
SMLOUVA O ZAJIŠTĚNI ODBORNÝCH
ČINNOSTÍ

se uzavírá v souladu s ustanovením § 2586, zákona č.89/2012 Občanského zákoníku mezi
těmito smluvními stranami

Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, Hudcova 56a, 621 00 Brno 
Medlánky
zastoupená: 
(dále jen objednatel)

 
IČO: 70460078 
(dále jen zhotovitel)

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je externí zajištění vybraných odborných činností v oblasti 
hodnocení kvality, účinnosti a bezpečnosti veterinárních léčivých přípravků, tj. expertní a 
konzultační čirmost v oblasti imunologických veterinárních léčivých přípravků, GMO VLP a 
genových terapií, dále v oblasti hodnocení epidemiologické situace vybraných etiologických 
agens z pohledu vhodného složení kmenů u aktuálně registrovaných vakcín pro Odbor 
registrace a schvalování a expertní a konzultační činnost v oblasti sledování kontaminace 
imunologických veterinárních léčivých přípravků alternativními metodami PCR/RT qPCR 
pro Odbor Úřední laboratoř pro kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv („dílo").

II.
Objednání díla

Rozsah zajišťované činnosti bude, v závislosti na aktuální potřebě zajištění odborné činnosti 
pro příslušný kalendářní měsíc, ze strany objednatele objednán formou samostatné písemné 
objednávky, která bude obsahovat obsah a rozsah požadovaných činností, termín zpracování a 
písemného vyhotovení, resp. dokončení požadované činnosti za cenu podle článku II. této 
smlouvy.
Obsah a rozsah činností stanoví vedoucí příslušného odborného útvaru objednatele - ředitel 
Odboru registrace a schvalování nebo ředitel Odboru Úřední laboratoř pro kontrolu 
veterinárních léčiv, nebo jimi pověřený zástupce.
Zhotovitel potvrdí přijetí objednávky svým podpisem.

III.
Zpracování a převzetí díla

Zhotovitel zajistí v příslušném kalendářním měsíci provedení odborných činností v souladu 
s objednávkou.



Ředitel Odboru registrace a schvalování nebo ředitel Odboru Úřední laboratoř pro kontrolu 
veterinárních léčiv, nebo jimi pověřený zástupce může v rozsahu objednávky podle bodu II 
této smlouvy upřesnit činnosti, které budou v příslušném kalendářním měsíci provedeny a 
stanoví časovou náročnost pro realizaci těchto činností.
Výstupy činnosti budou zpracovány a dokumentovány v písemné nebo elektronické podobě a 
to souladu s platnými postupy objednatele.
Jednotlivé výstupy přebírá vedoucí příslušného odborného útvaru objednatele - ředitel 
Odboru registrace a schvalování nebo ředitel Odboru Úřední laboratoř pro kontrolu 
veterinárních léčiv, nebo jimi stanovený zástupce a to v souladu s platnými postupy 
objednatele.
Převzetí díla ze strany objednatele bude dále za příslušný kalendářní měsíc souhrnně 
potvrzeno písemně formou měsíčního výkazu činnosti, jehož návrh vypracuje zhotovitel a 
podpisem potvrdí jak zhotovitel, tak vedoucí příslušného odborného útvaru objednatele - 
ředitel Odboru registrace a schvalování nebo ředitel Odboru Úřední laboratoř pro kontrolu 
veterinárních léčiv, nebo jimi stanovený zástupce.
Zhotovitel je povinen při zajištění činnosti podle této smlouvy postupovat v souladu 
s interními pravidly a postupy objednatele a dodržovat požadavky příslušných předpisů a další 
příslušné technické standardy a požadavky.
V případě, že činnost nebyla provedena v souladu s požadavky objednatele, nebo požadavky 
stanovenými platnými právními předpisy či příslušnými technickými standardy a požadavky, 
objednatel činnost nepřevezme a tuto činnost nebude zhotovitel objednateli fakturovat.

IV.
Cena a úhrada

Cena bude stanovena pro každý kalendářní měsíc a to v závislosti na rozsahu činnosti, kterou 
objednatel od zhotovitele převezme podle bodu III. této smlouvy.
Maximální rozsah činnosti za kalendářní měsíc se stanoví na 40 hodin.
Cena bude stanovena jako násobek jednotkové ceny a skutečného počtu hodin 
spotřebovaných k zajištění objednaných činnosti uvedeném na měsíčním výkazu činnosti 
podle bodu III této smlouvy.
Jednotková cena se stanoví na základě charakteru a časového rozsahu zajišťované činnosti, 
maximálně však v jednotkovém vyjádření do výše aktuální ceny jedné kalkulační jednice, tj. 
člověkohodiny, platné pro dané období. Výše ceny této kalkulační jednice je pro objednatele 
(„Veterinární ústav“) stanovena platnou vyhláškou k Zákonu č. 378/2007 Sb. o léčivech.
S ohledem na odbornou povahu činnosti se jednotková cena stanoví ve výši  

V případě změny povahy činností bude jednotková cena upravena formou písemného dodatku 
k této smlouvě.
Zhotovitel vystaví na základě měsíčního výkazu činnosti podle bodu III této smlouvy fakturu, 
která bude splatná do 10 dnů po doručení objednateli.

V.
Povinnosti smluvních stran

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost při zpracovávání předmětu 
smlouvy, jako je zejména poskytnutí veškerých informací, které je potřeba pro splnění 
objednané činnosti.
Zhotovitel se zavazuje zpracovat činnosti podle objednávky ve stanoveném čase a v nejvyšší 
kvalitě. Současně je povinen zachovat mlčenlivost o veškerých informacích, se kterými bude



v rámci plnění zadaného úkolu pracovat. Za tímto účelem zhotovitel předloží v souladu 
s požadavky objednatele písemné prohlášení o mlčenlivosti a o střetu zájmů.

VI.
Ostatní ujednání

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Uzavírá se na dobu určitou do 31.12.2019 s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet 
prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po datu doručení písemné výpovědi druhé ze 
stran smlouvy. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou, stvrzenou podpisy obou 
smluvních stran nebo odstoupením jednou ze smluvních stran z důvodu hrubého porušení 
smlouvy druhou smluvní stranou.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

VIL
Závěrečná ustanovení

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku a předpisů souvisejících (např. zákon o léčivech).

Jakákoliv změna v obsahu této smlouvy je možná výhradně formou písemného dodatku 
podepsaného oběma smluvními stranami, který se stane nedílnou součástí této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění.


