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SMLOUVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI
„Tribologie olejů leteckých motorů“

č. 1710400013

ČI. 1

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem:
zastoupena:

se sídlem kanceláře:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Mgr. Zorou Skurčákovou, MBA, ředitelkou odboru vyzbrojování vzdušných sil
Sekce vyzbrojování a akvizic MO na základě příkazu k zastupování
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
404881/0710

kontaktní osoba: Mgr. Martin Koňakovský,
tel.:

Ing. Romana Straková,
tel.:

zástupci objednatele ve věcech technických:
mjr. Ing. Jan Chramosta, VZ 5512 Stará Boleslav,
tel.:

kpt. Ing. Lenka Kaválková, VZ 5512 Stará Boleslav,
tel.:

prap. Jana Skálová, VZ 5512 Stará Boleslav,
tel.:

mjr. Ing. Vlastimil Kolman, VZ 5512 Stará Boleslav,
tel.:

mjr. Ing. Robert Hejtmánek, VÚ 3031 Praha,
tel.:
e-mail:

nprap. Rudolf Sedláček, VÚ 3031 Praha,

tel.:

pplk. Ing. David Křiklan, VÚ 3031 Praha,
tel.:

pplk. Ing. Václav Marel, VÚ 8407 Praha,

tel.:

mjr. Ing. Stanislav Šebánek, VÚ 8407 Praha,
tel.:

pplk. Ing. David Kudma, VÚ 7214 Čáslav,
tel.:
e-mail

mjr. Ing. František Říha, VÚ 7214 Čáslav,
tel.:
21 .inzenyri@seznam.cz,

pplk. Ing. Milan Obr, VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou,
tel.:



mjr u Náměště nad Oslavou,
tel.:
e-mail:

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

a

VZ 5512 Agentura logistiky
Odbor zabezpečení letectva
Boleslavská 929
250 02 Stará Boleslav

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Vojenský technický ústav, s. p.

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859
zastoupen: Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku

Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbelyse sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

24272523
CZ24272523

říkopě 33, 114 07 Praha 1

zástupce zhotovitele ve věcech technických:
Ing
fax:

kontaktní osoba: Ing.
fax:

adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s. p.
Odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9 - Kbely

(dále jen „kontrolor“) na straně druhé

uzavírají v souladu s ustanovením § 2652 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „OZ“), tuto smlouvu o kontrolní činnosti (dále jen „smlouva“).

ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu leteckých motorů, pomocných
energetických a spouštěcích jednotek, leteckých reduktorů a jiných letadlových soustav a agregátů
u letounů Armády České republiky v letech 2018 - 2024.



0.3
Předmět smlouvy

I. Předmětem této smlouvy je závazek kontrolora provádět pro objednatele kontroly vzorků
olejů, maziv, provozních hmot a mechanických částic z olejových filtrů a magnetických zátek
letounů (dále jen „vzorky“) předaných kontrolorovi Vojenským útvarem 7214 Čáslav (dále

jen „VÚ 7214 Čáslav“), Vojenským útvarem 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou
(dále jen „VÚ 2427 Sedlec“) a Vojenským útvarem 8407 Praha (dále jen „VÚ 8407 Praha“),

přičemž kontrolou se pro účely smlouvy rozumí nestranné zjištění technického stavu techniky
na základě analýzy vzorků odebraných z:

leteckých motorů typu TV2-117, TV3-117, PZL-10 W, AI-25, M-601 a jejich modifikací,
F-124 GA 100, PW 127G, CF-34 3A-2, CFM56-5B7/P;

pomocných energetických a spouštěcích jednotek AI-9, SAFÍR 5 a jejich modifikací,

GTCP-36 100-E, GTCP-131-9(A);

leteckých reduktorů VR-8A, VR-14, VR-24, WR-3 ajej ich modifikací;

leteckých vložených a koncových reduktorů, automatů cykliky, hlav nosného a vyrovnávacího
rotoru, skříní náhonů, generátorů, převodovek a jiných letadlových soustav a agregátů
letounů;

(dále jen „technika“);

a to prostřednictvím:

a) provedení tribodiagnostických analýz předepsaných výrobcem pohonné jednotky F-124
GA-100 letounu L-159 (diagnostika pomocí analýz mechanických částic ze vzorků);

b) stanovení fyzikálně-chemických vlastností vzorků v závislosti na zjištěném stavu sledované
techniky;

c) provedení analýz vzorků letecké techniky - spektrální AES-RDE analýza je prováděna
u dodaných vzorků dle požadavků objednatele. V případě nutnosti jsou prováděny následné
analýzy jako je ferografická analýza, stanovém rozdílu nefiltrovaný - filtrovaný vzorek,
odhad jakostních parametrů syntetických olejů pomocí infračervené spektrometrie;

d) provedení nestandardních analýz, které si dle požadavku objednatele vyžaduje stav
sledované techniky, tj. zejména infračervené spektrometrie, elektronové mikroskopie
s kvantitativní elementární analýzou, analýzy kovových částic z magnetických zátek nebo
z olejových filtrů nebo z plastických maziv atd.;

za současného

e) vystavení protokolu, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 smlouvy (dále jen „protokol“),
a který tvoří výstup z analýz prováděných podle čl. 3 odst. 1 písm. a), b) a d) smlouvy.
Z analýz dle čl. 3 odst. 1 písm. c) smlouvy se protokol vystavuje a zasílá objednateli pouze
v případě, kdy je výsledek předmětné analýzy hodnocen jako nevyhovující a kdy je nutný
zásah na technice, nebo v případě, kdy je výsledek předmětné analýzy hodnocen jako
vyhovující a protokol je vyžádán zástupcem objednatele ve věcech technických
příslušného vojenského útvaru, který o provedení analýzy požádal; a

f) vystavení kontrolního osvědčení, jehož vzor tvoří přílohu č. 4 smlouvy (dále jen “kontrolní
osvědčení“), po provedení každého jednotlivého dílčího plnění v souladu s požadavky
objednatele;

(souhrnně dále jen „kontrola“ nebo „služba“).

