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Smlouva o dílo
č.j. PPR-25940-5/ČJ-2020-990640

„Ověření balistické odolnosti NIJ IIIA“
uzavřená mezi

Českou republikou - Ministerstvem vnitra
a
Vojenským technickým ústavem, s.p. odštěpným závodem VTÚVM
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Čl. 1. Smluvní strany
/1/ Objednatel:
Objednatel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zastoupen:
bankovní spojení:
číslo účtu:
doručovací adresa:
tel.:
e-mail:
datová schránka:

ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra
Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
00007064
CZ00007064
Ing. Martin Šlemer
vedoucí odboru veřejných zakázek Policejního prezidia ČR
Česká národní banka
5504881/0710
Ministerstvo vnitra ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6
974 835 653
pp.ovz@pcr.cz
gs9ai55

(dále jen „objednatel“) na jedné straně
a
/2/ Zhotovitel:
Zhotovitel:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zapsán:
zastoupen:
bankovní spojení:
číslo účtu:
pracovní kontakt:
tel.:
e-mail:
datová schránka:

Vojenský technický ústav, s.p. odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300, 763 21 Slavičín
242 72 523
CZ24272523
v obchodním rejstříku Městského soudu Praha, oddíl A, vložka
75859
vedoucí odštěpného závodu
Komerční banka
1567290277/0100

7jckvi2

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako
„smluvní strana“)
u z a v í r a j í
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podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“)
Čl. 2. Předmět plnění
/1/ Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje za podmínek v ní sjednaných na svůj náklad
a na své nebezpečí splnit dílo pro objednatele a objednatel se zavazuje splněné dílo (dále
též „předmět plnění“) převzít a zaplatit sjednanou cenu dle čl. 4 této smlouvy.
/2/ Předmětem plnění je provedení ověřovacích zkoušek balistické odolnosti balistických
ochranných prostředků (měkké balisticky odolné vložky NIJ IIIA) podle následné
specifikace, jejímž výsledkem bude závěrečný protokol o zkoušce včetně jednoznačného
závěru akreditované zkušebny, že vzorek splnil (případně nesplnil) požadavky na
balistickou odolnost dle příslušného normativu a protokolu o provedení zkoušek.
A. Specifikace ověřovacích zkoušek:
a) Ověření balistické odolnosti bude provedeno dle amerického standardu NIJ
0101.04.
b) Ověření měkké balisticky odolné vložky vest balistických na třídu balistické
odolnosti NIJ IIIA dle standardu NIJ 0101.04 a odolnosti proti definovanému
dodatečnému střelivu.
B. Definované dodatečné střelivo:
a) 7,62 x 25 Tokarev Ball (494±10m/s),
b) 9 mm Makarov MSC /6 gram/ (Mild Steel Core), (310±10m/s),
c) 9 mm x 19 Action Effect (466±10m/s), (obecný název).
C. Poznámka k upřesnění specifikace střeliva:
Objednatel bude v případě provedení ověřovacích zkoušek v ČR, akceptovat
i parametry střeliva pro dodatečné zkoušení:
a) náboj 9 mm Makarov (9x18mm) FMJ/6,1 g, (310±10m/s),
b) náboj 7,62 x 25 (7,62 mm Tokarev), hmotnost střely 5,5 g, FMJ, (470±10m/s),
c) Náboj 9x19 Dynamit Nobel AG Action 5, 6,1 g, (430±10m/s).
/3/ Objednatel požaduje namátkové ověřování, kdy bude po zhotoviteli požadováno pouze
ověření na předložených vzorcích (nebude dodržen postup pro předkládání vzorků,
požadovaný uvedeným standardem) a závěr zkušebny se bude týkat pouze objednatelem
předloženého vzorku, přičemž vzorkem se rozumí 1 ks zkoušeného balistického
ochranného prostředku. Vzhledem k omezenému počtu vzorků, zhotovitel ověří odolnosti
proti rážím 44 a 7,62 x 25 dle výše uvedeného.
Čl. 3. Doba, způsob a místo plnění
/1/ Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. 2 a doručit objednateli závěrečný protokol o
zkoušce, a to nejpozději do dvacetijedna (21) dnů od převzetí vzorku k testování.
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/2/ Místem plnění je Vojenský technický ústav, s.p. odštěpný závod VTÚVM, Dlouhá
300, 763 21 Slavičín.
/3/ Vzorek k testování do místa plnění doručí a po dokončení předmětu plnění vyzvedne
pracovník Odboru správy majetku Policejního prezidia ČR:
/4/ Výsledkem předmětu plnění je závěrečný protokol o zkoušce, ze kterého bude plynout
jednoznačný závěr, zda doručený vzorek splnil (případně nesplnil) požadavky na
balistickou odolnost dle příslušného normativu a protokolu o provedení zkoušek.
Zhotovitel doručí závěrečný protokol o zkoušce na e-mailovou adresu:
/5/ V závěrečném protokolu o zkoušce je požadováno přesné uvedení parametrů střeliva
z důvodu požadavku na opakovatelnost zkoušky za stejných podmínek.
Čl. 4. Cena díla
/1/ Cena za předmět plnění se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je přípustná
pouze při zákonné změně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), takováto změna
smlouvy není důvodem k uzavření dodatku ke smlouvě.
/2/ Celková cena předmětu plnění činí:
a) bez DPH:
13 950,00 Kč
(slovy: Třinácttisícdevětsetpadesátkorun českých),
b) 21% DPH:
2 929,50 Kč
(slovy: Dvatisícedevětsetdvacetdevětkorun českých a padesáthaléřů),
c) včetně 21% DPH: 16 879,50 Kč
(slovy: Šestnácttisícosmsetsedmdesátdevětkorun českých a padesáthaléřů).
/3/ Cena předmětu plnění zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této
smlouvy.
Čl. 5. Platební podmínky
/1/ Zhotoviteli vznikne právo fakturovat dnem odeslání závěrečného protokolu o zkoušce
na e-mailovou adresu pověřenému pracovníkovi objednatele dle čl. 3 odst. /4/.
/2/ Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu na adresu objednatele, uvedenou v čl.
smlouvy:

1

této

Česká republika – Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
/3/ Zhotovitel se zavazuje doručit originál faktury spolu s originálem závěrečného
protokolu o zkoušce objednateli do sedmi (7) dnů od dodání díla na poštovní adresu:
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Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
P.O.BOX 6
150 05 Praha 5
/4/ Faktura bude zhotovitelem vyhotovena ve dvou (2) výtiscích (1 originál + 1 kopie)
a přílohou originálu faktury bude originál závěrečného protokolu o zkoušce. Dále
zhotovitel zašle kopii vystavené faktury včetně kopie závěrečného protokolu o
zkoušce na e-mailovou adresu
do čtrnácti (14) dnů
ode
dne
zdanitelného plnění
/5/ Faktura musí minimálně obsahovat:
a) náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku,
b) číslo jednací této smlouvy.
/6/ Objednatel je povinen zaplatit fakturu v termínu do třiceti (30) kalendářních dnů ode
dne jejího prokazatelného doručení na poštovní adresu dle odst. /3/ tohoto článku. Pokud
zhotovitel, doručí fakturu objednateli v období od 15. prosince aktuálního roku do
28. února následujícího roku bude splatnost faktury šedesát (60) dní od dne doručení
objednateli. Nebude-li faktura doručena objednateli v souladu s touto smlouvou, neběží
lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení s placením. Připadne-li poslední den
splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti
nejbližší následující pracovní den.
/7/ Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit bez zaplacení zhotoviteli fakturu,
která není vystavena v souladu s touto smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné
cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, nebo bankovní účet
uvedený na faktuře nemá zhotovitel řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“
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.
/8/ Platby budou probíhat v korunách českých bezhotovostním převodem na účet
zhotovitele.
/9/ Účtovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční
částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
/10/ Objednatel neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny předmětu plnění.
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Čl. 6. Další povinnosti
/1/ Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této smlouvy získá od objednatele či jeho zaměstnancích a spolupracovnících
a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít
v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným
rozhodnutím oprávněného orgánu.
/2/ Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. /1/ tohoto článku
všechny osoby, které se budou podílet na předmětu plnění.
/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na předmětu plnění,
odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
/5/ Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) provedly
finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.
/6/ Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
/7/ Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených v této smlouvě včetně ceny díla.
/8/ Zhotovitel je povinen bankovní účet, jím určený pro zaplacení závazku objednatele vůči
zhotoviteli na základě této smlouvy, od uzavření této smlouvy do ukončení její účinnosti,
zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty.
/9/ Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, podle
nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele a postupovat
v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.

Čl. 7. Odpovědnost za škodu, sankce
/1/ Odpovědnost za škodu se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
/2/ Objednatel neodpovídá za jednání nebo za nečinnost zhotovitele.
/3/ V případě nedodržení povinností uvedených v čl. 3 odst. /1/ je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny plnění, a to za každý i započatý
den prodlení.
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/4/ V případě nedodržení povinností uvedených v čl. 3 odst. /2/ je zhotovitel povinen uhradit
objednateli jednorázovou sankci ve výši 4 000,00 Kč (slovy: Čtyřitisícekorun českých).
/5/ Objednatel je povinen v případě nezaplacené ceny díla v termínu dle čl. 5 odst /6/ této
smlouvy zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované, nezaplacené ceny
díla, a to za každý i započatý den prodlení.
/6/ Sjednané smluvní pokuty jsou smluvní strany povinné zaplatit nejpozději do třiceti (30)
dnů ode dne, kdy byla povinné smluvní straně doručena oprávněnou smluvní stranou písemná
výzva k jejich zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedené v čl. 1 této
smlouvy. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí (3) den od
odeslání písemné výzvy.
Čl. 8. Účinnost smlouvy
/1/ Smlouva je splněna doručením závěrečného protokolu o zkoušce dle čl. 3 odst. /4/.
Čl. 9. Odstoupení od smlouvy
/1/ Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem. Za podstatné porušení se považuje zejména:
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 předmětu plnění;
f) z důvodu podstatného porušení smlouvy podle § 2002 občanského zákoníku.
/2/ Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s úhradou
faktury o více než třicet (30) dnů od data splatnosti faktury.
/3/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé
smluvní straně.

Čl. 10. Společná a závěrečná ustanovení
/1/ Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou.
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/2/ Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran
neupravené touto smlouvou se řídí podle příslušných právních předpisů.
/3/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této
smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před příslušnými soudy.
/4/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé
smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v čl. 1 této smlouvy.
/5/ Objednatel ani zhotovitel nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní
strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
/6/ Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na
vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu
takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této smlouvy.
/7/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou
smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.
/8/ Povinnost uzavření dodatku se nevztahuje na změnu pověřených pracovníků, kteří jsou
zhotovitelem i objednatelem určení v této smlouvě. Takováto změna pověřených pracovníků
bude pouze písemně oznámena druhé smluvní straně oprávněnou osobou.
/9/ Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu mohou ukončit vzájemnou dohodou.
/10/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem uveřejnění 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), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této
smlouvy v registru smluv zabezpečí objednatel.
/11/ 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.
/12/ Tato smlouva je uzavřena elektronicky.
za objednatele

za zhotovitele

Ing. Martin Šlemer
vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR

Vojenský technický ústav, s.p.,
odstěpný závod VTÚM
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