
Smlouva o dílo č. 2018003

uzavřena
níže uvedeného, dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi

Smluvní strany:

EXCALIBUR ARMY spol. s r.o.
se sídlem: Kodaňská 521,101 00 Praha 10 
IČ: 64573877 
DIČ: CZ699003219
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. C vložka č. 41695 
zastoupená Jaroslavem Skálou, jednatelem společnosti

(dále jen „Objednatel") 

a

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV
se sídlem Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9 
IČ: 24272523
DIČ: 24272523
zapsaný v obchodním rejstříku v oddílu A, vložce 75859, vedeném u Městského soudu v Praze

zastoupený ředitelem Vojenského technického ústavu, s.p. Mgr. Jiřím Protivou 
v Odštěpném závodě VTÚPV zastupuje Vojenský technický ústav, s.p.:

ředitel Odštěpného závodu VTÚPV Ing. Ján Dzurenda 

adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s.p.,
odštěpný závod VTÚPV 
Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov 

datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „Zhotovitel")

I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo spočívající



3. Součástí Díla je zpracování a dodání protokolů z provedených zkoušek dle čl. 1.2 a to v jednom 
písemném a jednom elektronickém vyhotovení.

4. Smlouva je uzavírána v souladu s výsledkem výběrového řízení, s uchazečem, který podal 
nejvýhodnější nabídku a v souladu se zadávací dokumentací.

5. Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak 
je definována níže).

II.
Dílo a provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy a 
v Době plnění (jak je definována níže).

2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo osobně.

3. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle této Smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje konzultovat způsob provádění Díla s Objednatelem.

6. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla formou účasti svých pracovníků na zkouškách 
po celou dobu trvání této Smlouvy.

7. Manipulaci s nástavbou při zkouškách zajistí Objednatel.
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III.
Cena

1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu 
v celkové výši 1.250.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě padesát tisíc korun českých) bez DPH 
(dále jen „Cena").

2. Cena za Dílo uvedená předchozím článku 3.1 je pevnou cenou za Dílo. Smluvní strany si 
ujednávají, že kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely provedení Díla je zahrnuta 
v Ceně a Cena nebude po dobu trvání této Smlouvy žádným způsobem upravována a na její 
výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením Díla ani jakýchkoliv 
jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je Zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně 
závazných právních předpisů povinen.

3. Cena je splatná do 30 dnů od převzetí Díla Objednatelem, a to za současného splnění podmínky 
dodání protokolů z provedených zkoušek specifikovaných v čl. 1.3, a to bezhotovostním 
převodem na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě faktury 
(daňového dokladu, který obsahuje všechny zákonem požadované náležitosti).

4. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle zákona o účetnictví nebo dle požadavků 
Objednatele nebo bude-li chybně vyúčtována Cena, je Objednatel oprávněn fakturu před 
uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé Smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve 
vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod a datum vrácení. Druhá Smluvní strana provede 
opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé Smluvní straně 
k opravě, přestává běžet původní lhůta splatnosti, a tato následně pokračuje po opětovném 
doručení nově vyhotovené opravené faktury.

IV.
Doba plnění

V.
Vlastnické právo

1. Vlastnické právo k předmětu Díla má po celou dobu realizace díla Objednatel.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Do 5 dnů po dokončení provádění Díla, nejpozději však v poslední den Doby plnění, vyzve 
Zhotovitel písemně Objednatele k převzetí Díla v místě sídla Zhotovitele.

2. Objednatel převezme provedené Dílo v místě sídla Zhotovitele do 3 dnů od doručení 
písemného oznámení Zhotovitele o dokončení provádění Díla.



3. O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíší 
smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady 
Objednatele.

4. Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, které 
Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

VII.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, v patřičné kvalitě a v termínech 
sjednaných v této Smlouvě a dodatcích.

2. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, a normami ČSN. 
Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda Objednateli nebo třetím osobám, nese ji 
pouze Zhotovitel.

3. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na 
vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný 
stav prováděného Díla.

4. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

5. Veškeré písemné informace, které Zhotovitel obdržel od Objednatele, a veškeré kopie se 
považují za výlučné vlastnictví Objednatele a budou Zhotovitelem vráceny při předání Díla.