2. Smluvní strany se dohodly na provádění kontroly průběžně po celou dobu trvání této smlouvy,
a to prostřednictvím dílčích plnění. Dílčím plnění se pro účely této smlouvy rozumí provedení
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kontroly vzorků předaných příslušnými zástupci objednatele ve věcech technických uvedených
v záhlaví smlouvy (dále jej „zástupce objednatele“) kontrolorovi na základě řádně vyplněné
průvodky vzorků dle čl. 7 odst. 1 smlouvy (dále jen „dílčí plnění“) a to za období 3 po sobě

jdoucích měsíců.

ČL 4
Cena za poskytované služby

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb„ o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na celkové ceně za poskytovanou službu, do výše celkového finančního limitu, který činí:

48 450 000,00 Kč včetně DPH

(slovy: čtyřicetosmmilionůčtyřistapadesáttisíc korun českých)

(dále jen „celkový finanční limit“)

2. Celkový finanční limit za poskytovanou službu bez DPH činí 40 041 322,31 Kč, sazba DPH
ve výši 21 % činí 8 408 677,69 Kč.

3. Rozpis finančních prostředků pro poskytování služby v období let 2018-2024:

Rok poskytování služby Finanční limit v Kč včetně DPH

2018 6 600 000,00

2019 6 600 000,00

2020 6 750 000,00

2021 6 900 000,00

2022 7 050 000,00

2023 7 200 000,00

2024 7 350 000,00

Celkem 48 450 000,00

Finančním limitem se rozumí stanovení limitu finančních prostředků v Kč, do jehož výše
je možné poskytovat službu v jednotlivých letech plnění smlouvy.

Překročení finančního limitu v jednotlivých letech poskytování služby je možné na základě
písemného oznámení objednatele kontrolorovi, přičemž nelze překročit celkový finanční limit
pro dobu poskytování služby.

Celkový finanční limit včetně DPH je stanoven jako limit nejvýše přípustný, který není možné
překročit a zahrnuje všechny náklady spojené s plněním služby (např. cena materiálu, cena
za dopravu, cena za dokumentaci, apod.). K celkovému finančnímu limitu bez DPH bude
připočteno DPH ve výši účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V případě
změny sazby DPH nejsou smluvní strany povinny vyhotovovat písemný dodatek.

4. Cena za jednotlivá dílčí plnění bude stanovena na základě ceníku, který je přílohou č. 2 této
smlouvy (dále jen „ceník“). Cena za dílčí plnění bude stanovena na základě skutečně provedené
kontroly a po jejím převzetí objednatelem.

5. Cenu za dílčí plnění je kontrolor povinen kalkulovat a objednateli účtovat jakožto cenu
v místě a čase obvyklou. Kontrolor bere na vědomí znění ust. § 12 odst. 4 a 5 zákona
č. 219/2000 Sb„ o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů, tedy že v případě, kdy cena za plnění bude vyšší než cena obvyklá podle
ust. § 2 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, tj. cena tvořena
kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku, je taková cena
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Odbor

právní

datum



neplatná v rozsahu rozdílu, o který překračuje přípustnou výši. Na úhradu ceny vyšší než obvyklé
nevzniká kontrolorovi nárok.

6. Ceny uvedené v ceníku byly sjednány mezi objednatelem a kontrolorem, přičemž kontrolor při
jednání deklaroval, že uvedené ceny jsou cenami v místě a čase obvyklými a jsou stanoveny
v souladu s ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako
ceny tvořené na základě kalkulačního propočtu ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného
zisku. Výše uvedenou skutečnost kontrolor stvrdil čestným prohlášením ze dne 17. července 2017.

7. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly podkladové dokumentace pro kalkulaci účtovaných cen
(mzdové podklady, materiálové výdejky, daňové doklady aj.) uložené u kontrolora,
a to v době od zahájení plnění smlouvy do doby jednoho roku po ukončení plném smlouvy.
Předložení podkladové dokumentace ke kontrole si písemně vyžádá objednatel. Kontrolor ve lhůtě
14 kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele předloží požadovanou dokumentaci
objednateli ke kontrole.

ČL 5
Místo plnění

1. Místem poskytování služby je sídlo kontrolora na adrese Mladoboleslavská 944, 197 06

Praha 9 - Kbely.

Čl. 6
Doba poskytování služby

1. Kontrolor zahájí poskytování služby po podpisu smlouvy.

2. Kontrolor ukončí poskytování služby nejpozději dne 30. listopadu 2024, nebo vyčerpáním
celkového finančního limitu ve smyslu ust. čl. 4 smlouvy, dle toho co nastane dříve.

3. Poskytování služby je ukončeno poskytnutím všech dílčích plnění, ke kterým byly kontrolorovi
předány vzorky způsobem dle čl. 7 odst. 1 smlouvy, řádně, včas a bez vad.

