicích –
Vrběticích.

2. V návaznosti na tuto skutečnost obdržel následně Zlínský kraj, jako příjemce dotace, na základě 
Rozhodnutí ministerstva financí ČR č.j. MF-23059/2018/1201-2 (dále jen „Rozhodnutí MF“)

neinvestiční účelovou dotaci ve výši 53.685,- Kč určenou Vojenskému technickému ústavu, s.p.
na krytí výdajů za poskytnutí věcné a osobní pomoci v souvislosti s řešením mimořádné události 

po výbuších v areálu bývalého muničního skladu Vlachovice - Vrbětice. 
3. Zlínský kraj poskytne VTÚ, s.p. finanční prostředky jako kompenzaci za poskytnutí věcné

a osobní pomoci na základě zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o IZS“); poskytnutí finančních prostředků 
Zlínským krajem VTÚ, s.p. není dotací a v tomto smyslu se neřídí se zákonem č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
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II.

Výše náhrady a její splatnost

1. Na základě žádostí VTÚ, s.p. o vyplacení peněžní náhrady za poskytnutí věcné a osobní 

pomoci (blíže specifikovaných v čl. I odst. 1 této smlouvy) a v návaznosti na státní dotaci

poskytnutou Zlínskému kraji poskytne za níže uvedených podmínek Zlínský kraj VTÚ, s.p. 
finanční náhradu celkem ve výši 53.685,- Kč,  a to tak, že pokud jde o žádosti uvedené v čl. I 

odst. 1 písm. a) a c) poskytuje se peněžní náhrada ve výši uvedené v žádostech. Pokud jde o 
žádost uvedenou v čl. I. odst. 1 písm. b) poskytuje se peněžní náhrada ve výši 50% z částky 
uvedené v této žádosti. Při stanovení výše náhrady krajský úřad vycházel z výše výdajů 

vzniklých VTÚ, s.p. (§ 29 odst. 3 zákona o IZS) při respektováni stanoviska velitele zásahu ze 
dne 14.6.2018 k předmětným žádostem.

2. Náhrada za poskytnutí věcné a osobní pomoci ve výši 53.685,-Kč bude poukázána Zlínským 
krajem na bankovní účet VTÚ, s.p. uvedený v záhlaví této smlouvy do 10 dní od nabytí účinnosti 

této smlouvy.

III.

Zvláštní ujednáni

1. S ohledem na ustanovení § 29 odst. 5 zákona o IZS a povinnost Zlínského kraje, danou mu 
Rozhodnutím MF, vrátit, v případě, že dojde ve vztahu k VTÚ, s.p. k situaci předjímané tímto 

zákonným ustanovením, do státního rozpočtu poskytnutou účelovou neinvestiční dotaci, se 
VTÚ zavazuje:

a) že bez zbytečného odkladu bude písemně informovat Zlínský kraj o tom, že s ním jako s 
možným původcem havárie bylo zahájeno soudní nebo správní řízení v souvislosti s 

mimořádnou událostí – výbuchem muničních skladů ve Vlachovicích – Vrběticích, pokud taková 
situace v budoucnu nastane,

b) pro případ, že bude VTÚ, s.p., a to pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu 
oprávněného ve věci rozhodovat, označen jako původce havárie/jeden z původců havárie ve 
vztahu k mimořádné události – výbuchu muničních skladů ve Vlachovicích – Vrběticích, vrátit 

finanční prostředky poskytnuté dle této smlouvy ve výši 53.685,- Kč na účet Zlínského kraje do 
15 dní od právní moci rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu oprávněného ve věci rozhodovat.

2. V případě porušení povinností uvedených:

a) v čl. III. odst. 1 písm. a) se VTÚ, s.p.  zavazuje zaplatit Zlínskému kraji smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč.

b) v čl. III. odst. 1 písm. b) se VTÚ  zavazuje zaplatit Zlínskému kraji smluvní pokutu ve výši 0,2% 
za každý den prodlení s vrácením poskytnuté finanční náhrady.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva byla uzavřena na základě svobodné vůle, nebyla uzavřena v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek.

2. Smlouva je vyhotovena ve 3. stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž  dvě 

vyhotovení obdrží Zlínský kraj a jedno vyhotovení obdrží VTÚ, s.p.
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3. Tato smlouva podléhá v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů, zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj 
odešle v zákonné lhůtě smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Schváleno orgánem kraje: Zastupitelstvo Zlínského kraje

Datum jednání a číslo usnesení: 17. 12. 2018, č. usnesení: 0476/Z16/18

Ve Zlíně dne …………………… Ve Slavičíně dne …………………..

……………………………………………………
                   Jiří Čunek
         hejtman Zlínského kraje

………………………………………….
za Vojenský technický ústav, s.p.

na základě pověření Ing. Ján Roman, ředitel 
odštěpného závodu VTÚVM


