
evidenčn í číslo zhotovitele 

Smlouva o dílo 

Smluvní strany: 

PSI {Photon Systems lnstruments}, spol. sr.o. 

Sídlo (fakturační adresa) : 

Provozovna: ~~~,~~ 

IČ : 

DIČ: 

Zastoupený: 

Koláčkova 1057 /39, 621 00 Brno 

Drásov 470, 664 24 Drásov 

60646594 

CZ60646594 

Ing. Martin Trtílek, jednatel 

evidenční č íslo objednatele 

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 

pod sp. zn. C 27560 

Bankovní spojení: 
číslo účtu : 

Oprávněný k jednání 
ve věcech technických: 

(pro účely této smlouvy dále jen 11objednatel") 

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 

Sídlo : Královopolská 147, 612 64 Brno 

IČ: 68081731 

DIČ: 

Zastoupený: 

Zapsán: 

Bankovní spojení: 

Oprávněný k jednání 
ve věcech technických: 

CZ68081731 

Ing. Ilona Mullerová, DrSc., ředitelka ústavu 

objednatel je veřejná výzkumná instituce zřízená podle zákona 
č. 341/2005 Sb . Akademií věd České republiky 

československá obchodní banka, a.s. pobočka Brno 
číslo účtu: 372707963/0300 

   

(pro účely této smlouvy dále jen 11zhotovitel") 

uzavřeli dle ustanovení§ 536 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku, v platném znění tuto smlouvu o dílo: 
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Článek I 
Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem smlouvy je vytvoření nehmotného díla nazvaného 

   
  

   

  
       

 
  

  

   

   

 

     
 

1.2. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla podle této smlouvy bude konkretizován 
dílčími objednávkami smluvního výzkumu objednatele. Jakékoliv modifikace pravidel 
ujednaných v této smlouvě týkající se dílčí objednávky se vztahují vždy výhradně na 
dílčí smluvní výzkum podle této dílčí objednávky. 

1.3. Vytvořené dílo, tj. písemnou zprávu o každé jednotlivé dílčí objednávce smluvního 
výzkumu     

  předá zhotovitel objednateli. 

1.4. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit cenu za dílo za podmínek 
dále v této smlouvě uvedených. 

Článek li 
Doba plnění 

2.1. Zhotovitel se zavazuje dodat dílčí výsledky smluvního výzkumu v termínu 
dohodnutém smluvními stranami pro každý jednotlivý úkol smluvního výzkumu při 

jeho protokolárním převzetí a zapsaném v příslušném protokolu. 

Vzhledem k tomu, že nelze předem odhadnout počet potřebných dílčích vzorků, které 
bude třeba zkoumat, uzavírá se tato smlouva na dobu neurčitou s tím, že smluvní 
vztah skončí dohodou smluvních stran. 

2.2. Usoudí-li zhotovitel při posouzení dodaného vzorku a požadavků zadavatele, že není 
v jeho možnostech dílo řádně provést, oznámí to neprodleně, nejpozději v termínu 
podle odst. 2.1, objednateli a dohodne s ním buď změnu požadavků, nebo ukončení 
tohoto smluvního vztahu bez nároku na jakékoliv finanční vyrovnání. 
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Článek Ill 
Cena díla 

3.1. Cena za každý dílčí výsledek smluvního výzkumu se sjednává dohodou smluvních 
stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů. 

Cena bude stanovena kalkulací po dokončení každého dílčího výsledku smluvního 
výzkumu. Celková cena za každý dílčí výsledek smluvního výzkumu nepřesáhne limitní 
cenu sjednanou při zadávání dílčího úkolu smluvního výzkumu při jeho převzetí a 
zaznamenanou v předávacím protokolu 

Tuto hranici lze přesáhnout jen po dohodě smluvních stran, která zohlední 
oprávněnost zhotovitelem požadovaného navýšení ceny. 

3.2. Ke kalkulované částce bude připočítáno DPH v zákonem stanovené výši. 

3.3. Smluvená cena v sobě zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním zhotovitele podle 
této smlouvy. 

Článek IV 
Platební podmínky 

4.1. Objednatel uhradí cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem po podpisu 
protokolu o předání a převzetí podle odst. 1.3. 

