
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
„IMITACE VZDUŠNÝCH CÍLŮ - SLUŽBA“

č. 1810400068

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

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupena: ředitelkou odboru vyzbrojování vzdušných sil

sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

kontaktní osoba objednatele:

kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vzdušných sil
nám. Svobody 471
16001 Praha 6

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

Vojenský technický ústav, s. p.

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A vložka 75859
umístění:
zastoupen:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9 - Kbely
ředitelem státního podniku

24272523
CZ 24272523
Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

kontaktní osoba poskytovatele:

kontaktní osoba posk



adresa pro doručování korespondence: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

uzavírají v souladu s ust. § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto smlouvu o poskytování služby (dále jen „smlouva“).

ČI. 1
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajistit provádění bojových, zkušebních a školních střeleb jednotek pozemní
protivzdušné obrany Armády České republiky, nebo společných cvičení a střeleb více armád.

ČI. 2
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout objednateli komplexní službu imitace
vzdušných cílů (dále jen „IVC“), tj. zabezpečení terčového manévru formou IVC (terčů) při
provádění komplexního výcviku specialistů odbornosti pozemní protivzdušné obrany (dále jen
„PVO“) a vzdušného monitorování prostoru (dále jen „služba“), přičemž podrobná specifikace
a rozsah služby jsou uvedeny ve „Specifikaci služby“, která je přílohou č. 1 smlouvy (dále jen
„příloha č. 1 “).

2. Smluvní strany se dohodly, že služba bude poskytována postupnými dílčími plněními, kdy za
jednotlivé dílčí plném se pro účely této smlouvy považuje částečné plnění služby na základě
potvrzené objednávky dle čl. 5 odst. 4 smlouvy (dále jen „dílčí plném“).

ČI. 3
Cena za poskytování služby

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

21 000 000,00 Kč včetně DPH

(slovy: dvacetjednamilionů komn českých)

(dále jen „celkový finanční limit“)

2. Celkový finanční limit za poskytovanou službu bez DPH činí 17 355 371,90 Kč, sazba DPH
ve výši 21 % činí 3 644 628,10 Kč.

3. Rozpis finančních prostředků pro poskytování služby v období let 2019-2022:

Rok poskytování služby Finanční limit v Kč včetně DPH

2019 4 000 000,00 Kč

2020 5 000 000,00 Kč

2021 6 000 000,00 Kč

2022 6 000 000,00 Kč

Celkem 21 000 000,00 Kě

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



Překročení finančního limitu vjednotlivých letech poskytování služby je možné na základě
písemného oznámení objednatele poskytovateli.

Celkový finanční limit bez DPH je stanoven jako limit nejvýše přípustný, který není možné
překročit. 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. Cenový rozklad poskytované služby je uveden v „Cenovém rozkladu poskytované služby“,
jež tvoří přílohu č. 4 smlouvy (dále jen „příloha č. 4“). Poskytovatel garantuje platnost cen
uvedených v příloze č. 4 po celou dobu platnosti smlouvy.

5. Cena za dílčí plnění je cenou za poskytovatelem skutečně poskytnuté dílčí plnění na základě
potvrzené objednávky dle čl. 5 odst. 4 smlouvy (dále jen „cena za dílčí plnění“). V cenách za dílčí
plnění jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním jeho závazků dle této
smlouvy (např. náklady na dopravné, ubytování, zpracování dokumentace apod.).

6. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly podkladové dokumentace pro kalkulaci vyúčtovaných
cen (mzdové podklady, materiálové výdejky, daňové doklady aj.) uložené u poskytovatele, a to
v době od zahájení plném smlouvy do doby jednoho roku po ukončení plnění smlouvy.
Předložení podkladové dokumentace ke kontrole si písemně vyžádá objednatel a poskytovatel ve
lhůtě 14 dní od obdržení výše uvedené výzvy předloží požadovanou dokumentaci ke kontrole,
nebude-li to v rozporu s ustanovení Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679,
o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a/nebo budou-li tyto informace předmětem obchodního
tajemství dle §504 OZ.

