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Smlouva o kontrolní činnosti 

č. vykonavatele 1617/1/0023 

 
uzavřená dle ust. § 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

(dále je „OZ“) 
 

1. Smluvní strany  

Název:   LOM PRAHA s.p.,  

Sídlo:    Praha 10, Malešice, Tiskařská 270/8, PSČ 108 00  

Zapsán:   v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu ALX, vložka 283 

Zastoupený:  Ing. Romanem Planičkou, ředitelem státního podniku  

IČ:    00000515 

DIČ:    CZ00000515 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:   994404-0141472001/0800 

Adresa pro doručování korespondence: CLV, Pražská 100 – letiště, 530 06 Pardubice 

Osoba oprávněná k jednání  

ve věcech smluvních:  Ing. Pavel Mareš, XXX, tel.: XXX 

ve věcech technických: Ing. Petr Jemelík, XXX, tel.: XXX 

 Ing. Karel Hons, XXX; tel.: XXX 

  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Název:   Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO 

Sídlo:    Praha 9, Kbely, Mladoboleslavská 944, PSČ 197 06 

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

Zastoupený: Ing. Petrem Novotným, ředitelem odštěpného závodu VTÚLaPVO,  

IČ:    24272523 

DIČ:    CZ24272523 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, PSČ 114 07 

Číslo účtu:   107-4407400207/0100 

Adresa pro doručování korespondence: Praha 9, Kbely, Mladoboleslavská 944, PSČ 197 06 

Osoba oprávněná k jednání  

ve věcech smluvních: Ing. Jan Ohlídal, e-mail XXX,  tel.: XXX 

ve věcech technických: Ing. Václav Ševčík, Ph.D., e-mail XXX 

tel.: XXX   

(dále jen „vykonavatel“) 

  

2. Základní ustanovení 

2.1. Účelem této smlouvy je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu leteckých motorů, 

pomocných pohonných jednotek, leteckých reduktorů, hydraulických systémů letecké 

techniky a dalších prostředků užívaných při leteckém provozu. 

2.2. Vykonavatel se zavazuje provést kontrolu předmětu kontroly za podmínek a způsobem 

stanoveným touto smlouvou a objednatel se zavazuje k zaplacení úplaty (ceny) 

za provedení této kontroly.  
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2.3. Předmětem kontroly se pro účely této smlouvy rozumí vzorky olejů, hydraulických 

kapalin a dalších provozních hmot, dále mechanické částice z olejových filtrů 

a magnetických zátek a další vzorky předané vykonavateli. 

2.4. Kontrolou se pro účely této smlouvy rozumí nestranné zjištění technického stavu 

předmětu kontroly uvedeného v čl. 2.3 této Smlouvy analýzami předmětu kontroly 

metodami tribotechnické diagnostiky, jejichž seznam je uveden v příloze č. 2, a to podle 

typu předmětu kontroly: 

2.4.1. kontroly rutinně odebíraných předmětů kontroly, jejichž blokové schéma je 

uvedeno v příloze č. 5 smlouvy. Pokud z výsledků kontroly rutinního vzorku 

plyne nutnost rozšíření o další analýzy, zašle vykonavatel takový návrh 

objednateli (e-mailem). Další rozšiřující analýzy jsou prováděny na základě 

zaslaného požadavku objednatele (e-mailem), 

2.4.2. kontroly mimořádných vzorků, jejichž obsah vytváří vykonavatel na základě 

domluvy s objednatelem. Vypracovaný návrh kontroly (zaslaný e-mailem) 

podléhá schválení objednatele, který návrh kontroly event. upraví a odešle 

konečné zadání e-mailem vykonavateli. 

2.5. Součástí kontroly je vystavení protokolu z kontroly (dále jen „protokol“), jehož vzor je 

přílohou č. 3 smlouvy. Z kontrol dle bodu 2.4.1. je vykonavatel povinen vystavit 

protokol a zaslat ho objednateli pouze v případě, kdy je výsledek kontroly hodnocen 

jako nevyhovující a kdy je nutný zásah na letecké technice. Z kontrol dle bodu 2.4.2. je 

vykonavatel povinen protokol vystavit a zaslat objednateli vždy. 

2.6. Po provedení každého dílčího plnění vykonavatel vydá kontrolní osvědčení, jehož vzor 

je přílohou č. 4 smlouvy.  