4. Objednatel je oprávněn předávat vzorky kontrolorovi způsobem dle čl. 7 odst. 1 této smlouvy
v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hod., vždy po předchozím oznámení objednatele kontrolorovi
(dále jen „oznámení“). Za oznámení je považováno předání elektronické průvodky vzorku
z informačního systému logistiky AČR a v urgentních případech minimálně 4 hodiny předem
i telefonické oznámení zástupci kontrolora ve věcech technických uvedenému v záhlaví
(pracovník tribolaboratoře).

5. Kontrolor je povinen zajistit nepřetržitý elektronický, telefonický a faxový příjem oznámení
a dalších pokynů objednatele definovaných touto smlouvou, a to každý pracovní den od 8:00
do 16:00 hod. po celou dobu trvání této smlouvy.

6. Kontrolor je povinen provést kontrolu a předat protokoly objednateli ve lhůtách sjednaných
v čl. 7 odst. 2 smlouvy a je povinen vystavit a předat objednateli kontrolní osvědčení ve lhůtách dle
čl. 7 odst. 4 smlouvy.

Čl. 7
Podmínky poskytování služeb

1. Objednatel je povinen na své náklady dopravit vzorky do místa poskytování služby podle čl. 5
odst. 1 této smlouvy. Předání vzorků objednatelem kontrolorovi k provedení kontroly potvrdí
zástupce kontrolora ve věcech technických uvedený v záhlaví (pracovník tribolaboratoře) dle čl.
7, odst. 3 a), u analýz dle čl. 3 odst. 1 písm. a) a c) smlouvy dle čl. 7, odst. 3 b) smlouvy. Při
vyžádání objednatelem potvrdí přebírající pracovník tribolaboratoře předání vzorků svým
podpisem i na kopii průvodky vzorků - požadavek na provedení analýzy oleje, jejíž vzor tvoří
přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „průvodka vzorků“).
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Objednatel je povinen zaslat kontrolorovi datový soubor(y) ve formátu kompatibilním
s informačním systémem kontroly e-mailem nebo na stanovené elektronické úložiště zástupcem
objednatele ve věcech technických za VZ 5512 Stará Boleslav, který obsahuje informace
o odebraném vzorku do 5 pracovních dnů po dni odběru vzorku a zaznamenání do informačního
systému kontroly.

2. Kontrolor je povinen provést jednotlivá plnění a zaslat:

a) protokol opatřený elektronickým podpisem dle čl. 3 odst. 1 písm. e) smlouvy neprodleně
e-mailem a kopii tohoto protokolu na stanovené elektronické úložiště zástupci objednatele
ve věcech technických za VZ 5512 Stará Boleslav, a to nejpozději do 2 pracovních dnů od
převzetí vzorků u protokolů z analýz dle čl. 3 odst. 1 písm. a) a c) smlouvy a nejpozději do 10
pracovních dnů od převzetí vzorků pro analýzy dle čl. 3 odst. 1 písm. b) a d) smlouvy.
Zástupce objednatele ve věcech technických za VZ 5512 Stará Boleslav provede následnou
distribuci protokolu VÚ 3031 Praha a příslušnému vojenskému útvaru, který o provedení
analýzy požádal.

b) V případě, že budou vzorky poskytovatelem hodnoceny jako nevyhovující, zašle poskytovatel
protokol opatřený elektronickým podpisem e-mailem a kopii tohoto protokolu na stanovené
elektronické úložiště zástupci objednatele za VZ 5512 Stará Boleslav neprodleně, nejpozději
však do 2 pracovních dnů pro analýzy dle čl. 3 odst. 1 písm. a) a c) smlouvy, do 5 pracovních
dnů pro analýzy dle čl. 3 odst. 1 písm. b) smlouvy a do 10 pracovních dnů u zpracování
nestandardní analýzy dle čl. 3 odst. 1 písm. d) smlouvy od převzetí vzorků. Zástupce
objednatele za VZ 5512 Stará Boleslav provede následnou distribuci protokolu VÚ 3031 Praha

a příslušnému vojenskému útvaru, který o provedení analýzy požádal.

Pokud je doba zpracování nestandardní analýzy delší než 10 pracovních dnů, poskytovatel
zpracuje a zašle e-mailem (popř. faxem) v této lhůtě zástupci objednatele za útvar,
který o provedení příslušného jednotlivého plnění požádal, předběžné a již dosažené
výsledky analýz. Finální protokol opatřený elektronickým podpisem bude po dokončení
analýzy příslušného jednotlivého plnění zaslán e-mailem a kopie tohoto protokolu
na stanovené elektronické úložiště zástupci objednatele za VZ 5512 Stará Boleslav,
který provede následnou distribuci protokolu VÚ 3031 Praha a příslušnému vojenskému
útvaru, který o provedení analýzy požádal.

3. Kontrolor je zároveň povinen zaslat objednateli:

a) datový soubor(y) ve formátu kompatibilním se systémem používaným v informačním
systému logistiky AČR a kontrolora (dále jen “informační systém kontroly“) e-mailem
nebo na stanovené elektronické úložiště zástupci objednatele za VZ 5512 Stará Boleslav,
který obsahuje informaci o převzetí vzorku kontrolorem do 3 pracovních dnů ode dne
převzetí vzorku a obdržení datového souboru(ů) od objednatele;