7. Cenu plnění je poskytovatel povinen kalkulovat a objednateli účtovat v cenách v místě
a čase obvyklých. Poskytovatel bere na vědomí znění ust. § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších
předpisů, tedy, že v případě, kdy cena dílčího plném 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 nákladu a přiměřeného zisku, je taková cena
neplatná v rozsahu rozdílu, o kterých překračuje přípustnou výši. Na úhradu ceny vyšší než
obvyklé nevzniká poskytovateli nárok.

8. Poskytovatel je vždy od 1. dubna daného kalendářního roku oprávněn prostřednictvím písemného
dodatku zvýšit cenu práce stanovenou v ceníku, který je přílohou č. 2 smlouvy, maximálně však
o přírůstek průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vypočtený za předcházející
kalendářní rok platnosti smlouvy dle oficiálně uveřejněných údajů Českého statistického úřadu
zaokrouhlený na jedno desetinné místo. Poskytovatel své právo na zvýšení ceny práce uplatní
písemným návrhem dodatku ke smlouvě, který objednateli doručí nejpozději do 28. února daného
kalendářního roku. V dodatku ke smlouvě je poskytovatel povinen uvést zejména výše popsaný
oficiálně uveřejněný údaj Českého statistického úřadu. K dodatku je poskytovatel povinen přiložit
nové znění přílohy č. 2 smlouvy s přepočítanými cenovými údaji. Neuplatní-li poskytovatel své
právo na zvýšení ceny práce nejpozději do 28. února daného kalendářního roku, předmětné právo
na zvýšení ceny práce zaniká.

Čl. 4
Místo a doba plnění

1. Místy plném služby jsou lokality Vojenský výcvikový prostor Boletice (dále jen „VVP
Boletice“), Vojenský výcvikový prostor Hradiště (dále jen „VVP Hradiště“) a zároveň, vyvstane-
li potřeba objednatele, i mimo území České republiky. Plném služby mimo území České
republiky za použití prostředků imitace, jejichž charakteristiky nejsou specifikovány touto
smlouvou, bude řešeno dodatkem k této smlouvě na základě konkrétních podmínek plnění.
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2. Doba plnění předmětu smlouvy začíná dnem následujícím po podpisu smlouvy, nejdříve však
25. ledna 2019 a končí nejpozději dne 30. listopadu 2022, nebo vyčerpáním celkového finančního
limitu ve smyslu ust. čl. 3 smlouvy, dle toho co nastane dříve.

3. Dílčí plném budou poskytována v lokalitách a termínech blíže specifikovaných objednatelem
v potvrzené objednávce dle čl. 5 odst. 4 smlouvy.

Čl. 5
Podmínky plnění

1. Za objednatele je oprávněna požadovat dílčí plném oprávněná osoba objednatele, tj. velitel 25.
protiletadlového pluku, Strakonice nebo jím písemně pověřený zástupce (dále jen „zástupce
objednatele“), za podmínek uvedených ve smlouvě a zasílat poskytovateli objednávky dle vzoru
uvedeného v „Objednávce“, kteráje přílohou č. 2 (dále jen „objednávka“) e-mailem nebo faxem.

2. Objednatel zašle poskytovateli vždy nejpozději do 30. března příslušného kalendářního roku
záměr využití služby v příslušném roce. Objednávku dle čl. 5 odst. 1 smlouvy zástupce
objednatele odešle poskytovateli tak, aby byla doručena vždy nejpozději 15 pracovních dní před
požadovaným termínem plnění služby. Ve výjimečných případech je možné uplatnit objednávku
i mimo výše uvedený termín. Výjimečným případem se pro účely smlouvy rozumí nařízení
mimořádných střeleb Náčelníkem Generálního štábu AČR nebo při realizaci akcí v rámci aktivit
NATO.