2.7. Dílčím plněním se pro účely této smlouvy rozumí veškeré kontroly provedené 

vykonavatelem za jednotlivá kalendářní čtvrtletí příslušného roku. 

3. Doba a místo plnění 

3.1. Objednatel je oprávněn předávat předměty kontroly vykonavateli průběžně  

od 1.1.2017 do 31.12.2022, přičemž průběžně znamená pro účely této smlouvy 

v pracovní dny od 7:30 do 15:00 hod. 

3.2. Vykonavatel se zavazuje, že provede kontrolu a předá protokoly objednateli ve lhůtách 

sjednaných v bodě 6.3. této smlouvy a dále se zavazuje, že vystaví a předá kontrolní 

osvědčení, ve lhůtách sjednaných v bodě 6.4. této smlouvy. 

3.3. Místem plnění, tj. místem předání předmětu kontroly objednatelem vykonavateli před 

zahájením jednotlivých dílčích plnění, je sídlo vykonavatele - Vojenského technického 

ústavu, s.p., odštěpného závodu VTÚLaPVO, budova č. 39, areál letiště Kbely, a to za 

předpokladu oznámení předání předmětu kontroly předem. Objednatel má rovněž právo 

doručit předmět kontroly na doručovací adresu uvedenou v čl. 1 této smlouvy, a to 

doporučeně s dodejkou. Jednotlivé protokoly dle bodu 2.5. této smlouvy budou 

vykonavatelem doručeny zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věcech 

technických postupem sjednaným v bodě 6.3. této smlouvy. Jednotlivá kontrolní 

osvědčení dle bodu 2.6. této smlouvy budou vykonavatelem předána zástupci 

objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických postupem sjednaným v bodě 

6.4. této smlouvy.  



3 

 

4. Úplata (cena) 

4.1. Úplata (cena) za provedení jednotlivých dílčích plnění bude stanovena až po jejich 

provedení a předání kontrolního osvědčení objednateli. Výše a složení úplaty 

za jednotlivá dílčí plnění bude stanovena dle ceníku vykonavatele, který je přílohou 

č. 2 smlouvy.  

4.2. U některých analýz atypických předmětů kontroly, zejména podle bodu 2.4.2., kde 

nelze určit cenu z ceníku analýz, bude cena určena domluvou (a potvrzena e-mailem) 

mezi zástupci obou smluvních stran oprávněnými jednat ve věcech technických.   

4.3. V roce 2018 a každý následující rok je vykonavatel oprávněn jednostranně zvýšit ceny 

stanovené v ceníku vykonavatele, který je přílohou č. 2 smlouvy, o roční míru inflace 

vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen za uplynulý 

kalendářní rok, vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Vykonavatel je oprávněn 

takto zvýšit ceny od 1. července příslušného kalendářního roku počínaje rokem 2018. 

Vykonavatel své právo na zvýšení cen uplatní písemným oznámením, které doručí 

objednateli nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku. V tomto písemném 

oznámení je vykonavatel povinen uvést zejména výše popsaný oficiálně uveřejněný 

údaj Českého statistického úřadu. Spolu s tímto oznámením je vykonavatel povinen 

předat objednateli nové znění přílohy č. 2 s přepočítanými cenovými údaji. Neuplatní-li 

vykonavatel své právo na zvýšení cen nejpozději do 31. května příslušného 

kalendářního roku, jeho právo na zvýšení cen zaniká.  

5. Platební podmínky 

5.1. Úhrada úplaty bude provedena bezhotovostně, postupně za skutečně provedenou 

kontrolu, po převzetí dílčích plnění objednatelem na základě vykonavatelem 

vystavených daňových dokladů (faktur) jednou za kalendářní čtvrtletí, a to na bankovní 

účet uvedený na těchto daňových dokladech (fakturách). Objednatel neposkytuje zálohy. 

5.2. Daňový doklad (fakturu) doručí vykonavatel objednateli ve dvou výtiscích po převzetí 

dílčího plnění objednatelem nejpozději však do 30. 1. 2023 na výše uvedenou 

doručovací adresu objednatele. Objednatel uhradí cenu dle daňového dokladu (faktury) 

do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení. Za den splnění platební povinnosti se 

považuje den odepsání ceny dílčího plnění z účtu objednatele ve prospěch vykonavatele. 

5.3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené 

zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí 

každého daňového dokladu (faktury) bude kopie kontrolního osvědčení za dané dílčí 

plnění. 

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). Vykonavatel je povinen vystavit nový daňový doklad 

(fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet 

původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v bodě 

5.2. této smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi 

opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli. 
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6. Způsob provedení kontroly a povinnosti smluvních stran 

6.1. Objednatel je povinen na své náklady dopravit předmět kontroly do místa plnění dle 

bodu 3.3. této smlouvy. Předání předmětu kontroly objednatelem vykonavateli 

k provedení kontroly potvrdí zástupce vykonavatele (pracovník tribolaboratoře) 

na kopii průvodky vzorku – požadavku na provedení analýzy oleje, jehož vzor je 

přílohou č. 1 smlouvy.  

6.2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění této smlouvy. Vykonavatel 

se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu plnění smlouvy provádět. Za tímto 

účelem je vykonavatel povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci související 

s plněním této smlouvy, vyžádanou objednatelem. Dále je vykonavatel povinen 

umožnit objednateli vstup do veškerých prostor, ve kterých je plnění dle této smlouvy 

prováděno nebo které s plněním dle této smlouvy souvisejí. 

6.3. Protokol je po vystavení vykonavatelem odeslán e-mailem (event. faxem) a 1x zaslán 

v písemné podobě zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věcech technických. 

V případě uplatnění ustanovení bodu 2.4.1 vykonavatel zpracuje a odešle (e-mailem) 

protokol nejpozději do pěti pracovních dnů od převzetí předmětu kontroly. V případě 

kontrol dle bodu 2.4.2. zpracuje a odešle (e-mailem) protokol nejpozději do deseti 

pracovních dnů od převzetí předmětu kontroly. 

V případě, že bude předmět kontroly hodnocen jako nevyhovující, vykonavatel zašle 

protokol e-mailem (event. faxem) zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věcech 

technických, a to nejpozději následující pracovní den po takovém zjištění. 

Pokud je doba zpracování výsledků kontroly dle bodu 2.4.2. delší než 10 pracovních 

dnů, vykonavatel zašle e-mailem (event. faxem) nejpozději do deseti pracovních dnů 

od převzetí předmětu kontroly zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věcech 

technických předběžné výsledky a navrhovaná opatření k zásahu na letecké technice. 

Protokol bude odeslán zástupci objednatele oprávněnému jednat ve věcech 

technických po skončení kontroly, nejpozději však do 20 pracovních dnů. 

6.4. V rámci každého dílčího plnění vystaví vykonavatel kontrolní osvědčení o zjištěném 

stavu předmětů kontrol za příslušné tři měsíce kalendářního čtvrtletí. Kontrolní 

osvědčení bude objednateli předáno v písemné podobě. V elektronické podobě (MS 

OFFICE) bude objednateli zaslán e-mailem přehled vydaných protokolů za dané 

čtvrtletí a výpis dat z databáze provedených analýz za dané čtvrtletí.  Dokumenty 

uvedené v tomto článku předá vykonavatel objednateli nejpozději do 15. dne 

po každém třetím měsíci kalendářního čtvrtletí daného roku, v němž byly předměty 

kontroly k provedení kontroly vykonavateli předány. Smluvní strany sjednaly, 

že vykonavatel provede poslední dílčí plnění nejpozději do 15.01.2023. 

6.5. Obsahem kontrolního osvědčení je zejména: 

6.5.1 počty zpracovaných předmětů kontroly podle jednotlivých druhů provedených 

analýz, 

6.5.2 stanovení úplaty za dílčí plnění dle platného ceníku. 

6.6 Součástí kontrolních osvědčení je podpisová doložka, kterou podepíší osoby 

oprávněné jednat ve věcech technických obou smluvních stran. Kontrolní osvědčení 

vyhotovuje vykonavatel celkem ve čtyřech výtiscích, z nichž jeden učiní přílohou 

faktury, dva si ponechá a jeden obdrží objednatel. 

6.7 Objednatel je oprávněn kontrolní osvědčení, které není zpracováno v souladu s touto 

smlouvou, vrátit zpět vykonavateli k přepracování. Do doby předání bezvadného 
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kontrolního osvědčení se považuje kontrola za nesplněnou a kontrolní osvědčení 

objednatelem nepřevzaté.  

7. Přerušení provádění kontroly 

7.1. Objednatel je oprávněn nařídit vykonavateli přerušení provádění kontroly v případě, 

že: 

7.1.1. kontrola není ze strany vykonavatele prováděna v souladu s touto smlouvou 

s vyloučením technického stavu zkušebních zařízení z důvodů vyšší moci, 

nebo 

7.1.2. vykonavatel nesplní své povinnosti stanovené v bodě 6.2. této smlouvy. 

7.2. Nařízení o přerušení provádění kontroly vydá objednatel nebo zástupce objednatele 

oprávněný jednat ve věcech technických písemnou formou. V tomto nařízení bude 

uveden důvod, pro který objednatel nařizuje přerušit provádění kontroly. Nařízení 

o přerušení provádění kontroly bude vykonavateli oznámeno telefonicky a následně 

doručeno faxem, příp. doručeno dle bodu 11.4. této smlouvy. Účinky nařízení 

o přerušení provádění kontroly nastávají okamžikem jeho doručení vykonavateli. 

7.3. Provádění kontroly může vykonavatel obnovit na základě písemného nařízení 

o ukončení přerušení provádění kontroly vydaného objednatelem nebo zástupcem 

objednatele oprávněným jednat ve věcech technických. Nařízení o ukončení přerušení 

provádění kontroly bude vykonavateli oznámeno telefonicky a následně doručeno 

faxem, příp. doručeno dle bodu 11.4. této smlouvy. Účinky nařízení o ukončení 

přerušení provádění kontroly nastávají okamžikem jeho doručení vykonavateli. 

7.4. V případě, že objednatel přeruší provádění kontroly z důvodů uvedených v bodě 7.1.1. 

této smlouvy, vydá objednatel nařízení o ukončení přerušení provádění kontroly až 

poté, co vykonavatel odstraní veškeré závady uvedené v nařízení o přerušení 

provádění kontroly a objednatel odstranění závad zkontroluje. Objednatel je povinen 

dostavit se k provedení kontroly odstranění závad nejpozději do 2 pracovních dnů ode 

dne, kdy mu vykonavatel odstranění závad oznámil. 

7.5. O dobu, po kterou bylo ze strany objednatele přerušeno provádění kontroly, se 

přerušuje doba plnění dle bodu 3.2. této smlouvy. 

8. Smluvní pokuty 

8.1. Za nesplnění závazku vykonavatele se sjednávají následující smluvní pokuty: 

8.1.1. v případě, že vykonavatel neposkytne součinnost při provádění kontroly plnění 

této smlouvy ve smyslu bodu 6.2. této smlouvy, je vykonavatel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu XXX Kč za každý jednotlivý případ, 

8.1.2. v případě přerušení provádění kontroly na základě nařízení objednatele 

z důvodů stanovených v bodě 7.1. této smlouvy je vykonavatel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši XXX Kč za každý započatý den takového 

přerušení, 

8.1.3. v případě prodlení vykonavatele s předáním protokolů u předmětů kontroly, 

ve lhůtách sjednaných v bodě 6.3. této smlouvy, je vykonavatel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši XXX,- Kč za každý jednotlivý 

případ. 
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8.2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury ve lhůtě splatnosti dle bodu 5.2. této 

smlouvy je vykonavatel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 

XXX % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do jejího úplného 

zaplacení. 

8.3. Smluvní strany uplatní nárok na smluvní pokutu a úrok z prodlení v ujednané výši 

písemnou výzvou na adrese pro doručování. Takto vyzvaná smluvní strana je povinna 

zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 21 dnů od doručení této výzvy. 

8.4. Smluvní pokutu hradí smluvní strana bez ohledu na to, vznikla-li druhé smluvní straně 

škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

9. Vyšší moc 

9.1. 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 smlouvy, jestliže nelze 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. 

9.2. Za překážky dle bodu 9.1. této smlouvy se výslovně považují živelní pohromy, 

jakákoliv embarga, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, 

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 vykonavatele se výslovně 

nepovažuje jakýkoliv problém vykonavatele s plněním jeho subdodavatelů. 

