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Č.j.: MSMT-33261/2019-3

Smlouva o dílo 

Provedení znaleckého posudku 

-  letecké motory a zkušební nástroje a systémy pro testování těchto motorů

uzavřená podle § 2586 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Česká republika -  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Se sídlem: Karmelitská 529/5, Malá Strana, 118 12 Praha 1
Jednající: Bc. Jan Frisch, ředitel Odboru technické pomoci OP W V
IČO: 00022985
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 821001/0710
Datová schránka; vidaawt

(dále jen „Objednatel")

a 

Ing. Ferdinand Brádler

Znalec vedený Krajským soudem v Hradci Králové pod čj. 1915/98

Se sídlem: J.Weisse 1205, 514 01 Jilemnice
Korespondenčně: Tyršova 938, 543 01 Vrchlabí
IČO: 68213191
Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona

o zemědělství nezapsaná v Obchodním rejstříku 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a. s.
Číslo účtu: 158266802/0600

(dále jen „Zhotovite l")
(dále společně označovány jako „Smluvní strany", jednotlivě potom jako „Smluvní strana")

uzavřely na základě výsledku průzkumu trhu, kde Objednatel vystupoval v pozici zadavatele 
a Zhotovitel v pozici dodavatele, jehož nabídka ze dne 3 .10. 2019 (č.j. F5048/2019) byla vybrána jako 
nejvýhodnější, tu to  smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva").
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2. Předmět Smlouvy
2.1. Předmětem smlouvy o dílo je  vypracování znaleckého posudku s úředním razítkem (dále jen 

„Posudek").

2.2. Zhotovitel provede posouzení souladu parametrů dodaných přístrojů s požadavky 
definovanými ve smlouvách uzavřených v rámci veřejných zakázek č. 22 s názvem Test engine 
vehicles a č. 24 s názvem Machines and apparatus fa r  testing and measuring aircrafts 
engines, aviation test software package zadaných v rámci plnění projektu reg. 
č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16__019/0000826 s názvem Centrum pokročilých leteckých technologií.

2.3. Zhotovitel posoudí soulad dodaných leteckých motorů a zkušebních nástrojů a systémů pro 
testování těchto m otorů s požadavky definovanými ve smlouvách uzavřených v rámci shora 
uvedených veřejných zakázek. Konkrétně bude posuzováno u veřejné zakázky č. 22 Test 
engine vehicles:

a) zda jsou parametry dodaného zařízení shodné s požadavky definovanými v uzavřené 
smlouvě (zda se dodané plnění shoduje s technickou specifikací plnění uvedenou 
v kupní smlouvě). Součástí posudku bude fyzické ověření skutečného stavu na místě 
(za účasti zástupců Řídicího orgánu OP VVV) oproti zadávací dokumentaci a uzavřené 
smlouvě, která je  dostupná k nahlédnutí v registru smluv včetně technické 
specifikace na https://sm louvv.gov.cz/smlouva/3885980:

b) zda byla předpokládaná hodnota stanovena správně a zda je výsledná cena za plnění 
sjednána v souladu s principy 3E (hospodárná, účelná a efektivní) a odpovídá 
nabídnutému plnění. Pozn.: Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky 
v průběhu zadávacího řízení vzrostla o cca 8 000 000 EUR bez DPH, je tedy nutné 
posoudit, zda nárůst ceny je adekvátní nabídnutému plnění;

c) zda obsahují technické podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a podmínky, 
na jejichž přípravě se v rámci tržní konzultace podílelo 6E Aviation, nějaké zjevně 
neodůvodněné diskriminační či nepřiměřené požadavky, jež by mohly vést 
ke zvýhodnění vybraného dodavatele a tudíž k narušení hospodářské soutěže;

a u veřejné zakázky č. 24 s názvem Machines and apparatus fo r testing and measuring 
aircrafts engines, aviation test software package:

d) zda jsou parametry dodaného zařízení shodné s požadavky definovanými v uzavřené 
smlouvě (zda se dodané plnění shoduje s technickou specifikací plnění uvedenou 
v kupní smlouvě). Součástí posudku bude fyzické ověření skutečného stavu na místě 
(za účasti zástupců Řídicího orgánu OP VVV) oproti zadávací dokumentaci a uzavřené 
smlouvě, která je dostupná k nahlédnutí v registru smluv včetně technické 
specifikace na https://sm louvv.gov.cz/smlouva/1287849.