b) datový soubor(y) ve formátu kompatibilním s informačním systém kontroly e-mailem nebo
na stanovené elektronické úložiště zástupci objednatele za VZ 5512 Stará Boleslav, který
obsahuje informaci o vyhodnocení vzorku, doporučení k dalšímu provozu techniky,
ze které byl odebrán a hodinový limit do dalšího odběru vzorku neprodleně, nejpozději
však do 2 pracovních dnů pro analýzy dle čl. 3 odst. 1 písm. a) a c) smlouvy, do 5
pracovních dnů pro analýzy dle čl. 3 odst. 1 písm. b) smlouvy a do 10 pracovních dnů
u zpracování nestandardní analýzy dle čl. 3 odst. 1 písm. d) smlouvy ode dne převzetí
vzorku a obdržení datového souboru(ů) od objednatele. Pokud je doba zpracování
nestandardní analýzy delší než 10 pracovních dnů, kontrolor zašle tento datový soubor(y)
objednateli nejpozději 1 pracovní den po dni kdy analýzu dokončil. Kontrolor zašle
objednateli tento datový soubor(y) i v případě, že je vzorek hodnocen jako vyhovující
a tato informace v něm bude obsažena.
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- V rámci každého dílčího plnění vystaví kontrolor kontrolní osvědčení dle čl. 3 odst. 1 písm. f)
smlouvy. Kontrolní osvědčení bude předáno objednateli 1 x v elektronické podobě (MS OFFICE)
na nosiči CD-ROM a lx v písemné podobě, včetně přehledu protokolů vydaných za dané čtvrtletí.
Kontrolní osvědčení předá kontrolor objednateli nejpozději do 30. dne každého třetího
měsíce kalendářního čtvrtletí daného roku, v němž byly vzorky k provedení kontroly předány
kontrolorovi. Vzorky předané objednatelem po 15. dnu třetího měsíce každého kalendářního
čtvrtletí daného roku zařadí kontrolor do dílčího plnění v následujícím kalendářním čtvrtletí.
Smluvní strany sjednaly, že kontrolor provede poslední dílčí plném nejpozději do 30. 11.2024.

a) Obsahem kontrolního osvědčení je zejména:

název vojenského útvaru a označení vojenské techniky, ze které byl vzorek odebrán;

počty zpracovaných vzorků podle jednotlivých druhů provedených analýz;

stanovení ceny za dílčí plnění dle platného ceníku.

b) Součástí kontrolních osvědčení je podpisová doložka, kterou podepíší obě smluvní strany (za
objednatele kontrolní osvědčení podepíše zástupce objednatele za VZ 5512 Stará Boleslav).
Kontrolní osvědčení vyhotovuje kontrolor celkem ve 4 výtiscích, z nichž 1 výtisk předá
zástupci objednatele za VZ 5512 Stará Boleslav, 1 výtisk učiní přílohou daňového dokladu
a 2 výtisky si ponechá.

5. Objednatel je oprávněn kontrolní osvědčení, které není zpracováno v souladu s touto smlouvou,
vrátit zpět kontrolorovi k přepracování. Do doby předám bezvadného kontrolního osvědčení
se považuje kontrola za nesplněnou a kontrolní osvědčení objednatelem za nepřevzaté.

6. Zástupce objednatele je oprávněn provádět průběžnou kontrolu poskytování dílčího plnění
v místě plnění. Kontrolor se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu provádět. Za tímto účelem
je kontrolor povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci související
s prováděním kontroly, vyžádanou objednatelem, dále se kontrolor zavazuje umožnit objednateli
vstup do veškerých prostor, ve kterých je kontrola prováděna nebo které s prováděním kontroly
souvisejí.

7. Zjistí-li zástupce objednatele při převzetí dílčího plném, že dílčí plnění nebylo provedeno řádně,
odmítne jeho převzetí s písemným uvedením všech důvodů. Zástupce objednatele není oprávněn
převzít dílčí plnění, které nesplňuje podmínky této smlouvy nebo pokud nebylo provedeno řádně.
O nepřevzetí dílčího plném sepíší a podepíší zástupci kontrolora a zástupce objednatele
protokol o nepřevzetí dílčího plnění. V případě nepřevzetí dílčího plnění se do předmětného
protokolu uvedou důvody nepřevzetí. Přebírám příslušného dílčího plnění bude pokračovat
až po odstranění nedostatků, pro které bylo přerušeno.

8. Y případě, že zástupce objednatele či jiná osoba pověřená objednatelem převezme dílčí plnění,
které nesplňuje podmínky této smlouvy nebo pokud nebylo provedeno řádně, považuje se dílčí
plnění za nepřevzaté. Za převzaté se však považuje takové plnění, které bylo jinak provedeno
řádně a v souladu se smlouvou, avšak bylo předáno a převzato až po lhůtě určené k plnění.

9. Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o skutečnostech, které znemožňují,
resp. podstatně omezují poskytování služby, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od vzniku
takovéto skutečnosti. Strana, u které tyto skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob
řešení jejich odstranění.

ČI. 8
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílčí plnění bude uhrazena v české měně (Kč) způsobem
uvedeným v následujících odstavcích tohoto článku smlouvy.
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2. Kontrolor po vzniku práva účtovat cenu za příslušná dílčí plnění, tj. okamžikem podpisu 
kontrolního osvědčení, bezodkladně doporučeně odešle objednateli daňový doklad (dále 
jen „daňový doklad“) ve dvojím vyhotovení s následujícími přílohami:

• originál kontrolního osvědčení podepsaný oběma smluvními stranami.

3. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené ust. § 29 odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 435 OZ. Kromě toho musí 
daňový doklad obsahovat tyto údaje a náležitosti:

• označení dokladu jako daňový doklad nebo faktura a jeho číslo;
• obchodní společnost a sídlo kontrolora s uvedením IČO a DIČ;
• název a sídlo objednatele s uvedením IČO a DIČ;

• číslo smlouvy uvedené objednatelem v záhlaví smlouvy;
• název dílčího plnění podle smlouvy, ke které bylo dílčí plnění poskytnuto;
• datum uskutečnění dílčího plnění, datum vystavení a datum splatnosti daňového dokladu;
• cenu za dílčí plnění v Kč bez DPH a včetně DPH s rozpisem cen jednotkových úkonů 

poskytovaného dílčího plnění a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně;
• základ daně v korunách a haléřích za každé dílčí plnění;
• základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené 

od daně a odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb.;
• výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru;
• označení peněžního ústavu a čísla účtu kontrolora, na který má být poukázána platba;
• razítko s podpisem odpovědné osoby kontrolora za vystavení daňového dokladu;
• údaj o zápisu kontrolora v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán, 

údaj o zápisu z jiné evidence;
• počet příloh a razítko kontrolora s podpisem kontrolora.

4. Splatnost daňového dokladuje 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. V případě, 
že bude daňový doklad objednateli doručen v období od 12. prosince příslušného kalendářního 
roku do 28. února roku následujícího, činí splatnost daňového dokladu 60 kalendářních dnů 
od okamžiku jeho doručení. Daňový doklad se považuje za uhrazený okamžikem odepsání 
příslušné částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet kontrolora.

5. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

6. Daňový doklad bude kontrolorem zaslán objednateli na adresu:

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

V zastoupení:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
odbor vyzbrojování vzdušných sil 
nám. Svobody 471 
160 01 Praha 6

7. Jednu kopii daňového dokladu včetně příloh zašle kontrolor zástupci objednatele ve věcech 
technických za VZ 5512 Stará Boleslav.

8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit kontrolorovi daňový doklad, 
neobsahuj e-li požadované náležitosti, není-li doložen požadovanými doklady nebo obsahuj e-li 
neúplné nebo nesprávné cenové údaje a náležitosti nebo má jiné vady. Při vrácení daňového

Sof cg vyzbrojovaní a akvizic i
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dokladu objednatel uvede důvod jeho vrácení a v případě oprávněného vrácení kontrolor vystaví
nový daňový doklad. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta jeho
splatnosti a nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nového (opraveného) daňového dokladu
objednateli. Kontrolor je povinen nový daňový doklad doručit objednateli do 10 pracovních dnů
ode dne doručení oprávněně vráceného daňového dokladu kontrolorovi. Pro zachování lhůty pro
vrácení daňového dokladu postačí jeho odeslání kontrolorovi v době jeho splatnosti.

9. Poplatky spojené s realizací plateb si hradí každá smluvní strana sama.

10. Pokud budou u kontrolora shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle ustanovení
§ 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude
objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle ustanovení
§ 109a tohoto zákona.

Čl. 9
Přerušení provádění kontroly

1. Objednatel je oprávněn nařídit kontrolorovi přerušení provádění kontroly v případě, že:

a) kontrola není ze strany kontrolora prováděna v souladu s touto smlouvou, nebo

b) kontrolor pozbude způsobilosti k provádění kontroly, nebo

c) kontrolor poruší své povinnosti stanovené v čl. 7 odst. 6 smlouvy.

2. Nařízení o přerušení provádění kontroly vydá objednatel písemnou formou. V tomto nařízení bude
uveden důvod, pro který objednatel nařizuje přerušit provádění kontroly. Nařízení o přerušení
provádění kontroly bude kontrolorovi oznámeno telefonicky a následně doručeno faxem,
příp. doručeno na adresu pro doručování korespondence. Účinky nařízení o přerušení provádění
kontroly nastávají okamžikemjeho doručení kontrolorovi.

3. Provádění kontroly může kontrolor obnovit na základě písemného nařízení o ukončení
přerušení provádění kontroly vydaného objednatelem. Nařízení o ukončení přerušení provádění
kontroly bude kontrolorovi oznámeno telefonicky a následně doručeno faxem, příp. doručeno
na adresu pro doručování korespondence. Účinky nařízení o ukončení přerušení provádění
kontroly nastávají okamžikem jeho doručení kontrolorovi.

4. V případě, že objednatel přeruší provádění kontroly z důvodů uvedených v čl. 9 odst. 1 písm. a)
smlouvy, vydá objednatel nařízení o ukončení přerušení provádění kontroly až poté, co kontrolor
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 kontrolor
odstranění závad oznámil.

5. O dobu, po kterou bylo ze strany objednatele přerušeno provádění kontroly, se neprodlužuje doba
trvání této smlouvy.

ČL 10
Vady

1. Odpovědnost za vady a nároky z vad poskytnutého plnění se řídí obdobně ust. § 2615 a násl.
OZ.

1.

ČL 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

Kontrolor zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením kontroly a předáním protokolu dle
čl. 7 odst. 2 písm. a) smlouvy nebo předáním kontrolního osvědčení dle čl. 7 odst. 4 smlouvy
smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění
závazku. Sekce vyzbrojování a 3K\
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2. Kontrolor zaplatí objednateli v případě, že kontrolor neposkytne součinnost při provádění
kontroly plnění této smlouvy ve smyslu čl. 7 odst. 6 smlouvy smluvní pokutu ve výši 15 000,00
Kč, a to za každý jednotlivý případ.

3. Kontrolor zaplatí objednateli v případě přerušení provádění kontroly na základě nařízení
objednatele z důvodů stanovených v čl. 9 odst. 1 smlouvy smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč
za každý započatý den, kdy bude provádění kontroly takto přerušeno, a to až do úplného
odstranění závad a provedení následné kontroly ze strany objednatele.