4.2. Bude-li faktura, která je současně daňovým dokladem, obsahovat nesprávné nebo 
z hlediska zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, neúplné údaje, je 
objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Rovněž tak, zjistí-li 
objednatel před úhradou faktury u dodaného předmětu smlouvy vadu je oprávněn 
zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti 
zhotovitele za vadu, předloží zhotovitel objednateli novou fakturu . 

4.3. Splatnost faktury činí 14 kalendářních dnů . 

Článek V 
Smluvní sankce 

5.1. V případě prodlení objednatele s řádným a včasným zaplacením ceny díla náleží 
zhotoviteli 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení jako smluvní úrok z prodlení. 

Článek VI 
Odstoupení od smlouvy 

6.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, z důvodu podstatného 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy 
nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Pro 
odstoupení platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku. 
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Článek VII 
Odpovědnost za škodu 

7.1. Zhotovitel má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody na cizích movitých věcech 
nacházejících se v areálu ústavu s limitem pojistného plnění ve výši 1 mil. Kč. 

7.2. Za škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla nese zodpovědnost zhotovitel. 

7.3. Zhotovitel neodpovídá za škody, které mohou vzniknout objednateli, popř. třetím 
osobám, v souvislosti s využitím předaného díla. 

Článek VIII 
Ochrana duševního vlastnictví 

8.1. Nehmotné dílo zůstává majetkem zhotovitele, který objednateli touto smlouvou 
poskytuje licenci k užití dosažených výsledků. 

8.2. Převzaté dílo je objednatel oprávněn používat pro svoji vlastní potřebu, není 
oprávněn dílo dále šířit . To se netýká výsledků získaných objednatelem využitím díla. 
Zveřejnění díla kteroukoliv smluvní stranou v publikacích podléhá písemnému 
souhlasu pracovníků druhé smluvní strany. 

8.3. Pokud po dobu trvání spolupráce dle této smlouvy vznikne na základě zadání 
objednatele nebo na základě jím dodaných podkladů vynález, užitný vzor, know-how, 
či jiný předmět práv duševního vlastnictví, přičemž objednatel ke vzniku tohoto 
výsledku nepřispěl tak podstatnou měrou, že bez tohoto přispění by výsledek 
nevznikl, náleží práva k takovému výsledku výhradně zhotoviteli. Vznikne-li předmět 
práv duševního vlastnictví za podstatného přispění objednatele, budou práva 
rozdělena podle podílů duševního vlastnictví, které budou jednotlivě stanoveny 
zvláštní dohodou smluvních stran. 

Článek IX 
Ochrana informací 

9.1. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy bude uplatněn v rámci vykazování 
monitorovacího indikátoru pro smluvní výzkum, je zhotovitel povinen zajistit řídicímu 
orgánu příslušného programu v rámci kontroly právo přístupu i k těm dokumentům, 
které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní 
tajemství, utajované skutečnosti atd.) za předpokladu, že budou splněny požadavky 
kladené právními předpisy (např. § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 
552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění). Dokumenty je třeba archivovat 

nejméně do roku 2025. 

9.2. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého 
smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely, než pro plnění předmětu 
této smlouvy. 
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Článek X. 
Závěrečná ustanovení 

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s 
pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzeným oběma smluvními stranami. 

10.2. Tato smlouva obsahuje je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží 

objednatel a dva zhotovitel. 

10.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců 
smluvních stran. 

10.4. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí 

příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů. Současně smluvní strany sjednávají pro případ sporu jako 
příslušný soud v Brně. 

10.5. Stane-li se jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatným, není tím dotčena 
platnost této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné ustanovení 
platným, které se svým smyslem co nejvíc blíží ekonomickému účelu zamýšlenému 
neplatným ustanovením. 

10.6. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu 
smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že 
smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či 
za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu p řipojují oprávnění zástupci 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

V Brně dne ..... ~ .~ . :J. : .. ť( 0 
I\ L 

za objednatele 
Ing. Martin Trtílek 

jednatel 

v IC i o<og V Brne dne .„ ..... .-.. . ... ........ ... . 

za zhotovitele 
Ing. Ilona Mullerová, DrSc. 

ředitelka ústavu 