3. V objednávce je zástupce objednatele povinen uvést: požadovaný termín dílčího plnění,
požadovaný rozsah dílčího plnění (terčovou skladbu), požadovanou lokalitu plnění dle čl. 4 odst.
1 smlouvy a návrh termínu předběžné konzultace za účelem sestavení letového plánu
v souladu s čl. 5 odst. 5 této smlouvy (dále jen „konzultace“).

4. Poskytovatel je povinen doručenou objednávku zástupci objednatele nejpozději do 3 pracovních
dnů ode dne doručení potvrdit e-mailem nebo faxem. Okamžikem potvrzení poskytovatelem
se objednávka stává závaznou pro obě smluvní strany.

5. Smluvní strany se dohodly na provádění konzultací za účelem sestavení letového plánu dle čl. 5
odst. 3 této smlouvy. V rámci letového plánu bude konkretizován průběh jednotlivých terčových
manévrů dle přílohy č. 1 smlouvy. Objednatel je povinen v objednávce navrhnout termín
konzultace tak, aby konzultaci bylo možné provést před požadovaným dílčím plněním.

6. Poskytovatel je povinen zajistit přepravu vlastního personálu, zařízení a pomůcek do místa
realizace služby vlastními prostředky. Na základě vzájemné domluvy může být zajištěna
přeprava personálu a technických prostředků poskytovatele v místě plnění služby (tj. v terčovém
prostoru dané PL střelnice) technickými prostředky objednavatele.

7. Objednatel je povinen při plánování letového úsilí zohlednit ve vztahu k poskytovateli doby letů
či cvičení, a to především s ohledem na ustanovení příslušných právních norem a vnitřních
předpisů upravujících délku a rozložení pracovní doby. Objednatel bere na vědomí,
že poskytovatel služby je civilní organizace a řídí se příslušnými ustanoveními Zákona
č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce).

8. Poskytovatel po obdržení objednávky, která je v rozporu svýše uvedenými ustanoveními
právních norem a vnitřních předpisů dle odst. 7 tohoto článku smlouvy, na tuto skutečnost
upozorní objednatele a navrhne způsob řešení. V případě, že objednávka, která je v rozporu
s příslušnými ustanoveními právních norem a vnitrních předpisů dle odst. 7 tohoto článku
smlouvy, bude poskytovatelem akceptována, nese poskytovatel plnou odpovědnost za případné
újmy v rámci plnění služby.

9. Po řádném poskytnutí dílčího plném poskytovatel vyhotoví „Protokol o provedení služby“
(dále jen „protokol“), jehož vzor tvoří přílohu č. 3 smlouvy, který podepíše zástupce objednatele
a zástupce poskytovatele. Podpisem protokolu zástupce objednatele převezme poskytnuté
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dílčí plnění. Jeden výtisk protokolu obdrží zástupce objednatele a 2 výtisky si ponechá zástupce
poskytovatele s tím, že 1 z těchto výtisků protokolu přiloží k daňovému dokladu dle čl. 6 odst. 1
smlouvy.

V případě vzniku závady v průběhu poskytování dílčího plnění, je poskytovatel povinen tuto
závadu odstranit bez zbytečného odkladu a to takovým způsobem, aby nebyl narušen průběh
střeleb, jakož i letového plánu dle čl. 5 odst. 5 smlouvy.

Objednatel bere na vědomí, že provoz IVC je závislý na povětrnostních podmínkách. V rámci
plném služby můžou nastat letová omezení ovlivňující harmonogram činností, nebo i jeho
zrušení, např.:

rychlost větru větší než 10 m/s (měřeno u země)

silný trvalý déšť

teplota nižší než 5° C (měřeno v místě startu)

tvorba námrazy nebo předpoklad jejího vzniku

plocha pro vzlet a přistání pokrytá sněhem o tloušťce vrstvy větší než 30 mm

Teplotní omezení je definováno s ohledem na fakt, že s výškou letu se každých 100 m snižuje
teplota o 0,6 ° C. Prostředky typu IVC-2T nemají systém ohřevu vzduchu před vstupem
do karburátoru a pitot-statické trubice a hrozí vznik námrazy v hrdle difůzoru a vysazení motoru
za letu.

