
SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI 

č. smlouvy zhotovitele: 1919/7/0029 
č. smlouvy objednatele: 

Článek I 
Smluvní strany 

 
Název: Vojenský výzkumný ústav, s. p.  

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 
vložka 25718 

Sídlo: Veslařská 337/230, Pisárky, 637 00 Brno 
IČ:  29372259 
DIČ: CZ29372259 
Jehož jménem jedná: Ing. Pavel Čuda, Ph.D., ředitel státního podniku 
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 
Číslo účtu: 115-1174260237/0100 
 
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technicko-organizačních: 
  
Telefon:  
E-mail:  
 
Adresa pro doručování korespondence:  
  Vojenský výzkumný ústav, s. p. 
         Veslařská 337/230, 637 00 Brno                                              
(dále jen „objednatel“) 
 
a  
 
Název:   Vojenský technický ústav, s. p. 

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, 
vložka 75859 

Sídlo:   Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9 
IČ:    242 72 523 
DIČ:  CZ24272523 
prostřednictvím Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚPV 

Sídlo:  Vyškov, Dědice, Víta Nejedlého 691, PSČ: 682 01    
Zastoupen:  Ing. Jánem Dzurendou, ředitelem odštěpného závodu 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:  86-4183790217/0100 
 
Osoba oprávněná k jednání:  
Telefon:/Fax:   
E-mail:    
Adresa pro doručování korespondence: 
   Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚPV 
   Víta Nejedlého 691 
   682 01 Vyškov 
 (dále jen „zhotovitel“)   
(dále oba jen „smluvní strany“) 
 
uzavírají podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“), tuto smlouvu o kontrolní činnosti (dále jen „Smlouva“). 
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Článek II 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je provedení zkoušek prototypu transportní soupravy v rámci projektu 
VZOREK-V v rozsahu: 
 

 EMC dle ČSN EN 61000-6-1 a dle ČSN EN 61000-6-3 

 Mechanická odolnost dle ČOS 999902, metoda 401 
 Zprostředkování zkoušek obalového transportního souboru dle IATA balicí instrukce 

650, na radioaktivní a chemické látky. 

Článek III 
Trvání smlouvy a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu Smlouvy bude zahájeno bezodkladně po 
podpisu této Smlouvy a ukončeno nejpozději do 30. 12. 2019. Protokoly o zkouškách 
budou vyhotoveny nejpozději do 15. 3. 2020. 

2. Místem plnění předmětu Smlouvy je Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod 
VTÚPV, Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov. 

Článek IV 
Práva a povinnosti smluvních stran 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět požadované zkoušky nezávislou akreditovanou 
zkušebnou č. 1103, VTÚPV ve Vyškově a zprostředkovat zkoušky pro získání certifikátu 
transportní soupravy jako obalového souboru pro transport vzorků chemických 
a radioaktivních látek podle regulí IATA.  

4. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedené zkoušky řádně a včas platit. 

5. Zhotovitel vystaví protokoly z dílčích zkoušek, které budou obsahovat výsledky těchto 
zkoušek s vyhodnocením v technickém komentáři. Protokoly o zkouškách budou 
vyhotoveny v 1 výtisku, v českém jazyce.  

6. Zhotovitel se zavazuje zachovávat důvěrnost všech podkladů i informací získaných během 
zkušební činnosti. To platí i po ukončení smluvního vztahu.  

Článek V 
Cena a platební podmínky 

1. Cena za provedení zkoušek se stanovuje v částce 326.000,- Kč bez DPH 

2. Objednatel bude hradit sjednanou cenu ve prospěch zhotovitele na základě zhotovitelem 
řádně vystavené faktury. Daňový doklad bude vystaven nejpozději do 19. 12. 2019. 
Zdanitelné plnění se v souladu s § 21 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z  přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, považuje za uskutečněné dnem vystavení 
daňového dokladu. Dnem splatnosti se rozumí den připsání finanční částky, ke které se 
den splatnosti váže, na účet zhotovitele specifikovaný ve smlouvě nebo v souvisejícím 
účetním dokladu (faktuře).  
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3. Zhotovitel je oprávněn započíst veškeré prokazatelné náklady, související s plněním 
předmětu smlouvy. 

4. Pro případ prodlení objednatele s úhradou sjednané ceny nebo její části (pokud není 
dohodnuto jinak) má zhotovitel právo uplatnit vůči objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% 
z dlužné částky za každý následující den prodlení.  

5. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným provedením předmětu Smlouvy v termínu 
uvedeném v objednávce (pokud není dohodnuto jinak), sjednávají smluvní strany smluvní 
pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení až do doby 
dodání nebo do doby zániku smluvního vztahu.  

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.  

7. Náhrada škody nad rámec smluvní pokuty se vůči zhotoviteli neuplatní v případě vzniku 
škody v důsledku nesplnění povinnosti objednatele v rozsahu dle této smlouvy. 

Článek VI 

Ostatní ujednání 

1. Pokud nebylo v této Smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry 
z této Smlouvy vyplývající, vznikající a související platným právem České republiky. 
Veškeré spory ze Smlouvy, včetně sporů v souvislosti s jejím uzavřením a platností, budou 
rozhodovány příslušnými soudy.  

2. Změní-li se po uzavření této Smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle Smlouvy 
stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazky 
ze Smlouvy vyplývající. Ustanovení § 1950 ObčZ se nepoužije. 

3. Obecné smluvní podmínky zhotovitele se nestávají součástí této Smlouvy, pokud nebudou 
výslovně písemně schváleny objednatelem. Další náležitosti touto Smlouvou neupravené, 
zejména další obchodní podmínky, budou předmětem dodatku této Smlouvy. 

Článek VII 
Důvěrnost a ochrana informací 

Zhotovitel se zavazuje, že bude chránit důvěrné informace po celou dobu zkoušení předmětu 
Smlouvy i po ukončení smluvního vztahu, zejména nezveřejní, ani jinak nezpřístupní výsledky 
zkoušek třetím osobám.  

Článek VIII 
Závěrečná ujednání 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

2.  Platnost této Smlouvy může být ukončena nebo prodloužena na základě písemné dohody 
smluvních stran. 

3. Jakékoliv změny či dodatky této Smlouvy musí být učiněny na základě shodné vůle 
smluvních stran projevené v písemné podobě s podpisy jednajících osob na téže listině. 
Tyto dodatky se stanou integrální součástí této smlouvy a budou číslovány.  
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4. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom exempláři.   

5. Na důkaz souhlasu s písemným zněním této Smlouvy připojují na její závěr dle své 
svobodné a pravé vůle zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.  

 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
V Brně dne 20. 11. 2019  Ve Vyškově dne 20. 11. 2019 
 
 
 
 
_______________________    _________________________ 

  Ing. Pavel ČUDA, Ph.D.                                Ing. Ján DZURENDA 
   ředitel VVÚ, s. p. Brno                       ředitel odštěpného závodu VTÚPV 