2.4. Zhotovitel bude při zpracování Posudku vycházet z poskytnuté dokumentace a z fyzického
ověření skutečného stavu na místě, tj. na letištích v Praze-Kbelích a v Hradci Králové, které
proběhne v předem domluveném termínu a za součinnosti osoby pověřené Objednatelem.

2.5. Posudek bude předán kontaktní osobě Objednatele v písemné podobě ve 2 vyhotoveních 
a dále v elektronické podobě. Místem předání je Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, 
190 00 Praha 9, není-li Smluvními stranami dohodnuto jinak.

2.6. Zhotovitel Posudku se zavazuje zpracovat a předložit Posudek dle bodu 2.3. písm. b) a c) 
Smlouvy do 15.11. 2019.

2.7. Zhotovitel Posudku se zavazuje zpracovat a předložit Posudek dle bodu 2.3. písm. a) a d)
Smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dní ode dne fyzického ověření skutečného stavu
na místě za účasti zástupců Řídicího orgánu OPVVV, nejpozději však do 31.12. 2019.
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2.8. Lhůta pro zpracování a předložení Posudku dle odst. 2.6 tohoto  článku může být 
v odůvodněných případech prodloužena, nejdéle však o 10 kalendářních dnů, a to  na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel Posudku je povinen o prodloužení 
lhůty Objednatele písemně požádat nejméně 10 kalendářních dnů před uplynutím lhůty pro 
zpracování a předložení Posudku spolu s uvedením důvodu té to  žádosti.

2.9. Pokud Posudek nesplňuje náležitosti podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících 
v platném znění, vrátí je j Objednatel Zhotoviteli Posudku do 10 kalendářních dnů ode dne 
jeho obdržení k doplnění nebo přepracování a stanoví mu přiměřenou lhůtu, ve které je 
Zhotovitel Posudku povinen Posudek Objednateli předložit, přičemž ta to  lhůta nesmí být 
delší než 30 kalendářních dnů.

2.10. Zhotovitel Posudku je povinen zpracovávat Posudek odborně, objektivně, v plném rozsahu, 
a v souladu s ustanoveními zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících v platném znění.

3. Doba, místo a způsob plnění
3.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to  od data je jí účinnosti do splnění předmětu 

smlouvy nebo odstoupení od smlouvy.

3.2. Smluvní strany si ujednaly, že Zhotovitel započne s plněním předmětu Smlouvy bezodkladně 

po nabytí účinnosti Smlouvy.

3.3. Místem plnění je Česká republika.

4. Cena a platební podmínky
4.1. Celková cena za provedené dílo v rozsahu plnění dle čl. 2 Smlouvy činí 285 000,- Kč bez DPH, 

slovy: dvě stě osmdesát pět tisíc korun českých. Zhotovitel ani Objednatel nejsou plátci DPH.

4.2. Celková cena za provedení díla se stanovuje jako nejvýše přístupná a nepřekročitelná po 
celou dobu zhotovení díla.

4.3. Úhrada ceny bude provedena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
Zhotovitelem, a to  vždy po akceptaci Posudku dle bodu 2.6. a 2.7. Smlouvy.

4.4. Fakturovaná částka za plnění dle bodu 2.3. písm. b) a c) Smlouvy nesmí přesáhnout 50 % 
z celkové ceny za provedené dílo dle bodu 4.1. Smlouvy.

4.5. Přílohou faktur bude oboustranně podepsaný předávací protokol. K podpisu protokolu dojde 
okamžikem předání dle bodu 2.5 Smlouvy. V případě postupu dle bodu 2.9. Smlouvy bude po 
úpravě posudku oboustranně podepsán nový předávací protokol.

4.6. Faktury budou obsahovat označení Zhotovitele, datum vystavení a splatnosti, předmět 
fakturace, dohodnutou částku, způsob úhrady.

4.7. Faktury budou označeny názvem operačního programu (OP V W ) a rovněž názvem 
a registračním číslem projektu, z něhož budou hrazeny, a to  dle pokynů Objednatele.

4.8. Pokud faktura neobsahuje všechny Smlouvou stanovené náležitosti, je Objednatel oprávněn 
ji do data splatnosti v rá tit Zhotoviteli s tím, že Zhotovitel je povinen fakturu opravit a takto 
opravenou fakturu doručit zpět Objednateli. V takovém případě není Objednatel v prodlení 
s úhradou. Lhůta splatnosti začne opět běžet od opakovaného doručení náležitě doplněného 
či opraveného daňového dokladu.