9.3. Nastanou-li skutečnosti, které vylučují odpovědnost jedné ze smluvních stran, které 

způsobí či mohou způsobit podstatné zpoždění jakéhokoliv termínu podle této 

smlouvy, či zánik nebo zrušení závazků podle této smlouvy, jsou smluvní strany 

povinny se neprodleně o těchto skutečnostech vylučující odpovědnost informovat 

a vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace. Objednatel ani vykonavatel 

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. 

9.4. V případě, 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. 

9.5. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana 

byla v prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských poměrů. 

9.6. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá příslušná 

překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. 

10. Zánik smlouvy 

Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva o kontrolní činnosti zaniká, vedle případů 

stanovených občanským zákoníkem, také: 
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10.1. dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených 

nákladů, 

10.2. jednostranným odstoupením od smlouvy o kontrolní činnosti v době, kdy je provádění 

kontroly přerušeno nařízením objednatele ve smyslu čl. 7. této smlouvy a toto 

přerušení již trvá alespoň 15 pracovních dnů, 

10.3. jednostranným odstoupením od smlouvy o kontrolní činnosti ze strany objednatele pro 

její podstatné porušení, kterým se rozumí: 

10.3.1. prodlení vykonavatele se splněním kteréhokoliv dílčího plnění delší než 

20 kalendářních dnů, 

10.3.2. opakované porušení povinností vykonavatele vyplývající z této smlouvy, 

přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv 

povinnosti. 

Objednatel je oprávněn ze stejných důvodů odstoupit také pouze od dílčího plnění, jehož se 

podstatné porušení definované v tomto článku týká. Odstoupením objednatele od dílčího 

plnění tato smlouva nezaniká. 

11. Zvláštní ujednání 

11.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této 

smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.  

11.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným 

ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními orgány 

nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se 

za změnu smlouvy nepovažují. V případě změny zástupce objednatele nebo 

vykonavatele oprávněného jednat ve věcech technických nebude vyhotoven dodatek 

ke smlouvě; smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu 

oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení 

oznámení příslušné smluvní straně. 

11.3. Zástupci smluvních stran oprávnění jednat ve věcech technických mohou činit pouze 

úkony, ke kterým je opravňuje tato smlouva. Úkony jimi učiněné nad takto vymezený 

rámec jsou neplatné. 

11.4. Smluvní strany sjednaly, že doručování se provádí na doručovací adresy uvedené 

v čl. 1 této smlouvy, a to doporučeně s dodejkou, nebo osobně proti potvrzení 

o převzetí. V případě, že smluvní strana odmítne doručovanou zásilku převzít, platí 

den odmítnutí převzetí za den doručení. V případě, 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. 

11.5. V případě zániku vykonavatele je tento povinen ihned sdělit objednateli tuto 

skutečnost event. sdělit svého právního nástupce. V případě změny sídla, místa 

podnikání, nebo doručovací adresy vykonavatele je vykonavatel povinen neprodleně 

tuto skutečnost oznámit objednateli. Pokud vykonavatel tuto povinnost nesplní, platí 

pro doručování písemností adresa uvedená v čl. 1 této smlouvy. 

11.6. V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a jejími přílohami, budou 

přednostně aplikována ustanovení této smlouvy. 

11.7. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích o 8 stranách, z nichž obdrží dva výtisky 

objednatel a jeden výtisk vykonavatel.  
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11.8. Ke smlouvě je připojeno 5 příloh o 10 listech, které jsou její nedílnou součástí: 

Příloha č. 1 - Průvodka vzorku - požadavek na provedení analýzy oleje – 1 list 

Příloha č. 2 - Ceník – 2 listy 

Příloha č. 3 - Protokol – 3 listy 

Příloha č. 4 - Kontrolní osvědčení – 2 listy 

Příloha č. 5 - Blokové schéma rutinní analýzy – 2 listy 

 

11.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

 

 

V Praze dne 21.12.2016 V Praze dne 15.12.2016 

Za objednatele Za vykonavatele 

 

 

 

……………………………….. 

 

 

 

…………………………….. 

David Rod, MSc., LL.M. 

výkonný ředitel 

Ing. Petr Novotný 

ředitel odštěpného závodu 

 

 

 