V případě, že nastanou výše uvedené skutečnosti a bude toto zaneseno do protokolu, budou
v rámci úhrady za dílčí plnění kalkulovány pouze provedené úkony dle přílohy č. 4 smlouvy.

Při plánování akce s plánovanou dobou ukončení po setmění může objednatel zabezpečit pro
poskytovatele uzamykatelný prostor pro uložení techniky do následujícího dne, jestli to je v jeho
technických nebo organizačních možnostech (např. nákladní kontejner ISO - 1C).

Objednatel neprodleně poskytne poskytovateli informace, které mají vliv na časový nebo
obsahový dopad na původně stanovený plán - harmonogram. Obsah a čas požadovaného plnění
služby bude vždy koordinován a upřesňován den před každým letovým dnem.

V průběhu provádění služby je objednatel povinen oznámit poskytovateli čas následujícího
nejbližšího vzletu minimálně 15 minut předem, pokud tento vzlet má být uskutečněn mimo
plánovaný harmonogram.

Původcem odpadu, který při provádění dílčího plnění vznikne, je poskytovatel. Poskytovatel
zajistí odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přičemž bude postupovat v souladu
s Provozním řádem střelnice.

Čl. 6
Platební podmínky

Poskytovatel je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „daňový doklad“) za dílčí plném dle
čl. 2 odst. 2 smlouvy, a to vždy po řádném provedení dílčího plnění a podepsání protokolu
zástupcem objednatele a poskytovatele.

Poskytovatel je povinen vyhotovit daňový doklad ve 2 výtiscích (originál a kopie). Daňový
doklad musí obsahovat náležitosti stanovené v ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 435 OZ. Kromě toho musí obsahovat tyto
náležitosti:

označení dokladu jako daňový doklad nebo faktura a jeho číslo;
IČO a DIČ smluvních stran,
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číslo smlouvy uvedené objednatelem v záhlaví smlouvy,
datum vystavení a splatnost daňového dokladu,
název a označení služby,
název dílčího plnění podle smlouvy, ke které bylo dílčí plnění poskytnuto;
datum uskutečnění dílčího plnění;
cenu za dílčí plném v Kč bez DPH a včetně DPH s rozpisem cen jednotkových úkonů
poskytovaného dílčího plném 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., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů;
výši daně uvedenou v komnách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů
nahoru;
číslo bankovního účtu poskytovatele a název banky,
počet příloh, jejich názvy, razítko poskytovatele s podpisem osoby oprávněné podepisovat
za poskytovatele daňové doklady,
v příloze daňového dokladu poskytovatel přiloží originál protokolu dle čl. 5 odst. 9
smlouvy.

Daňový doklad bude poskytovatelem zaslán objednateli na adresu:

Česká republika -Ministerstvo obrany

Tychonova 1
160 00 Praha 6
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694
v zastoupení:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

Objednatel neposkytuje zálohové platby.

Splatnost daňového dokladu je 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
poskytovatele.

Případný opravný daňový doklad je poskytovatel povinen vystavit a doručit objednateli do
14 kalendářních dnů od vyžádání objednatelem. Doba splatnosti opravného daňového dokladu,
tj. den připsání příslušné částky na účet objednatele, je 21 kalendářních dne jeho doručení.
Opravný daňový doklad se považuje za uhrazený okamžikem připsání příslušné částky na účet
objednatele.

Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti, neobsahuje-li
požadované náležitosti, není-li doložen požadovanými doklady nebo obsahuje-li neúplné
či nesprávné cenové údaje a náležitosti nebo má jiné vady. V případě oprávněného vrácení
poskytovatel vystaví daňový doklad nový. Vrácením daňového dokladu přestává běže původní
lhůta jeho splatnosti a nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nového (opraveného) daňového



dokladu objednateli. Poskytovatel je povinen nový daňový doklad doručit objednateli na adresu
pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví této smlouvy, a to do 5 pracovních dnů
ode dne doručení oprávněně vráceného daňového dokladu poskytovateli. Pro zachování lhůty
pro vrácení daňového dokladu postačí jeho odeslání poskytovateli v době jeho splatnosti.
Při vrácení daňového dokladu objednatel uvede důvod jeho vrácení a v případě oprávněného
vrácení poskytovatel vystaví daňový doklad nový.

8. Všechny částky poukazované mezi poskytovatelem a objednatelem na základě této smlouvy musí
být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na jejich
účty. Poplatky spojené s realizací plateb si hradí každá smluvní strana sama.

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

Čl. 7
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Poskytovatel zaplatí objednateli v případě prodlení s řádným provedením dílčího plném
dle potvrzené objednávky dle čl. 5 odst. 4 smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny dílčího
plnění za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění příslušného závazku
poskytovatele.

2. V případě neodstranění závady ve lhůtě dle čl. 5 odst. 10 smlouvy, je poskytovatel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,4 % z ceny dílčího plném za každý i započatý den
prodlení, a to až do úplného splnění příslušného závazku poskytovatele.

3. V případě prodlení s úhradou daňového dokladuje objednatel povinen zaplatit poskytovateli úrok
z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.

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

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

Čl. 8
Vady provedeného dílčího plnění

1. Odpovědnost za vady a nároky z vad dílčího plnění se řídí obdobně ust. § 1914 a násl.
ve spojení s ust. § 2099 OZ.

Čl. 9
Okolnosti vylučující odpovědnost

1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran dle této smlouvy jsou považovány takové
překážky, které nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání ji ve splnění její
povinnosti z této smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana
takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době vzniku
smluvních závazků z této smlouvy vznik nebo existenci této překážky předpokládala.

2. Za překážky dle čl. 9 odst. 1 smlouvy se výslovně považují živelné pohromy (požár, úder blesku,
povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení),



jakákoliv embarga, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje,
epidemie nebo nevydám či průtahy s vydáním rozhodnutí orgánů veřejné moci nutných k plnění
závazků dle této smlouvy.

Za okolnost vylučující odpovědnost se výslovně nepovažuje překážka, která vznikla teprve v době,
kdy povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, v souvislosti s prodlením
subdodavatelů či vznikla z jejich či objednatelových hospodářských poměrů.

Smluvní strana, která z důvodu uvedených v čl. 9 odst. 1 smlouvy nebude moci plnit, musí písemně
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 10 kalendářních dnů po vzniku
důvodu, pro který nebude moci plnit, že podnikla veškeré objektivně proveditelné kroky
k minimalizaci negativních dopadu na plnění smlouvy, a že plněni povinností vyplývajících z této
smlouvy, na ní nelze spravedlivě žádat. Smluvní strana dále učiní všechna potřebná opatření, aby
v plnění smlouvy co nejdříve po odpadnutí překážek pokračovala.

Smluvní strany vstoupí do jednání za účelem řešení vzniklé situace. Jestliže se smluvní strany
nedohodnou jinak a prodlení s plněním v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost bude trvat
déle než 3 měsíce, má druhá strana právo na odstoupení od smlouvy.

Účinky okolností vylučujících odpovědnost, tzn., že smluvní strana, u níž se tyto skutečnosti
vyskytly, není v prodlení s plněním touto skutečností znemožněným, jsou omezeny pouze na
dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.

ČL 10
Zánik smluvního vztahu

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

a) splněním všech závazků 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 vyrovnáním účelně
vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

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

- prodlení s poskytováním dílčího plnění delším než 10 kalendářních dnů.

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě vyhlášení insolvenčního
řízem vůči majetku poskytovatele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li
vůči majetku insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů
insolvenčního řízení;

f) písemnou výpovědí objednatele i bez udám důvodu s 30 denní výpovědní lhůtou, přičemž
výpovědní lhůta začne běžet dnem následujícím po dni doručení této výpovědi
poskytovateli.

