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Smlouva o dílo 
 

č.j. PPR-9784-5/ČJ-2020-990640 
 

 
 

„Zkoušky pro panel balistický TBO5CZ“ 
 
 

uzavřená mezi 
 
 
 

Českou republikou - Ministerstvem vnitra 

 

a 

 
 

 

Vojenským technickým ústavem, s.p. odštěpným závodem VTÚVM 
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Čl.1 Smluvní strany 

/1/ ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra 
sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
IČO: 00007064 
DIČ: CZ00007064 
zastoupená: Ing. Martinem Šlemerem, vedoucím odboru veřejných zakázek policejního 

prezidia ČR 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu: 5504881/0710 
doručovací adresa: MINISTERSTVO VNITRA ČR 

 poštovní schránka 160 
 160 41 Praha 6 

kontaktní adresa: Policejní prezidium ČR 
 Pelléova 21, Praha 6 

tel.:                              974 835 653  
e-mail: pp.ovz@pcr.cz 
datová schránka: gs9ai55 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
/2/    Vojenský technický ústav, s. p. odštěpný závod VTÚVM 
sídlo:    Dlouhá 300, 763 21 Slavičín 
IČO:    24272523 

DIČ:    CZ24272523 

zastoupen:  editelem odštěpného závodu VTÚVM 
zapsaný:   v obchodním rejstříku Městského soudu Praha, oddíl A, vložka75859 
bankovní spojení:  Komerční banka 
číslo  účtu:   1567290277/0100 
datová schránka:  7jckvi2 
kontaktní osoby:  
tel:   
e-mail:   
   
tel.    
e-mail:   

 

(dále jen „zhotovitel“)  

 
uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“)  
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tuto smlouvu 
(dále jen „smlouva“) 

 
Čl. 2 Předmět smlouvy 

 
/1/Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést ověřovací zkoušky balistické 

odolnosti na 1 ks zkoušeného balistického ochranného prostředku, které jsou definovány 
v příloze č. 1. 

 
Čl. 3 Doba plnění, způsob plnění a místo plnění 

/1/ Zhotovitel zahájí řešení zakázky ihned po převzetí vzorku.  
/2/ Zhotovitel je povinen ukončit řešení zakázky nejpozději do dvacetijedna (21) dnů od převzetí 

vzorku. 
/3/ Místem předání plnění je VTÚ, s. p., odštěpný závod VTÚVM, Dlouhá 300, 763 21 Slavičín. 
/4/ Vzorek k testování doručí a po ukončení zkoušek vyzvedne pracovník Odboru správy majetku 

Policejního prezidia ČR
/5/ Výstupem zkoušek bude závěrečný protokol, ze kterého bude jasně zřejmé, zda daný vzorek 

splnil (případně nesplnil) požadavky na balistickou odolnost dle příslušného normativu a 
protokolu o provedení zkoušek. Zhotovitel doručí závěrečný protokol do dvacetijedna (21) 
dnů od převzetí vzorku na e-mailovou 

/6/ V případě nedodržení povinností uvedených v odst. /2/ a /5/ tohoto článku je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za každý i 
započatý kalendářní den prodlení. 

 
Čl. 4 Finanční náležitosti a platební podmínky 

/1/ Cena za zkoušky balistické odolnosti měkké balisticky odolné vložky ochranné vesty činí: 
 16.577,- Kč včetně DPH (13.700,- Kč bez DPH) 
 Cena zkoušky balistické odolnost 2 ks balistických panelů činí: 
 16.698,- Kč včetně DPH (13.800,- Kč bez DPH) 
 Celková cena za  provedení zkoušek činí 33.275,- Kč včetně DPH (27.500,- Kč bez DPH). 
/2/ Zhotovitel se zavazuje doručit fakturu se závěrečným protokolem objednateli do čtrnácti 
(14) dnů od ukončení zakázky na adresu: 
 
Policejní prezidium ČR 
Správa logistického zabezpečení 
P.O.BOX 6 
150 05 Praha 5 
 

/3/ Splatnost daňového dokladu - faktury je třicet (30) dnů od jejího doručení. V případě 
pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.  
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/4/ Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v 
zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

/5/ Daňový doklad - faktura může být vystavena až po předání závěrečného protokolu. 
/6/ Objednatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení zhotoviteli fakturu, která 

neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové 
údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení. 
Zhotovitel je v případě vrácení faktury povinen do deseti (10) pracovních dnů ode dne 
doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode 
dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli.  Faktura se 
považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, a není nutné, aby byla v 
téže lhůtě doručena zhotoviteli, který ji vystavil. 

 
Čl. 5 Povinnost mlčenlivosti 

/1/ Objednatel a zhotovitel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které jim 
jako důvěrné byly poskytnuty a jejichž předání dalším subjektům by mohlo poškodit práva 
toho, kdo je poskytl.  
 