4.9. Platba proběhne výhradně vCZK. Objednatel uhradí faktury bezhotovostně převodem 
na účet Zhotovitele. Za den úhrady se považuje den, kdy finanční částka byla odepsána z účtu 
Objednatele a směřuje na účet určený Zhotovitelem.
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4.10. Doba splatnosti faktur je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového 
dokladu Objednateli. Pokud termín doručení faktury Objednateli připadá na období 
od 12. prosince běžného roku do 12. února roku následujícího, prodlužuje se splatnost 
faktury z původních 30 dní na 60 dní. Objednatel se zavazuje uhradit faktury dle termínu 
splatnosti.

4.11. Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

4.12. Nedodržení termínu splatnosti faktur vzniká Zhotoviteli Posudku nárok na úroky z prodlení 
z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. Výše úroku z prodlení se bude říd it 
aktuálně platnými právními předpisy.

4.13. Smluvní strany se dohodly, že cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, 
hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jiným i faktory s vlivem na měnový 
kurz a stabilitu měny, a to  po celou dobu platnosti Smlouvy.

5. Práva a povinnosti Smluvních stran
5.1. Zhotovitel je povinen postupovat při plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí tak, aby bylo 

dosaženo cíle a účelu plnění, jež je předmětem Smlouvy.

5.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout plnění předmětu Smlouvy řádně a včas.

5.3. Zhotovitel je  povinen neprodleně informovat Objednatele o všech okolnostech majících vliv 
na řádné a včasné provedení dílčího plnění.

5.4. Zhotovitel je  povinen chránit a prosazovat práva a oprávněné zájmy Objednatele a říd it se 
jeho pokyny. Pokyny Objednatele však není vázán, jsou-li v rozporu se zákonem. Zhotovitel se 
zavazuje oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění předmětu Smlouvy, 
které mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele.

5.5. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly dle § 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 
k poskytnutí součinnosti Objednateli i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly 
dle citovaného zákona.

5.6. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli či oprávněným orgánům maximální možnou 
součinnost při provádění kontroly projektu, z něhož je plnění Smlouvy hrazeno, předloží 
na vyžádání doklady vztahující se k předmětu Smlouvy a doloží další významné skutečnosti 
požadované Objednatelem či oprávněným orgánům. Zhotovitel umožní Objednateli 
či oprávněným orgánům výkon práva kontroly, a to  po celou dobu, po kterou je to 
vyžadováno právními předpisy daného operačního programu případně jiným i předpisy EU 
nebo ČR, tj. pro OP VVV minimálně do roku 2033, po tu to  dobu je také povinen zajistit 
i archivaci dokumentů.

5.7. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytovat úplné informace a nezbytnou součinnost pro 
plnění předmětu Smlouvy.

5.8. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškeré relevantní podklady pro plnění 
předmětu Smlouvy do 5 kalendářních dní od nabytí účinnosti Smlouvy. Objednatel se 
zavazuje Zhotoviteli umožnit fyzické ověření skutečného stavu na místě, přičemž povinností 
Zhotovitele je zúčastnit se v domluveném termínu výše uvedeného ověření.

5.9. V souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě má Zhotovitel Posudku povinnost řádně 
a včas zpracovat Posudek a Objednatel povinnost řádně a včas zaplatit Zhotoviteli Posudku 
cenu díla za podmínek upravených ve Smlouvě.



EV R O PSK Á UNIE
Evropské s tfiik íu rá ln i a Investični londy
O peračni program  V ý ik u m , vývoj a vzděláváni

6. Důvěrnost informací
6.1. Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je Smlouva 

uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při poskytování plnění 
dozví a nakládat s nimi jako s důvěrnými {s výjimkou informací, které již byly veřejně 
publikované).

6.2. Zhotovitel není oprávněn jakkoliv využít informace, údaje a dokumentaci, která mu byla 
zpřístupněna v souvislosti s prováděním služby, ve prospěch svůj nebo tře tí osoby. Zhotovitel 
je  povinen dodržovat ty to  povinnosti také po ukončení smluvního vztahu mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem až do doby, kdy bude těchto povinností zproštěn.

6.3. Zhotovitel poskytne Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny 
povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy.

6.4. Zhotovitel umožní kontroly, audity či inspekce prováděné Objednatelem nebo jiným  
příslušným orgánem dle příslušných právních předpisů.