4. Kontrolor zaplatí objednateli v případě prodlení s předáním protokolů u vzorků, které budou
hodnoceny jako nevyhovující, ve lhůtách sjednaných v čl. 7 odst. 2 písm. b) smlouvy smluvní
pokutu ve výši 15 000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ.

5. Kontrolor zaplatí objednateli v případě prodlení se zasláním datových souborů objednateli
ve lhůtách sjednaných v čl. 7 odst. 3 smlouvy smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč, a to za každý
jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku.

6. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu, je objednatel povinen zaplatit
kontrolorovi úrok z prodlení v zákonné výši.

7. Právo vymáhat a účtovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní straně
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty včetně úroků z prodlení jsou
splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány
povinné smluvní straně.

8. Smluvní pokutu hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké míře vznikla druhé straně v této
souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně, vedle smluvní pokuty nebo úroku z prodlení
v plné výši.

Čl. 12
Zvláštní ujednání

1. Zástupci objednatele i kontrolora mohou činit pouze úkony, ke kterým je opravňuje tato smlouva.
Úkony jim učiněné nad takto vymezený rámec jsou neplatné.

2. Smluvní strany sjednaly, že doručování se provádí na adresy pro doručování uvedené v čl. 1
smlouvy, a to doporučeně 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 3. dnem od uložení, a to i když se smluvní strana o uložení nedozvěděla.

3. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním
této smlouvy, je český jazyk.

4. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého
ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

Čl. 13
Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká:

a) splněním závazku řádně a včas;

b) uplynutím doby poskytování služby nebo vyčerpáním celkového finančního limitu dle této
smlouvy, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve;

c) písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vypořádáním účelně
a prokazatelně vynaložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
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d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě vyhlásení insolvenčního
řízem vůči majetku kontrolora, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči
majetku insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního
řízem;

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případech uvedených v ust. § 223
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek;

f) jednostranným odstoupením od smlouvy v souladu s ust. § 2002 OZ pro její podstatné
porušení kontrolorem s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

• nedodržení doby dílčího plnění delší než 10 kalendářních dnů;

• nedodržení sjednaného rozsahu a jakosti dílčího plnění;

g) písemným odstoupením objednatele od smlouvy bez udání důvodu spojeným se vzájemným
vypořádáním účelně a prokazatelně vynaložených nákladů ke dni zániku smlouvy.

2. V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy dle čl. 13 odst. 1 písm. d) až f)
smlouvy nemá kontrolor právo na náhradu účelně a prokazatelně vynaložených nákladů.

ČL 14
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o 13 stranách a 4 přílohách o 10 stranách se vyhotovuje ve dvou stejnopisech,
vlastnoručně podepsaných zástupci obou smluvních stran, z nichž každý má povahu originálu.
Každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

2. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, přičemž není-li
stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
především příslušnými ustanoveními OZ.

3. Zhotovitel prohlašuje, že provádění služby není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích
osob.

4. Je-li jakýkoli výsledek činnosti kontrolora podle smlouvy, popř. jeho část, dokument nebo
dokumentace kontrolora, dle této smlouvy určený k užití objednatelem, autorským dílem podle
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo jinak chráněné
duševní vlastnictví, poskytuje kontrolor podpisem smlouvy objednateli k takovému výsledku
činnosti kontrolora jako celku i k jeho části (částem) časově neomezené, přenosné,
neexkluzivní oprávnění/licenci bez omezení územního či množstevního k výkonu právaje užít
rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro účely poskytování služby,
a současně kontrolor poskytuje objednateli oprávnění autorské dílo nebo jiné duševní vlastnictví
vytvořené pro objednatele podle této smlouvy upravovat nebo měnit. Jde-li o výsledek činnosti
poddodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně
závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání poddodavatele,
zavazuje se kontrolor zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému dokumentu kontrolora
oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti kontrolora dle tohoto
ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených oprávnění/licencí je již
zahrnuta v celkové ceně plnění. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.

5. Smluvní strany se dohodly, že za informace tvořící obchodní tajemství dle ust. § 504 OZ považují
informace uvedené v příloze č. 2 smlouvy, a dále pak jednotlivé položkové ceny uvedené
v daňových dokladech, a to jak kontrolora, tak jeho poddodavatelů, a případně v dalších
dokumentech jako jsou výzvy, poptávky, nabídky, objednávky, výstupy jednání komise týkající se
smluvních stran, přílohy této smlouvy a její dodatky včetně případných příloh k těmto dodatkům.

datum:
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Pro vyloučení pochybností smluvní strany tímto deklarují, že výše specifikované utajované údaje
nejsou informacemi
o rozsahu a příjemci veřejných prostředků ve smyslu ust. § 9 odst. 2 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vlastníkem
těchto konkurenčně významných, určitelných, ocenitelných a v příslušných obchodních kruzích
běžně nedostupných informací je kontrolor. Smluvní strany tímto deklarují, že toto ustanovení
je odrazem vůle kontrolora zajistit odpovídajícím způsobem utajení předmětných informací. Tyto
informace nesmějí být poskytovány třetím stranám bez předchozího výslovného písemného
souhlasu kontrolora.

6. Kontrolor není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle smlouvy a ani po jeho splnění
bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil
v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické
podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle smlouvy, třetím
osobám (mimo své poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.

7. Kontrolor podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho
osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností,
které vyplývají z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

8. Kontrolor není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv,
ani žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

9. Kontrolor prohlašuje, že má veškeré potřebné certifikáty, oprávnění apod. potřebná k plnění
předmětu této smlouvy, včetně všech práv k jejich užití.