2. V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy dle čl. 10 odst. 1 písm. d) až e)
smlouvy nemá poskytovatel právo na náhradu účelně a prokazatelně vynaložených nákladů.

'*0
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Čl. 11
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o 10 stranách a 4 přílohách o 11 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. Poskytovatel 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. 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).

5. Při zpracování osobních údajů objednatel postupuje podle příslušných ustanovení Nařízení
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

6. Smluvní strany se dohodly, že za informace tvořící obchodní tajemství dle ust. § 504 OZ považují
jednotlivé položkové ceny uvedené v daňových dokladech, a to jak poskytovatele, 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. 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
poskytovatel. Smluvní strany tímto deklarují, že toto ustanovení je odrazem vůle poskytovatele
zajistit odpovídajícím způsobem utajení předmětných informací. Tyto informace nesmějí být
poskytovány třetím stranám bez předchozího výslovného písemného souhlasu poskytovatele.

7. Poskytovatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle smlouvy a ani po jeho splnění
bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil
v souvislosti splněním 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 subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu ust. § 1730 OZ důvěrné.

8. V případě vzniku skutečností, které znemožňují, nebo podstatně omezují plném tohoto smluvního
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.

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

10. Poskytovatel prohlašuje, že má veškeré potřebné certifikáty, oprávnění apod. potřebná k plnění
předmětu této smlouvy, včetně všech práv k jejich užití.
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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. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v Informačním systému registru smluv.

13. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu smlouvy, výše skutečně uhrazené ceny a souvisejících
dokumentů dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv,
ve znění pozdějších předpisů.

14. 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.

15. Nedílnou součástí smlouvy je:

Příloha č. 1 - Specifikace služby - 3 listy

Příloha č. 2 - Objednávka - 2 listy

Příloha č. 3 - Protokol o provedení služby - 1 list

Příloha č. 4 - Cenový rozklad poskytované služby - 5 listů

Praha .........2019 Praha ...2019

Za objednatele: Za poskytovatele:

ředitelka

razítko a podpis

ředitel státního podniku
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Příloha č. 1 smlouvy č. 1810400068
Počet listů: 3

Specifikace služby

Cílem je zabezpečení speciální služby imitace působení prostředků vzdušného napadení 
s možností postřelování protiletadlovými raketovými prostředky na principu:

• dálkového navedení raket po laserovém paprsku;

• pasivního optoelektronického samonavádění raket;

• radiolokačně naváděných raket,

nebo protiletadlových hlavňových prostředků, jejichž munice splňuje kritéria WDZ daného 
VVP, nebo střelnice. Dále služba musí zabezpečit monitoring prostoru výcviku pro zvýšení 
bezpečnosti při řešení nestandardních situací a pro kontrolu výcviku. Tato služba může být 
využívána kdekoliv v prostoru výcviku jednotky pozemní PVO na území ČR, nebo mimo 
území ČR (např. Polygon Ustka v Polské republice).

1. Požadavky objednatele na technické řešení IVC:
Požaduje se zajistit:
• bezpilotní prostředek - IVC o požadované velikosti, se schopností letu v dálkově řízeném 

režimu nebo v plně autonomním režimu podle před letem nebo v průběhu letu zadaném 
programu. Prostředek musí disponovat schopností provádět vlečení terče - vlečného 
rukávu o požadované velikosti, terče pro IČ kompletu v požadovaném spektru vyzařování 
a intenzity vyzařování a schopností zabezpečit provedení nočních střeleb;

• dálkově řiditelný bezpilotní prostředek s denní a noční (termo) kamerou pro monitorování 
zájmového prostoru s letovou výdrží min. 30 min.;

• dálkově řízený prostředek imitující vrtulník ve visu nebo provádějící manévr výškou.

Pod specifikací „požadovaná velikost IVC“ je chápána velikost létajícího objektu s poměrem
minimálně cca 1:3 k letounu kategorie L-39/159. Tato velikost odpovídá technickým
možnostem používaných raket. Pro účely školních (zkušebních) střeleb je akceptovatelné
použití IVC menších rozměrů splňující níže uvedená konstrukční kritéria.

Požadavky na technické řešení IVC:
• konstrukce IVC musí zabezpečit bezpečné rozpoznání, zachycení, sledování a navedení 

protiletadlové rakety (průměr trupu, rozpětí, barevné rozlišení apod.). Tento parametr 
se připouští zabezpečit vhodným rozměrem vlečného rukávu;

• z důvodu použití prostředků radiolokačního průzkumu a prvků velení a řízení palby (C2) 
do sestavy bojových střeleb se požaduje schopnost osazení IVC koutovými odražeči s 
parametrem efektivní radarové odrazné plochy RCS (Radar Cross-Section) v rozmezí 0,5 
až lm2;

• rozměry IVC musí zabezpečit vysokou pravděpodobnost iniciace bezkontaktních 
zapalovačů u protiletadlových řízených střel kategorie V SHORAD;

• IVC musí vykazovat schopnost zabezpečovat imitaci vzdušného cíle po dobu střelecké 
sekvence (předběžná a přímá příprava střelby protiletadlových kompletů V SHORAD 
(vzlet, provedení terčového manévru v požadovaných vzdálenostech, přistání IVC);
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Příloha č. 1 smlouvy č. 1810400068
Počet listů: 3

• konstrukce IVC musí zabezpečit start a přistání v podmínkách tuzemských VVP 
(vybraných lokalitách - střelnic VVP), z nezpevněných vzletových a přistávacích drah 
(louky, cesty, vozovky, apod.);

• schopnost zabezpečit terčový manévr (letecké úlohy) v souladu s předpisy PVOV- 4-1, 
„Osnovy střeleb protiletadlového vojska“, PVOV- 4 -3, „Osnovy střeleb PPLRK RBS-70“, 
nebo „Metodikou vydanou k provedení zkušebních střeleb“;

• minimální rychlost IVC se požaduje 35 m/s'1;

• schopnost zabezpečit působení více cílů (max. 2);
• schopnost zabezpečení terčového manévru imitujícího bojový vrtulník manévrující výškou 

(stavba terče, dálkové ovládání, případná ekologická likvidace).

2. Konkrétním obsahem pořizované služby je:

Nákup služby pro zabezpečení bojových střeleb prostředky kategorie V SHORAD, se týká 
jednotlivých hlavních požadovaných úkonů, a to:
• vytvoření podmínek k organizaci bojových střeleb protiletadlovými prostředky kategorie V 

SHORAD na tuzemských (případně zahraničních) střelnicích za ekonomicky 
přijatelnějších podmínek;

• spolupráci při tvorbě letového plánu na konkrétní letové úlohy bojových střeleb;
• jednorázová doba realizace pořizované služby se předpokládá v rozsahu 3 až 4 dny, při 

rozsáhlejších cvičeních s mezinárodní účastí může být doba služby vyžadována i v délce 
10 dnů;

• standardní harmonogram služby:
- 1. den: rekognoskace, příprava terčového manévru, nácvik terčového manévru, školní

střelby;
- 2. den: školní a průpravné střelby (zkušební střelby);
- 3. den: zápočtové bojové střelby (zkušební střelby);
- 4. den: záloha;

• soběstačnost a autonomnost (technická i personální) při přípravě a průběhu zabezpečování 
imitace vzdušných cílů;

• zabezpečení „monitoring“ prostoru výcviku za účelem zvýšení bezpečnosti, kontroly 
výcviku a koordinaci při řešení případně vzniklých nestandardních událostí (např. požár, 
havarovaná raketa apod.);

• zabezpečení přehledové jednotky řídícího střeleb na jeho stanovišti (zpravidla řídící věži) 
o poloze IVC ve vzduchu, s možností zákresu palebných postavení palebných prvků 
a jejích palebných sektorů.

3. Požadovaná dokumentace:
Požaduji se zpracování Protokolu o poskytnutí služby a jeho předání zástupci příjemce 
ke schválení.

2
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4. Další požadavky objednatele;
Při poskytování služby IVC zabezpečí poskytovatel operativní řešení vzniklých závad 
na prostředcích imitace tak, aby nebyl zásadně narušován program, harmonogram a obsah 
střeleb.

Služba imitace vzdušných cílů bude vyžadována v souladu s plánem výcviku jednotek 
pozemní PVO. Plnění služby bude vyžadováno podle obsahu a skladby výcviku v rozsahu 
jednoho až čtyř dnů.
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Příloha č. 2 smlouvy č. 1810400068
Počet listů: 2

OBJEDNÁVKA č.................
ve smyslu smlouvy na zabezpečení služby imitace vzdušných cílů č. 1810400068

Místo provedení terčového manévru: VVP: PLS:

Terčové manévry pro výcvik bez bojové 
střelby:

Terčové manévry pro bojové střelby:

Termín zahájení:
den / měsíc / rok

Termín ukončení:
den / měsíc / rok

Cena služby bez DPH (Kč):

Cena služby s DPH (Kč):

Popis objednávané položky jednotková cena DPH (21%) jednotková cena počet

bez DPH v Kč v Kč s DPH v Kč

Příprava techniky, přesun do místa plnění 
služby v rámci ČR (tam a zpět), příprava 
plochy pro start a přistání IVC - 2T, 2R a 2R- 
IR, sestavení letového plánu včetně 
naprogramování jednotlivých tras (cena za 
jedno cvičení)

Příprava techniky, přesun do místa plnění 
služby v rámci ČR (tam a zpět), příprava 
plochy pro IVC - V (cena zajedno cvičení)

Zabezpečení střeleb za použití terče typu IVC- 
V na 1 den v rámci ČR

Zabezpečení střeleb za použití terče typu IVC- 
2T, IVC-2R a IVC-2R-IR na 1 den v rámci ČR

Cena jednoho letu IVC-2T, IVC-2R a IVC-2R- 
IR v rámci České republiky (provedení 
terčového manévru bez ohledu na dobu letu)
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Zabezpečení monitoringu střeleb za použití 
multicopteru BRUS na 1 den

Cena jednoho letu BRUS (bez ohledu na dobu 
letu)

Zabezpečení přehledové jednotky řídícího 
střeleb

Cena jednoho kusu vlečného rukávu

Cena jednoho kusu IR svetlice

Cena jednoho kusu IVC-2T

Cena jednoho kusu IVC-V

Zástupce
objednatele:

hodnost, jméno, příjmení 
datum, razítko a podpis Telefon, fax, e-mail:

Potvrzení
poskytovatele:

Datum doručení 
objednávky:

jméno, příjmení 
datum, razítko a podpis Telefon, fax, e-mail:



Príloha č. 3 smlouvy č. 1810400068
Počet listů: 1

PROTOKOL O PROVEDENÍ SLUŽBY
Imitace vzdušných cílů

Číslo:

VÝTISK č. 1

Za poskytovatele:
Jméno:

Zastupuje:

Za objednatele:
Jméno:

Zastupuje:

Datum vystavení: Obj ednávka č.:

Položka Popis: Jednotková cena 
(s DPH): Počet

1
2
3

Zjištěné závadv:
•

Poznámky:
•

Přílohy: - Ve xxxxxxxxxxx Dne:

Předal: Převzal:

Razítko, podpis
Razítko, podpis



Příloha č. 4 smlouvy č. 1810400068
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Cenový rozklad poskytované služby

v

Činnost Počet
osob

Hodiny
celkem Materiál Služby Cestovní

náklady Ubytování Osobní
náklady

Cena
celkem (Kč
bez DPH)

DPH
(21 %) v Kč

Cena celkem
(Kč včetně

DPH)

-



Poznámka:

p
p

2



t

3
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