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  COI0X01HVYND 
Číslo objednávky: OB01195-21 

Čj.: ČOI 106496/21/O100 

 

Datum vystavení: 24. srpna 2021 

Vyřizuje:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon:  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:  xxxxxxxxxxxx  

 

Identifikační údaje objednatele: 

 

Identifikační údaje kontrolora: 

Česká republika - Česká obchodní inspekce 

Štěpánská 796/44 

110 00 Praha 1 

IČO: 00020869 

  

PAVUS, a.s. 

Prosecká 812/74 

190 00 Praha 9 - Prosek 

IČO: 60193174  

Subjekt je plátcem DPH 

 

Objednávka je vystavena na základě výsledku poptávkového řízení na kontrolní činnosti – 

Laboratorních zkoušek vzorků výrobků – Kouřovody a Vaší nabídky (Nabídka – 

„Laboratorních zkoušek vzorků výrobků – Kouřovody“ ze dne 11. 08. 2021). 

Kód NIPEZ:            71632000-7 Technické testování 

Specifikace služby: 

- provedení akreditovaných laboratorních zkoušek (ověření požadavků normy) 7 vzorků 

výrobků - „Kouřovodů“ podle ČSN EN 1856-2:2010 Komíny – Požadavky na kovové 

komíny –Část 2: Kovové vložky a kouřovody a to podle článků normy, které jsou níže 

detailně vyspecifikovány: 

o 6.3 Plynotěsnost 

o 6.4.1.2 Pevné kouřovody a tvarovky 

- vyhotovení protokolů o vykonaných akreditovaných zkouškách v českém jazyce a to ve 

formátu pdf pro každý vzorek zvlášť včetně fotodokumentace a doručení do datové 

schránky x7cab34. 

- likvidace zkouškou zničených vzorků 

- vyhotovení potvrzení o likvidaci zkouškou zničených vzorků. 

 

Cena: 
Celková cena za provedení požadovaných akreditovaných laboratorních zkoušek a vyhotovení 

protokolu činí dohromady 277 200,00 Kč bez 21% DPH, 335 412,00 Kč včetně 21% DPH. 

V případě, že u vzorků nebude možné z objektivních důvodů realizovat některou 

z požadovaných zkoušek, nebude částka za tuto zkoušku účtována. Cena uvedená v této 

objednávce je cenou nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou a zahrnuje jak odměnu kontrolora, 

tak i účelně vynaložené náklady na provedení kontroly.  

 

Kontrolorem budou objednateli účtovány skutečně vynaložené náklady předmětu plnění.  

 

Termín a místo předání vzorků: 

Objednatel dodá kontrolorovi 7 kusů výrobků (vzorek se skládá ze dvou kolen 90O a dvou 

rovných dílů o minimální délce 1 metr) k provedení potřebných zkoušek do zkušebny na adresu 

kontrolora PAVUS a.s., Čtvrť J. Hybeše 879, 391 81 Veselí nad Lužnicí dle dohody. 
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Termín předání plnění:  
Kontrolor se zavazuje vykonat požadované zkoušky, zaslat kontrolní osvědčení (protokolu 

o zkoušce) o vykonaných zkouškách výrobků a potvrzení o likvidaci do DS x7cab34 do 90 

kalendářních dnů, ode dne předání vzorků objednatelem kontrolorovi. 

 

Místo plnění: 
Místem plnění je adresa objednatele tj. Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát, 

Štěpánská 44, 110 00 Praha 1 – DS x7cab34.  

 

Kontaktní osoba:  
Ve věcech technických xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Česká 

obchodní inspekce – ústřední inspektorát, telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxx / e-mail: 

xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx/ e-mail: xxxxxxxxxxxx.  