10. V případě vzniku skutečností, které znemožňují, nebo podstatně omezují plnění tohoto závazkového
vztahu, je povinností smluvní strany, která vznik takovéto skutečnosti zjistí, neprodleně o této
skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Smluvní strana, u které tyto skutečnosti vznikly,
se zavazuje navrhnout způsob řešení vedoucí k jejich odstranění.

11. 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.

12. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými a oboustranně podepsanými,
vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. O změnách v osobách
či identifikačních údajích těchto osob nejsou smluvní strany povinny vyhotovovat písemný
dodatek dle tohoto odstavce. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro
notifikování takovýchto změn postačuje písemné oznámení druhé smluvní straně, které však
musí být učiněno bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti (pro účely této
smlouvy se za písemné oznámení považuje i údaj uvedený na daňovém dokladu).

13. V případě pořízení nového typu letecké techniky ze strany objednatele, který není specifikován
v čl. 3 odst. 1 této smlouvy, souhlasí kontrolor s následným uzavřením dodatku smlouvy,
na jehož základě bude upraven předmět smlouvy o příslušný druh letecké techniky.

14. Kontrolor souhlasí s uveřejněním textu této smlouvy, výše skutečně uhrazené ceny
a souvisejících dokumentů dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

15. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem uveřejnění v registru smluv.

16. V případě nesouladu textu smlouvy s textem přílohy, platí text uvedený ve smlouvě, přičemž
příslušný text přílohy je neplatný v rozsahu, v jakém odporuje textu smlouvy.

17. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
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• č. 1 - Průvodka vzorku- požadavek na provedení analýzy oleje - 1 list;

• č. 2 - Ceník - 2listy;

• č. 3 - Protokol - 3listy;

• č. 4 - Kontrolníosvědčení - 4listy;

Praha ■zr. if, 2017 Praha *7. * 2017

Za objednatele:

Mgr. Zora Skurčáková, MBA

ředitelka
na základě přík;

Za kontrolora:

Mgr. Jiří Protiva

Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavska 944,137 06 Praha 9-Kbely

IČ 24272523, DIČ C224272523
27

Sekce vyzbrojovaní a

Odbor vzdušných si!

právni

datum

podpis:



Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1710400013
Počet listů: 1

Požadavek na provedení analýzy oleje
v tribologické laboratoři VTÚ s.p., o. z. VTÚL a PVO

Vojenský útvar: |Týp: |Trupové číslo:

Typ agregátu: Vyplnit při poruše

Výr. č. agregátu: Nálet při poruše:

Poslední GO/R číslo: datum: Příčina poruchy:

Nálet při poslední GO/R:

Nálet od GO/R: Přijatá opatření:

-při odběru vzorku oleje:

-při poslední výměně oleje:

pozn: Pokud ještě nebyla provedena GO/R, uvedou se údaje vztahující se k uvedení do provozu.

Typ oleje:

Doplněno od posledního odběru vzorku oleje: litrů oleje.

Datum a hodina odběru vzorku: Číslo vzorku:

Důvod odběru vzorku:

□ rutinní □ po poruše □ vyžádaný laboratoří * Q naléhavý *

pozn: * Tyto vzorky označit na víčku vzorkovnice červenou barvou.

Opravy a údržba související s agregáty olejové soustavy.

Provedená činnost:

Poznámka:

Za správnost odběru odpovídá:

Jméno: Podpis: Telefon:

Za správnost údajů odpovídá:

Jméno: Podpis: Telefon:

Vzorek převzal: 

(vyplní příjemce)

Stránka 1 z 1

Identifikátor vzorku: 

(vyplní laboratoř)



Příloha č. 3 ke smlouvě č.: 1710400013
Počet listů: 3

Kontrolor:

TRIBOLOGICKÁ LABORATOŘ

tel.:..................... ,...................... fax:...................... ,...................... E-mail:

Kčj.: Odesláno:

Výtisk číslo: 

Počet listů: 

Přílohy:

PROTOKOL č. RR/MM/ČČ

Datum zadání: Zpracoval: Schválil:

Datum: Datum:

Vzorky dodal: Protokol odeslán:
výtisk č. 1 — 
výtisk č.2 -

Označení a popis odběru vzorků: Vzorky byly odebrány a dodány pracovníky VÚ 

Vzorek oleje xxx odebraný z motoru yyy v.č. motoru zzz, letoun č. nnn, počet odpracovaných hodin 

při odběru vzorku aa hod. bb min. (výměna oleje při cc hod. dd min.). Identifikátor XX-20YY-NN. 

Vzorek oleje odebrán DD.MM.RRRR. Byla odebrána vložka olejového filtru a je počítáno, že vložka 

odpracovala v motoru HHhod. MM min. Odběr byl proveden DD.MM.RRRR
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1. Stanovení obsahu otěrových kovů spektrální analýzou AES-RDE na přístroji 

SPECTROIL M dle PP/09/16/50/50/TL

Obsah prvků je uváděn v jednotkách ppm

Identifikátor
vzorku

XX-20YY-NN
nefiltrovaný

XX-20YY-NN
filtrovaný

Fe

Cr

Pb

Cu

AI

Ni

Ag

Si

B

Na

Mg

Ca

Ba

P

Zn

Mo

Ti

V

2. Stanovení chemických a fyzikálních vlastností.

Specifikace zkoušek je uvedena v tabulce.

