
Smlouva o provedení školení
Čj. MO 225223/2020-306801

uzavřená dle ustanovení §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „smlouva")

I. Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1,160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním/Jejímž jménem jedná

Velitel nákladového střediska 306801
podplukovník gšt. Ing. Pavel HRINÍK

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: o

e

Adresa pro doručování korespondence:
Nákladové středisko 306801, Letecká 1,796 02, Prostějov

(dále jen „objednatel")

a

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM
vedený v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
Sídlo: Dlouhá 300, 763 21 Slavičín
IČ: 242 72 523
DIČ: CZ24272523 ,
Zastoupená: Ing. Jánem ROMANEM, ředitelem odštěpného závodu VTÚVM.

jednajícím ve smyslu § 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.. občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1567290277/0100
Kontaktní osoba ve věcech technických:

odštěpný závod VTÚVM, Dlouhá 300,
763 21 Slavičín

(dále jen „zhotovitel")
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podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) uzavírají
veřejnou zakázku, zadanou ve výběrovém řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva").

II. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit a zorganizovat školení obsluh UGV-Pz pro zaměstnance
objednatele v souladu se svojí nabídkou, která je blíže specifikována v příloze č. 1 a dle
Seznamu účastníků školení vč. rozsahu — příloha č. 2. Obě výše uvedené přílohy jsou
nedílnou součástí této smlouvy.

2.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout školení v rozsahu 3 dnů v termínu 21. 09. 2020 - 23.
09.2020 včetně, v časovém rozmezí 7:30 - 15:00 hod.

2.3 Místem plnění - provedení školení -je sídlo objednatele.
2.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za zajištění a zorganizování školení obsluh

UGV-Pz cenu uvedenou v čl. IV, odstavci 4.1 této smlouvy.
2.5 Zhotovitel se zavazuje před konáním vzdělávacího odborného kurzu předat uchazečům

výukové a podpůrné materiály.
2.6 Zhotovitel se zavazuje vydat účastníkům školení osvědčení o absolvování kurzu a

účastníkům kurzu, kteří jsou školeni na post školitele vydat certifikát.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Za účelem řádného naplnční závazku obou smluvních stran dle předchozího článku je
zhotovitel zejména povinen:
a) zajistit školení pro zaměstnance objednatele odbornými lektory v prostorách

objednatele.
h) po provedeném školení vystavit objednateli daňový doklad v souladu s platebními

podmínkami sjednanými v této smlouvě i v souladu s obecně závaznými právními
předpisy.

3.2 Za účelem řádného naplnění závazků obou smluvních stran dle předchozího článku je
objednatel zejména povinen:
a) zaplatit sjednanou cenu v Článku IV. a dodržet platební podmínky uvedené v článku

V. této smlouvy.
b) zabezpečit účast všech příslušných zaměstnanců na školeních dle aktuálního

harmonogramu a před zahájením školení předat zhotoviteli úplný jmenný seznam
účastníků.

c) zabezpečit dataprojektor a místnost pro daný počet účastníků a lektora.
3..1 V případě vzniku nenadálé překážky, zejména při zásahu vyšší moci nebo tehdy, nemůže-

li se lektor či některý z nahlášených účastníků školení v dohodnutém termínu zúčastnit, je
zhotovitel oprávněn tento termín školení zrušit a navrhnout objednateli nový termín.

IV. Cena

4.1 Cena za dílo-školení (souhrnná cena díla dle této Smlouvy) se sjednává jako cena nejvýše
přípustná, a to ve výši.......149.362,40.................... Kč
(slovy:...stočtyřicetdevěttisíctřistašedesátdvakorun a 40/100korunčeských). Cena je
stanovena včetně DPH. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele
související s provedením díla. Celková cena díla bez DPH činí 123. 440,- Kč, sazba DPH
21 % činí 25.922,40,-Kč

4.2 V ceně uvedené v předchozím odstavci jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele

Strana 2 (celkem 6)



související s plněním jeho povinnosti dle této smlouvy.
4.3 Celková kalkulace ceny za dílo je stanovena v příloze č. 1 Cenová kalkulace
4.4 Možnost překročit celkovou cenu bez DPH lze pouze za předpokladu podpisu dodatku 

k této smlouvě. Smluvní strany se výslovně
dohodly, že ustanovení § 1729 odst. 1 OZ se v případě jednání o dodatcích nepoužije.

V. Platební podmínky

5.1 Nárok na úhradu výše uvedené ceny vzniká v první pracovní den následující po skončení 
školení. Zaplacení ceny bude provedeno bezhotovostně po převzetí díla objednatelem na 
základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet 
uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Objednatel neposkytuje zálohy.

5.2 Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli ve dvou výliscích neprodleně, 
nejpozději do 10 dní od skončení školení, nebo na výše uvedenou doručovací adresu 
objednatele. Objednatel uhradí úplatu (cenu) dle daňového dokladu (faktury) do 30 dnů 
ode dne jeho prokazatelného obdržení. Za den splnění platební povinnosti se považuje den 
odepsání úplaty (ceny) dílčího plnění z účtu objednatele ve prospěch vykonavatele 
kontroly.

5.3 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů. K 
identifikaci objednatele je vykonavatel kontroly povinen na tomto daňovém dokladu 
(faktuře) uvést následující údaje: „Objednatel: Česká republika-Ministerstvo obrany, se 
sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný 
příjemce: Nákladové středisko 306801, Letecká 1,796 02, Prostějov.

5.4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), 
který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými 
doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

5.5. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení 
daňového dokladu (faktury). Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad (takturu) 
s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta 
splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v čl. 5. 2. této Smlouvy 
ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového 
dokladu (faktury) objednateli.

5.6. Pokud budou u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 
109 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude 
Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že 
v lakovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o dan
z přidané hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce dané. 
místně příslušného dodavatele. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši 
částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané
hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

5.7 Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči objednateli
v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za 
uhrazenou. Zároveň je objednatel povinen zhotovitele o takové úhradě bezprostředně po 
jejím uskutečnění písemně informovat.

VI. Smluvní pokuty

6.1. Za nesplnění závazku zhotovitele se sjednávají následující smluvní pokuty:
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. v případě nedodržení termínu školení je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli za každý započatý den prodlení 0,2% z ceny díla.

. v případě jednostranného odstoupení zhotovitele od smlouvy dle odst.8.23 se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 4 000,- KČ.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v 
jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je 
vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné.

VII. Vyšší moc

Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních 
závazků dle této Smlouvy (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které nastanou 
nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této 

Jest^e ne^ze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou 
překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku 
smluvních závazků z této Smlouvy vznik nebo existenci těchto překážek předpokládala.
Za překážky dle bodu 7.1. této Smlouvy se výslovně považují živelní pohromy, jakákoliv 
embarga, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útokv, nepokoje nebo 
epidemie. Za živelní pohromy se zejména považují požár, úder blesku, povodeň nebo 
záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení. Za 
okolnost vylučující odpovědnost zhotovitele se výslovně nepovažuje jakýkoliv problém 
zhotovitele s plněním jeho subdodavatelů.
Nastanou-li okolnosti vylučující odpovědnost jedné ze smluvních stran, které způsobí či 
mohou způsobit podstatné zpoždění jakéhokoliv termínu podle této Smlouvy, zánik nebo 
zrušení závazků podle této Smlouvy, jsou smluvní strany povinny neprodleně se o těchto 
okolnostech vy lučujících odpovědnost informovat a vstoupit do jednání ohledně řešení 
vzniklé situace. Objednatel ani zhotovitel nejsou oprávněni takto vzniklé situace jakkoliv 
zneužít ve svůj prospěch a jsou povinni v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného 
řešení pro obě smluvní strany v co nejkratší době. V případě porušení této povinnosti 
spolupracovat kteroukoliv smluvní stranou, je tato smluvní strana v prodlení s plněním 
svých povinností dle této Smlouvy.
V případe, že nedojde k dohodě smluvních stran, termíny plnění jednotlivých povinností 
podle této Smlouvy' dotčené okolností vylučující odpovědnost se prodlužují o dobu, po 
kterou okolnost vylučující odpovědnost trvala.
Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla 
v prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských poměrů.
Účinky okolnosti vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu. dokud trvá 
příslušná překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

VUI. Zánik smlouvy o dílo

Smluvní strany se dohodly na tom, že tato Smlouva zaniká, vedle případů stanovených 
zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a 
obchodním zákoníkem, také: dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným 
vyrovnáním účelně vynaložených nákladů.
Jednostranným odstoupením od této Smlouvy ze strany objednatele pro její podstatné 
porušeni, kterým se rozumí:
8.2.1. prodlení zhotovitele se splněním termínu školení delší než 10 kalendářních dnů
8.2.2. opakované porušení povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy, přičemž
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opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti.
8.2.3 nesplnění předmětu smlouvy, odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele

IX. Zvláštní ujednání

9.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této 
Smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že zachová mlčenlivost o osobních údajích účastníku školení, o 
hardwarovém i softwarovém vybavení objednatele, obchodních aktivitách objednatele, 
jakož i o ostatních citlivých údajích. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že lakové 
informace jsou informacemi neveřejnými. Povinnost mlčenlivosti není časově omezená.

9.3. Vyskytnou-li se události, které jedné ze stran nebo oběma smluvním stranám částečně
nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto 
bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

9.4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky.