 

Kvalitativní podmínky plnění: 

Kontrolor se zavazuje, že rozsah provedení a kvalita kontroly bude odpovídat této objednávce, 

obecně závazným právním předpisům, platným harmonizovaným českým (evropským) 

technickým normám, příp. českým (evropským) technickým normám a bude prostá jakýchkoli 

právních vad. Kontrolor se dále zavazuje, že k provedení laboratorních zkoušek budou použity 

obvyklé, spolehlivé a akreditované metody, a že zjištění stavu věci bude provedeno 

s vynaložením odborné péče a v profesionální kvalitě. Veškeré odborné práce musí vykonávat 

pracovníci kontrolora nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. V případě, že 

plnění předmětu veřejné zakázky bude realizováno třeba jen z části poddodavatelským 

způsobem, odpovídá kontrolor tak, jako by plnil sám. 

 

Obchodní podmínky: 
Objednatel neposkytuje žádné zálohy. Po předání protokolů o zkoušce objednateli vyhotoví 

kontrolor samostatný daňový doklad - fakturu za akreditované laboratorní zkoušky a práce 

podle skutečného rozsahu realizovaných zkoušek a prací. Splatnost faktury je bezhotovostně 

21 dnů ode dne dodání, resp. převzetí plnění a doručení faktury bez výhrad (podle toho, který 

z okamžiků nastane později).  

 

V případě nedodržení termínu pro dodání předmětu plnění, překročení lhůty pro vyřízení 

reklamace nebo opožděné platby smluvní pokuty, se kontrolor zavazuje uhradit smluvní pokutu 

ve výši 0,5 % z celkové ceny objednávky včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

V případě prodlení platby se objednatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % 

z celkové ceny objednávky včetně DPH za každý i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní 

pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

 

Případné reklamace uplatněné objednatelem musí být kontrolorem vyřízeny nejpozději 

do  30 kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění. Reklamace vč. posouzení vady nesmí být 

žádným způsobem zpoplatněna. Veškeré náklady na uplatnění reklamace vč. jejího vyřízení 

budou na vrub nákladů kontrolora.  

 

Neprovede-li kontrolor kontrolu řádně, nemá podle § 2659 občanského zákoníku právo na 

odměnu a náhradu nákladů.  

 

Kontrolor odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti 

s prováděním kontrolní činnosti. Omezení rozsahu náhrady škody způsobené porušením 

povinnosti kontrolora provést kontrolní činnost řádně podle § 2660 odst. 1 občanského 
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zákoníku se neuplatní. Kontrolor ve smyslu § 2660 odst. 2 občanského zákoníku výslovně 

prohlašuje, že bez ohledu na rozsah a způsob kontroly zjistí všechny vady, a o tomto zjištění 

vydá úplné a správné kontrolní osvědčení.  

 

Objednatel vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, a to i v případě, že 

podstatně nemění podmínky objednávky. Objednatel požaduje, aby rozhodným právem pro 

řešení sporů bylo právo České republiky. 

 

Projev vůle, který obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, bude proto 

objednatelem považován za odmítnutí objednávky. 

 

V případě, že kontrolor nedoručí objednateli potvrzení objednávky do 5 pracovních dnů 

od jejího doručení, je objednatel oprávněn vzít objednávku zpět, a to bez nároku kontrolora 

na náhradu škody. 

 

Kontrolor uděluje souhlas se zveřejněním této objednávky včetně souvisejících příloh a údajů 

v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb. Kontrolor bere na vědomí, že tato objednávka 

nabude účinnosti až okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. zák. 

č. 340/2015 Sb. 

 

Objednávku prosím závazně potvrďte a vraťte objednateli. Objednávku lze potvrdit 

e-mailovou zprávou zaslanou na e-mailovou adresu: xxxxxxxxxxxxx nebo lze potvrzení 

zaslat do datové schránky České obchodní inspekce ID: x7cab34. Potvrzení je rovněž 

možné uvést přímo na objednávku a zaslat naskenované zpět všemi v předchozí větě 

uvedenými způsoby.  

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michael Maxa 

ředitel  

odboru metodiky a podpory kontroly 

Česká obchodní inspekce 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha: Kalkulace ceny za zkoušky - Nabídka – „Laboratorních zkoušek vzorků výrobků – 

Kouřovody“ ze dne 11. 08. 2021 