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude vždy postupovat v souladu se základními zásadami, právním 
řádem České republiky, kodexy a směrnicemi vypracovanými Objednatelem a veškerými 
etickými a morálními zásadami Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí a je seznámen 
s Compliance programem společnosti EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. a s nutností příjemce 
dodržovat pravidla Kodexu chování pro kontakt s externími subjekty (dokumenty veřejně 
deklarovány na webových stránkách společnosti).

projekt
je realizován částečně i z dotačních zdrojů. Proto Zhotovitel souhlasí, že v případě 

kontroly či vznesených dotazů ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu či jiné pověřené 
instituce, poskytne maximální součinnost pro realizaci uvedeného, a to včetně umožnění 
kontroly dokumentace související s touto Smlouvou.

Vlil.
Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.

2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle 
této Smlouvy.

IX.
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických

1. Osoba oprávněná jednat ve věcech technických za Objednatele:
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2. Osoba oprávněna jednat ve věcech technických za Zhotovitele:

Záruka za dílo
1. Zhotovitel poskytne na Dílo podle této Smlouvy záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí Díla 

podle této Smlouvy.

2. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu konečného předávacího protokolu mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem

3. Vady Díla zjištěné v záruční době je Objednatel povinen písemně reklamovat u Zhotovitele bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se 
projevují.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vady nebo poruchy. Tento termín nesmí být delší, než 5 dnů od obdržení reklamace, a to bez 
ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

5. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. Nenastoupí-li 
Zhotovitel k odstranění reklamované vady nebo poruchy ani do 10 dnů po obdržení reklamace, 
je Objednatel oprávněn, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, 
pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu bez jakékoli ztráty 
záruky na Dílo. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

XI.
Smluvní pokuta

1. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním Díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 
z celkové ceny Díla za každý, i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení Objednatele se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se sjednává 
smluvní pokuta ve výši^^^Hcelkové ceny díla za každý, i započatý den prodlení.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li Zhotovitel realizaci dohodnutého Díla, nebo podstatným způsobem 
poruší tuto Smlouvu, má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Mezi důvody, pro něž 
lze od Smlouvy odstoupit, patří zejména:

a. prodlení Zhotovitele s dokončením Díla delší než 30 dnů,
b. prodlení Zhotovitele se zahájením prací delší než 15 dnů.

2. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel neposkytl 
Zhotoviteli v jím určené přiměřené lhůtě potřebnou součinnost k provedení Díla.

3. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění textu Smlouvy, v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
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EXCALIBUF
ARIVTY

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jakožto osoby uvedené v ústa ___
§ 2 odst. 1 písm. k) zákona o registru smluv. Smlouvu zveřejní Zhotovitel.

4. Jakékoliv změny či dodatky k této Smlouvě jsou možné pouze v písemné formě po dohodě 
obou Smluvních stran. Toto ustanovení je možné prolomit jen písemnou formou.

5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve dvou originálech stím, že každá ze Smluvních stran obdrží 
jeden z nich.

6. Tato Smlouva se řídí právem České republiky. V případě sporu jsou Smluvní strany využít 
možnosti smírného řešení. V případě nedohody smírným řešením je k řešení sporu příslušný 
věcně a místně příslušný soud.

7. Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, 
nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany 
této Smlouvy zavazují uzavřít do 5 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy 
dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či 
nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu 
takto nahrazovaného ustanovení.

8. Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která 
podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.

9. Smluvní strany prohlašují, že základní podmínky této Smlouvy vyplývají ze vzájemné dohody 
Smluvních stran, kdy každá měla možnost jednotlivá ustanovení této Smlouvy změnit.

10. Veškeré přílohy připojené k této Smlouvě tvoří její nedílnou součást. V případě rozporu znění 
této Smlouvy se zněním příloh k této Smlouvě mají ustanovení této Smlouvy přednost.

11. Smluvní strany výslovně prohlašují, každá samostatně, že jsou oprávněny tuto Smlouvu uzavřít 
a plnit, a jsou si vědomy skutečností z jejího uzavření vyplývajících. Smluvní strany prohlašují, 
že si tuto Smlouvu řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že Smlouva byla sepsána na 
základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek či jiných okolností, které by zakládaly neplatnost tohoto 
dokumentu. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Šternberku dne / i i M/ Ve Vyškově dne JUL&w

EXCALIBUR ARMY spot s ro. 
Kodaňská 521 
C2-101 00 Praha 10

Právní úsek
lč 64573877 
DIČ CZ699003219 
W w ww.excaliburarmy.cz

EXCALIBUR
ARMY
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