Identifikátor vzorku XX-20YY-NN

Kinematická viskozita [mm2.s'1 ]
ČSN EN ISO 3104

100 °C
Stanovení mechanických nečistot 

ultrafiitrací [ mg/100 g oleje]
ČSN 65 62 20

TAN (Total Acid Number) [mg KOH . g"1 ] 
ČSN ISO 6619

Bod vzplanutí v otevřeném kelímku podle 
Clevelanda [°C]

ČSN EN ISO 2592
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2. Odhad chemických a fyzikálních vlastností z FTIR spektroskopie

Identifikátor
TAN
(mg

KOH/g)

Viskozita
100°C

(mm2.s'1)

Bod
vzplanutí 
OK (°C)

Obsah
vody
(ppm)

XX-20YY-NN

4. Analýza nečistot z vložky motoru zzz (XX-20YY-NN) po aa hod. bb min.

Nečistoty z vložky byly vyprány do lékařského benzinu v ultrazvukové pračce 

a převedeny na zvážený ultrafiltr (velikost pórů 8 pm). Z vložky filtru bylo odstraněno a na 

ultrafiltr převedeno celkem j mg nečistot (vložka filtru byla v motoru HH hodin MM minut). 

Analýza podle Wl 1440 

Legenda:

MA (MAJOR = většinový podíl), Ml (MINOR = menšinový podíl), TR (TRACE = stopy)

Množství Typ Popis

MA

Ml

TR

TR

Výsledek analýzy podle tabulky č. 3 USC 2J-F-124-1 WP 007 00 -

NORMAL/RESAMPLE neboli PŘEVZORKOVAT/ INSPECT neboli SVĚSIT.

5. Ferografie

6. Závěr:

7. Doporučení vykonavatele kontroly ve věci dalšího provozu leteckých

motorů, pomocných pohonných jednotek a leteckých reduktorů:

Pozn.: Jsou vždy použity body týkající se analýzy konkrétního vzorku
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Kontrolor:

Příloha č. 4 ke smlouvě č. 1710400013
Počet listů:4

Č.j. Datum :
Výtisk číslo : 
Počet listů: 2 
Přílohy:

KONTROLNÍ OSVĚDČENÍ
o plnění předmětu smlouvy č. 1710400013 za období od do

mezi ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY jako objednatelem a
kontrolorem

jako

Dne dd.mm.rrrr se uskutečnilo předání plnění předmětu výše uvedené smlouvy za období
od....... do..............Pro jednotlivé útvary objednatele byly zpracovány následující analýzy

a stanoveny ceny dle platného ceníku:

Pro VÚ....................... :

1. Analýzy pro tribodiagnostiku motoru F-124GA-100 letounu L-159 dle čl. 3 odst. 1 písm.
a) smlouvy. Bylo zpracováno ..... analýz (....protokolů), cena bez DPH je....... (cena dle
bodu č........ceníku), tedy.........,- Kč

2. Analýzy olejových vzorků dle čl. 3 odst. 1 písm. b) smlouvy - stanovení fyzikálně-
chemických vlastností vzorku. Zpracováno .....  analýz (....protokolů), cena bez DPH je
.....  (cena dle bodu č........ceníku), tedy.......,- Kč

3. Analýzy olejových vzorků letecké techniky spektrální AES-RDE dle čl. 3 odst. 1 písm. c)
smlouvy. Bylo zpracováno ..... vzorků a byly zaslány protokoly. Dále bylo provedeno
..... filtrací oleje včetně spektrální AES-RDE (....protokolů) a ..... ferografií
(....protokolů). Cena bez DPH je ..... (cena dle bodu č........ ceníku) + .....  (cena dle
bodu č........ ceníku) +.....  (cena dle bodu č........ ceníku) Kč, tedy celkem..... ,- Kč.

4. Nestandardní analýzy dle čl. 3 odst. 1 písm. d) smlouvy. Bylo provedeno ..... analýz
(rozbor ocelových částic z magnetické zátky, ..... , IC spektrometrie nečistot z palivového
filtru..... ) a bylo zpracováno .... protokolů. Cena bez DPH je...... (cena dle bodu č........
ceníku) Kč, tedy celkem..... ,- Kč.

Pro VÚ 

1.

2.

3.



Pro VÚ....................... :

1.

2.

3.

4.

Celková cena bez DPH dle platného ceníku za výše specifikovanou kontrolní činnost je 
..... ,- Kč, tj. cena s DPH je......Kč.

Smluvní strany vzájemně konstatují, že k datu dd.mm.rrrr je předmět smlouvy plněn 
v požadované jakosti a termínech. Na základě tohoto kontrolního osvědčení vzniká 
kontrolorovi právo fakturovat výše uvedenou cenu.

Zástupce objednatele 
ve věcech technických

Zástupce kontrolora 
ve věcech technických



Príloha č. 1 k č.j Počet listú: .

Seznam protokolů zaslaných zástupci objednatele ve věcech technických 
za VZ 5512 Stará Boleslav za ... čtvrtletí rrrr

VÚ VÚ VÚ

.... protokolů 

.... protokolů celkem

.... protokolů .... protokolů



Príloha č. 2 k č.j Počet listú

Rozdělovník:
Vyhotoveno ve.....výtiscích o ... ... listech
Výtisk číslo 1 :................,......... ... listy +........CD
Výtisk číslo 2 :................-.......... .... listy
Výtisk číslo 3 :................-.......... .... listy
Výtisk číslo 4 :................-......... .... listy, založeno pod i

Vypracoval:
Schválil:
Opsal:
Vypravil: dne
Uloženo: počet listú:
Škartační znak:
Rok skartačního řízení:


