
SMLUVNÍ VZOR

Smlouva o službách č. 520/2022-VLCH
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA-MINISTERSTVO OBRANY
se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupená kvestorem Univerzity obrany Ing. Pavlem Novotným 
se sídlem kanceláří: Univerzita obrany, Kounicova 65, Brno 
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno-město 
Číslo bankovního účtu: 404881/0710 
Kontaktní osoby:

Ing. Daniel Sas, Ph.D., tel.: 973 452 342, e-mail: daniel.sas@unob.cz 
doc. Mgr. Věra MAZÁNKOVÁ, Ph.D., tel. 973 442 073, e-mail: vera.mazankova@unob.cz 

Adresa pro doručování korespondence: Univerzita obrany v Brně, Kounicova 65, 662 10 Brno 
Adresa pro doručování elektronických daňových dokladů: elektronicke. faktury@,unob. cz 
Adresa příjemce plnění: Univerzita obrany v Brně, Kounicova 65, 662 10 Brno 

jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

NUVIA Dosimetry, s.r.o.
se sídlem Na Truhlářce 39/64, 180 00 Praha 8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 6993 
zastoupená jednatelem společnosti Zdeňkem Zelenkou 
IČO: 45240043
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Jihlava 
Číslo bankovního účtu: 565448101/0100
Kontaktní osoba: Roman Heissler, mobil +420 725 429 323, e-mail: roman.heissler@nuvia.com 
Telefonní spojení: +420 284 840 400 
E-mailové spojení: dosimetry@nuvia.cz
Adresa pro doručování korespondence: Na Truhlářce 39/64, 180 00 Praha 8 

jako POSKYTOVATEL (dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) uzavírají 
tuto smlouvu o službách (dále jen „smlouva“):

1 Předmět a účel smlouvy
1.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 

službu definovanou touto smlouvou, a to postupně po dílčích plněních (tj. po částech), a 
objednatel se zavazuje službu po dílčích plněních (tj. po částech) převzít a zaplatit cenu za 
službu.

1.2. Službou se pro účely této smlouvy rozumí zapůjčení monitorovacích osobních dozimetrů 
filmových (celotělových), prstových a neutronových, monitorování a periodická kontrola 
v měsíčních intervalech a roční vyhodnocení radioaktivních látek.
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1.3. Dílčím plněním (tj. částí služby) se pro účely této smlouvy rozumí provádění měření radiace a 
následné vyhodnocení naměřených hodnot.

1.4. Účelem této smlouvy j e zabezpečení ochrany pracovníků na Univerzitě obrany proti radiaci.

2. Cena za službu
2.1. Cena za službu dle této smlouvy se skládá z dílčích cen za provedení jednotlivých dílčích plnění 

(tj. částí služby).
2.2. Cena za jednotlivá dílčí plnění (tj. části služby) se stanoví dle ceníku poskytovatele, který jako 

příloha tvoří nedílnou součást této smlouvy.

3. Lhůty a místa plnění
3.1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli službu po dílčích plněních (tj. po částech) 

takto:
1. dílčí plnění pro rok 

2023,2024 a 2025
31. 01. 2023, 31. 1. 2024 a

31. 1. 2025

2. dílčí plnění pro rok 
2023,2024 a 2025

28. 02. 2023, 28. 2. 2024 a
28. 2. 2025

3. dílčí plnění pro rok 
2023,2024 a 2025

31. 03. 2023, 30. 03. 2024 a 
29. 03. 2025

4. dílčí plnění pro rok 
2023,2024 a 2025

28. 04. 2023, 30. 04. 2024 a 
30. 04. 2025

5. dílčí plnění pro rok 
2023,2024 a 2025

31. 05. 2023, 31. 05. 2024 a 
31. 05. 2025

6. dílčí plnění pro rok 
2023,2024 a 2025

30. 06. 2023, 29. 06. 2024 a 
28. 06. 2025

7. dílčí plnění pro rok 
2023,2024 a 2025

31. 07. 2023, 31. 07. 2024 a 
31. 07. 2025

8. dílčí plnění pro rok 
2023,2024 a 2025

31. 08. 2023, 31. 08. 2024 a 
30. 08. 2025

9. dílčí plnění pro rok 
2023,2024 a 2025

29. 09. 2023, 28. 09. 2024 a 
30. 09. 2025

10. dílčí plnění pro rok 
2023,2024 a 2025

31. 10. 2023, 31. 10. 2024 a 
31. 10. 2025

11. dílčí plnění pro rok 
2023,2024 a 2025

30. 11. 2023, 30. 11. 2024 a 
29. 11. 2025

12. dílčí plnění pro rok 
2023,2024 a 2025

29. 12. 2023, 31. 12. 2024 a 
31. 12. 2025
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3.2. Místy plnění, tj. místy, kde bude poskytováno dílčích plnění (tj. částí služby), jsou Ústav 
ochrany proti zbraním hromadného ničení, kasárna Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov, a 
Univerzita obrany v Brně, Katedra 215 FVT UO, kasárna Šumavská 4, 662 10 Brno.

3.3. Počty a typy dozimetrů dodávaných na jednotlivá místa plnění jsou uvedené v následující 
tabulce:

P.č. Místo plnění Kompetentní 
osoba, která 
probírá službu

Filmová
dozimetrie

Neutronová
dozimetrie

Prstová
dozimetrie

1 Ústav ochrany proti zbraním
hromadného ničení, 
kasárna Víta Nejedlého,
682 01 Vyškov

Ing. Daniel 
Sas, Ph.D.

5 ks 3 ks 2 ks

2 Univerzita obrany v Brně, Katedra 215 
FVT UO, kasárna Šumavská 4
662 10 Brno

Doc. Mgr. 
Věra

Mazánková,
Ph.D.

3 ks 2ks

4. Způsob provádění služby
4.1. Poskytovatel provede službu s potřebnou péčí v uj ednaném čase a obstará vše, co je k provedení 

služby potřeba.
4.2. Poskytovatel ke konci každého kalendářního měsíce zašle objednavateli na určené adresy 

uvedené v čl. 3.2. požadované dozimetry. Předání a převzetí osobních dozimetrů bude 
probíhat formou poštovních zásilek. Výměna osobního dozimetru proběhne formou kus 
za kus.

4.3. Objednavatel následně do 5 pracovních dnů od doručení zásilky od poskytovatele přepošle na 
vyhodnocení dozimetry z předešlého měsíce.

4.4. Poskytovatel následně vyhodnotí hodnoty ze zaslaných dozimetrů a následně informuje 
objednavatele o výsledcích.

4.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat poskytování služby. Poskytovatel se zavazuje umožnit 
objednateli tuto kontrolu poskytování služby provádět. Za tímto účelem je poskytovatel 
povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci související s poskytováním služby, 
vyžádanou objednatelem, dále je poskytovatel povinen umožnit objednateli vstup do veškerých 
prostor, které s poskytováním služby souvisejí.

4.6. Dílčí plnění (tj. část služby) se považuje za provedené, je-li poskytovatelem poskytnuto 
v rozsahu všech úkonů vymezených touto smlouvou a je-li objednatelem převzato. Okamžik 
převzetí dílčího plnění, tj. části služby, dle této smlouvy je poskytovatel povinen předem 
telefonicky domluvit s kontaktní osobou objednatele. Objednatel není povinen převzít plnění 
mimo takto dohodnutý termín. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen převzít 
dílčí plnění (tj. část služby), které není ve smyslu této smlouvy dokončené.

4.7. Dílčí plnění, tj. část služby, za objednatele převezme kontaktní osoba objednatele, přičemž:
4.7.1. nebylo-li dílčí plnění (tj. část služby) ve smyslu této smlouvy poskytnuta řádně a v 

celém rozsahu, je objednatel oprávněn odmítnout dílčí plnění (tj. část služby) 
převzít. O nepřevzetí dílčího plnění (tj. části služby) bude objednatelem vyhotoven 
zápis, ve kterém objednatel uvede veškeré výhrady, pro které nebylo dílčí plnění (tj. 
část služby) převzato.
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4.7.2. v ostatních případech objednatel dílčí plnění (tj. část služby) převezme. O převzetí 
dílčího plnění (tj. části služby) bude smluvními stranami sepsán protokol o předání a 
převzetí dílčího plnění (dále jen „protokol“), který bude obsahovat zejména číslo této 
smlouvy, označení dílčího plnění (tj. části služby), podrobný popis dílčího plnění (tj. 
části služby), datum převzetí dílčího plnění (tj. části služby) objednatelem a podpisy 
kontaktních osob obou smluvních stran. Protokol před předáním dílčího plnění (tj. části 
služby) připraví poskytovatel.