9.5. Smluvní strany sjednaly, že doručování se provádí na doručovací adresy uvedene v 
záhlaví této smlouvy, a to prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní 
služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního přepisu, 
doporučeně s dodejkou, nebo osobně proti potvrzení o převzetí. V případe, že smluvní 
strana odmítne doručovanou zásilku převzít, platí den odmítnutí převzetí za den doručení. 
V případe, že smluvní strana nevyzvedne zásilku v úložní době u držitele poštovní 
licence, má se za to, že zásilka byla doručena třetím dnem od uložení a to, i když se 
smluvní strana o uložení nedozvěděla.

9.6. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písni, e) zákona c. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),^ ve znění 
pozdějších předpisu, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti s úhradou zboží z veřejných výdajů.

9.7. Dojde-li ke změně právní formy zhotovitele, jeho fúzi či rozdělení, resp. tedy přeměnu ve 
smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění 
pozdějších předpisů je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost objednateli 
ve Ihútč 5 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Objednatel je v tomto případě 
oprávněn písemně vypovědět smlouvu z důvodu změny statutu druhé smluvní sírany. 
Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně.

9.8. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění můžou být i objekty důležité pro obranu 
státu ve smyslu § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
právních předpisu. Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující 
vstup do těchto objektu, která byla v této souvislosti vydána statutárním orgánem, do 
jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží.

9.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy, kromě ustanovení, která obsahuji
obchodní tajemství.
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X. Závěrečná ustanovení

10.1. Smlouvaje vyhotovena o 6 listech a 2 přílohách.
10.2. Smlouva muže být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými

písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
10.3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření

smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu
s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

10.4 Veškerá komunikace mezi zhotovitelem a objednatelem bude činěna písemně. Písemnou
komunikací se rozumí komunikace prostřednictvím e-mailu na kontaktní adresu
smluvních stran.

10.5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
uveřejnění v Registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

Prostějově dne 1 0 -09* 2020

t 0 *uJ kwitl
dne

A. 0<5. lozo

ředitel odštěpného závodu VTLJVM
Ing. Ján ROMAN

podpis a razítko zhotovitele
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Příloha ř.l k dohodě čj. MO 225223/2020-306801

Rozpad nabídkové ceny školení UGV-Pz

č.
pol.

Položka Náplň položky Materiál Služby Hodin
y

HZS Cena práce Celkem

1 Příprava školení 13 pracovních hodin 500 KČ 0 Kč 15 900 13 500 Kč 14 000 Kč
2 Výuka výuka - jeden lektor/3 dny 0 Kč 60 000 Kč 21 900 18 900 Kč 78 900 Kč
3 Technická podpora výuky jeden technik/3 dny 0 Kč 0 Kč 21 900 18 900 KČ 18 900 Kč
4 Čas na cestě - pasažéři 1 osoba, tři cesty tam a zpět, po 1.5 h 0 Kč 0 Kč 4 450 1 800 Kč 1 800 Kč
5 Čas na cestě - řidič 1 osoba, tři cesty tam a zpět, po 1,5 h 0 Kč 0 Kč 4 900 3 600 Kč 3 600 Kč
6 Cestovné 2 osoby x 3 dny x 90,- Kč 0 Kč 540 Kč 0 0 0 Kč 540 Kč
7 Doprava 3 cesty x 2 x 95 km x 10,- Kč/km 0 Kč 5 700 Kč 0 0 0KČ 5 700 Kč

Celkem (bez DPH) 65 123 440 Kč
Celkem (s DPH 21 %) 149 362,40 Kč



Příloha č. 2 k dohodě čj. MO 225223/2020-306801

Skolení UGV-Pz 21.09 - 23.09.2020

Seznam účastníků školení, rozsah školení u jednotlivých účastníků

Účastníci školení: 10 osob

ení Rozsah školení
1 proškolit na velitelský post a post školitele
2 proškolit na velitelský post a post školitele
3 proškolit na post operátora řízení a post školitele
4 proškolit na post operátora průzkumu
5 proškolit na post operátora průzkumu
6 proškolit na post operátora řízení
7 proškolit na post operátora řízení

8
proškolit na post operátora průzkumu - potřeba S7 disponovat
znalostmi a možnostmi použití prostředků UGV-Pz pro
případné plánování výcviku

9 proškolit na velitelský post - z důvodu být nápomocen při
plánování výcviku

10 proškolit na post operátora řízení - z důvodu získání znalostí
o technice, kterou na pozici technik rot\ potřebuje

Z toho školitelé: 3 osoby

-

-
-

Školitel je oprávněn na základě absolvování školení a získaného certiíikátu/osvědčení:

proškolovat další osoby:

• na velitelský post

• na post operátora řízení

• na post operátora průzkumu