6.5. Zhotovitel je povinen provést likvidaci údajů neprodleně po převzetí a odsouhlasení díla 
Objednatelem.

7. Smluvní pokuty
7.1. Nepředloží-li Zhotovitel Objednateli Posudek ve lhůtě dle odst. 2.6. a 2.7., případně odst. 2.8. 

anebo 2.9. Smlouvy, a neučiní-li tak ani v dodatečné lhůtě stanovené mu Objednatelem 
v délce 10 dní, sníží Objednatel částku uvedenou v konečné faktuře vystavené Zhotovitelem 
Posudku o smluvní pokuty vypočtené dle níže uvedeného a vystaví Zhotoviteli Posudku 
tzv. „vydanou fakturu", na základě, které budou částky vzájemně započteny. Smluvní pokuta 
za 1. až 30. den prodlení činí 100,- Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta 
za 31. až 90. den prodlení činí 1 % (včetně DPH) z ceny plnění díla. Smluvní pokuta za 91. 
a každý další i započatý den prodlení činí 2 % (včetně DPH) z ceny plnění díla.

7.2. Snížením částky uvedené v konečné faktuře vystavené Zhotovitelem Posudku o případné 
smluvní pokuty vypočtené v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy (resp. jejich 
započtením, jak bylo uvedeno shora), není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy, 
a to  v je jí plné výši.

8. Ukončení platností Smlouvy
8.1. Účinnost Smlouvy může zaniknout písemnou dohodou Smluvních stran.

8.2. Objednatel je  oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení smluvní nebo 
zákonné povinnosti Zhotovitelem. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem se 
rozumí zejména prodlení splněním  předmětu Smlouvy delším než 30 kalendářních dnů 
z důvodů spočívajících výlučně na straně Zhotovitele.

8.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z Smlouvy po dobu delší než
60 kalendářních dnů.

9. Kontaktní osoby
9.1. Kontaktní osobou odpovědnou za Objednatele v záležitostech věcného plnění Smlouvy, 

předání výstupů a odsouhlasení vypracovaných vyhodnocení je  Mgr. Jan Štěpnička, 
te l. :+420 773 850 612, e-mail: jan.stepnicka(5)msmt.cz či osoba písemně Objednatelem 
pověřená.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investtčnt fondy 
Operačni program Výzkum, vývoj a vzdělávám

9.2. Kontaktní osobou odpovědnou za Zhotovitele v záležitostech věcného plnění Smlouvy, 
předání Posudku je Ing. Ferdinand Brádler, te l. :+ 420 603 934 092, e-mail:
ferdinand@bradler.cz či osoba písemně Zhotovitelem pověřená.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tato Smlouva se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré Její změny je možno učinit jen 

v písemné formě, a to  vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma Smluvními 
stranami. Změny kontaktních osob nebo změny fakturačních údajů je možno provést pouze 
na základě písemného oznámení druhé smluvní straně.

10.2. Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírčí cestou jakýkoli spor, který mezi nimi 
vznikne, sporný nárok nebo spornou otázku vzniklou v souvislosti s tou to  Smlouvou {včetně 
otázek týkajících se je jí platnosti, účinnosti a výkladu). Nepovede-li ten to  postup k vyřešení 
sporu, bude spor předložen k rozhodnutí příslušnému soudu v České republice.

10.3. Podpisem Smlouvy Zhotovitel zároveň čestně prohlašuje, že on ani jeho součinná osoba, 
Ing. Jaroslav Gregor (znalec č. 752/2004HK), není ve střetu zájmů k realizátorům výše 
uvedeného projektu ani jeho partnerům či k osobám a subjektům, které se jakkoliv 
na realizaci projektu podílely a nadále podílejí (tj. zejména ČVUT, VUT, GE Aviation Czech 
s.r.o. a Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.)

10.4. Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání odpovědnými zástupci obou 
Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Realizace plnění je  možná až od data 
účinnosti.

10.5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech splatností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 
a Zhotovitel 1 vyhotovení.

10.6. Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně v Smlouvě neupravené se řídí Občanským 
zákoníkem.

10.7. Smluvní strany prohlašují, že si tu to  Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí.

Objednatel:

V Praze dne
1 7  - 10 -  2019

Zhotovitel:

V Praze dne
1 7  - 10 -  2019

Bc. Jan Frisch 
ředitel Odboru technic 
M inisterstvo školství, nji

(é pomoci OP VVV 
ládeže a tělovýchovy

lne.£efdtnand Brádlé
znalec spr.č.l915/98HK