4.8. Dílčí plnění (tj. část služby) se považuje za převzaté objednatelem okamžikem podpisu úplného 
protokolu kontaktní osobou objednatele.

5. Platební podmínky
5.1. Nárok na úhradu ceny za službu objednatelem poskytovateli vzniká postupně vždy po skončení 

každého kalendářního měsíce, a to ve výši ceny za dílčí plnění (tj. části služby), která byla 
objednatelem v uplynulém kalendářním měsíci převzata [tzn. poskytovatel je oprávněn 
požadovat po objednateli úhradu dílčí ceny v návaznosti na plnění této smlouvy jedním 
daňovým dokladem (fakturou) jednou měsíčně]. Úhrada každé dílčí ceny bude provedena na 
základě poskytovatelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet 
uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Objednatel poskytuje zálohy.

5.2. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí daňový doklad 
(faktura) obsahovat číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění. Poskytovatel je povinen 
v daňovém dokladu (faktuře) cenu za jednotlivá dílčí plnění (tj. části služby) rozepsat po 
jednotlivých položkách rozpočtu. Součástí daňového dokladu (faktury) jsou originály 
protokolů podepsaných za objednatele kontaktní osobou objednatele, které se vztahují 
k příslušným dílčím plněním (tj. částem služby).

5.3. Daňový doklad (fakturu) doručí poskytovatel objednateli na doručovací adresu objednatele. 
Objednatel zaplatí cenu za službu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do:
5.3.1. 30 dnů ode dne obdržení tohoto daňového dokladu (faktury), byl-li daňový doklad 

(faktura) objednateli doručen nejpozději do 1. 12. daného roku.
5.3.2. 60 dnů ode dne obdržení tohoto daňového dokladu (faktury) v ostatních případech.

5.4. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny za službu dle daňového 
dokladu (faktury) z účtu objednatele ve prospěch poskytovatele.

5.5. 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. Stanoví-li poskytovatel v daňovém dokladu (faktuře) datum 
splatnosti v rozporu s touto smlouvou, není tato chyba důvodem pro vrácení daňového dokladu 
(faktury) a pro další plnění povinností smluvních stran se nebude k tomuto chybně uvedenému 
údaji přihlížet.

5.6. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového 
dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní 
lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená dle čl. 5.3. této 
smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného 
daňového dokladu (faktury) objednateli.
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5.7. Budou-li u poskytovatele, coby dodavatele zdanitelného plnění, shledány důvody k naplnění 
institutu ručení za daň podle § 109 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn při úhradě ceny postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že 
takovém případě bude úhrada ceny za službu poskytovateli za předmět plnění podle této 
smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednateli na účet správce 
daně místně příslušného prodávajícímu. Poskytovatel tedy obdrží cenu za služby ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu částky ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

6. Smluvní pokuty

6.1. V případě prodlení poskytovatele s provedením (poskytnutím) dílčího plnění (tj. části služby) 
ve lhůtě dle čl. 3.1. této smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli za každý započatý 
den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

6.1. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši u poskytovatele výzvou. Poskytovatel 
je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu objednateli do 21 dnů od doručení této výzvy.

6.2. Smluvní pokutu zaplatí poskytovatel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Náhrada 
škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

7. Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy
7.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva zaniká vedle ostatních případů stanovených 

občanským zákoníkem také jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele pro 
její podstatné porušení poskytovatelem nebo její výpovědí ze strany objednatele.

7.2. Podstatným porušením povinností ze strany poskytovatele se rozumí:
7.2.1. prodlení poskytovatele s provedením (poskytnutím) kteréhokoliv dílčího plnění (tj. části 

služby) ve lhůtě dle čl. 3.1. této smlouvy po dobu delší než 10 dnů;
7.2.2. opakované porušení povinností poskytovatele vyplývající z této smlouvy, přičemž 

opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti.
7.3. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být 

učiněna písemně, výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícím po dni, kdy byla výpověď poskytovateli doručena.

8. Zvláštní ujednání
8.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci práv a povinností vyplývajících z této 

smlouvy, se řídí právním řádem České republiky.
8.2. 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 této smlouvy 
nepovažují. Změní-li se kterýkoliv údaj uvedený v záhlaví této smlouvy u smluvních stran, je 
smluvní strana, u níž ke změně došlo, povinna neprodleně písemně o této skutečnosti 
informovat druhou smluvní stranu. Účinnost změny u údajů, které se nezapisují do obchodního
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rejstříku (např. doručovací adresa, kontaktní osoba), nastává okamžikem doručení oznámení 
příslušné smluvní straně.

8.3. Kontaktní osoba objednatele je oprávněna za objednatele činit pouze tato právní j ednání:
8.3.1. dohodnout s poskytovatelem den a čas předání dílčího plnění - čl. 4.6. této smlouvy;
8.3.2. odmítnout dílčí plnění (tj. část služby) převzít dle čl. 4.7.1. této smlouvy, a to včetně 

vyhotovení zápisu o odmítnutí převzít službu; a
8.3.3. převzít plnění služby ve smyslu čl. 4.7.2. této smlouvy, a to včetně podpisu protokolu.
Kontaktní osoba objednatele není oprávněna zejména rozhodnout nebo se poskytovatelem 
dohodnout způsob vypořádání nároků z vadného plnění. Právní jednání učiněná kontaktní 
osobou objednatele nad takto vymezený rámec nezavazují objednatele.

8.4. Neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
8.5. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku a ujednat převzetí dluhu 

vyplývající z této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.
8.6. Poskytovatel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 

§ 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších právních 
předpisů. Poskytovatel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do 
těchto objektů, která byla v této souvislosti vydána statutárním orgánem, do jehož působnosti 
tyto objekty důležité pro obranu státu náleží.

8.7. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy.
8.8. V případě, že nastane rozpor mezi touto smlouvou a její přílohou, má přednost ujednání 

obsažené ve smlouvě.
8.9. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. prosince 2025.
8.10. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
8.11. Tato smlouva má sedm očíslovaných stran (včetně přílohy), je vyhotovena ve dvou výtiscích, 

každý s platností originálu, z nichž obdrží jeden výtisk objednatel a jeden výtisk poskytovatel.
8.12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání 

podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz svého souhlasu 
s jejím obsahem pod ní připojují své podpisy.

V ........................, dne

Ing. Jiří
Za objednatele
Ing. Jiří LEXMAUL L 
kvestor Univerzity obrany

Digitálně 
podepsal Ing. Jiří 
LEXMAUL 
Datum: 
2022.12.01 
13:25:19+01'00'

V........................ , dne

Za poskytovatele
Zdeněk Zelenka 
jednatel společnosti

Digitálně

7Hpnplz PodePsal
Z-UCI ICI\ Zdeněk Zelenka 

Datum: 
2022.11.30 
10:56:42 +0T00'

Zelenka
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Počet stran: 1

Ceník poskytovatele - vyhodnocení dozimetrů

Poř.
číslo

Typ dozimetrie Měrná jednotka 
(MJ)

Množství Cena za MJ bez DPH 
(Kč) Cena za MJ s DPH (Kč)

1
Filmová
dozimetrie

ks 1 115,00 139,15

2
Neutronová
dozimetrie

ks 1 270,00 326,70

3
Prstová dozimetrie ks 1 115,00 139,15

Cena za službu

Poř.
číslo Typ dozimetrie Měrná

jednotka (MJ)

Předpokládaný počet 
vyhodnocení kontrol 

dozimetrů
Cena za jednotku bez 

DPH (CZK)
Celková cena bez 

DPH (CZK)

1
Filmová
dozimetrie

ks
96 115,00

11 040,00

2
Neutronová
dozimetrie

ks
60 270,00

16 200,00

3
Prstová
dozimetrie

ks
24 115,00

2 760,00

Nabíc ková cena celkem bez DPH (CZK) za 1 rok 30 000,00

Nabídková cena celkem bez DPH (CZK) za 3 kalendářní roky 90 000,00

Nabídková cena celkem s DPH (CZK) za 3 kalendářní roky 108 900,00
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