Čl. 6 Odpovědnost za škodu 

/1/ Odpovědnost za škodu se řídí ustanoveními občanského zákoníku. 
/2/ Objednatel neodpovídá za jednání nebo za nečinnost zhotovitele. 
/3/ Zhotovitel se zavazuje, že odškodní třetí strany v případě uplatnění požadavku na náhradu 

škody, která vznikla jednáním nebo nečinností zhotovitele, pokud neprokáže, že za tyto 
neodpovídá. 

 
Čl. 7 Odstoupení od smlouvy 

/1/ Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že: 
a) zhotovitel uvedl neúplné, nesprávné nebo nepravdivé údaje a skutečnosti při uzavření 
smlouvy; 

b) zhotovitel závažným způsobem porušil povinnosti stanovené ve smlouvě; 
c) zhotovitel nesplnil povinnosti nebo jiné podmínky stanovené smlouvou ani poté, co jej 

objednatel k tomu písemně vyzval a stanovil mu náhradní dobu k jejich splnění; náhradní 
doba k plnění nesmí být kratší než třicet (30) kalendářních dnů; 

d) zhotovitel vstoupil do likvidace nebo na něho byla vyhlášena nucená správa, vůči jehož 
majetku probíhá insolvenční řízení; 

e) dojde ke vzniku závažných ekonomických nebo technických důvodů, které podstatně 
ovlivní řešení zakázky;  

f) z důvodu podstatného porušení smlouvy podle § 2002 občanského zákoníku. 
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/2/ Odstoupení od smlouvy musí být odůvodněno a nabývá účinnosti dnem jeho doručení 
příjemci.  

Čl. 8 Ukončení smlouvy 

/1/ Smlouva je splněna předáním závěrečného protokolu uvedeného v čl.3 objednateli. 
/2/ Smlouva je ukončena: 
a) dnem ukončení platnosti a účinnosti smlouvy stanoveným ve smlouvě, 
b) dnem doručení písemného odstoupení od smlouvy objednavatelem, 
c) dnem nabytí účinnosti dohody smluvních stran o ukončení smlouvy. 

 
Čl. 9 Spory smluvních stran 

/1/ Spory smluvních stran vznikající ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny příslušným 
soudem. 

 
Čl. 10 Závěrečná ustanovení 

 
/1/ Smlouva včetně její přílohy může být doplňována a měněna pouze písemnými, po sobě 

číslovanými dodatky ke smlouvě, podepsanými smluvními stranami. 
/2/ Nestanoví-li smlouva jinak, musí být návrh posledního dodatku ke smlouvě doručen druhé 

smluvní straně nejméně 15 kalendářních dnů přede dnem ukončení řešení zakázky. 
/3/ Smlouva se řídí právním řádem České republiky. 
/4/ Smluvní strany prohlašují a podpisem smlouvy stvrzují, že jimi uvedené údaje, na jejichž 

základě je uzavřena smlouva jsou správné, úplné a pravdivé.  
/5/ Součástí této smlouvy je příloha č. 1 Technický popis. 
 

Čl. 11 Platnost a účinnost smlouvy 
 

/1/ Smlouva se uzavírá na dobu určitou.  
/2/ Platnost a účinnost smlouvy je ukončena dnem řádného splnění předmětu smlouvy dle čl. 2 

této smlouvy. 
/3/ Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
/4/ Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 
sepsána na základě jejich pravé svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy. 

/5/ Tato smlouva je uzavřena elektronicky. 
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/6/ Nedílnou součástí této smlouvy je: 

 Příloha č. 1 (Technický popis) – 1 list 

 

 
Za objednatele  Za zhotovitele 
 
 
 

Ing. Martin Šlemer 
vedoucí odboru veřejných zakázek 
Policejního prezidia ČR   
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Příloha č.1 k č.j. PPR-9784-5/ČJ-2020-990640 
 
 

TECHNICKÝ POPIS 
 
 

Předmětem zakázky je provedení ověřovacích zkoušek balistické odolnosti balistických 
ochranných prostředků (měkké balisticky odolné vložky NIJ IIIA a balisticky odolného panelu 
TBO5CZ v kombinaci s uvedenou měkkou vložkou) včetně jednoznačného závěru 
akreditované zkušebny, že vzorek splnil (případně nesplnil) požadavky na balistickou odolnost 
dle příslušného normativu a protokolu o provedení zkoušek. 

Ověření balistické odolnosti bude provedeno dle amerického standardu NIJ 0101.04.  
Požadováno je ověření měkké balisticky odolné vložky vest balistických na třídu balistické 
odolnosti NIJ IIIA a balisticky odolného panelu TBO5CZ v kombinaci s uvedenou měkkou 
balisticky odolnou vložkou na třídu balistické odolnosti NIJ IV akreditovanou zkušebnou dle 
balistického standardu NIJ 0101.04. 
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