
KB

10000708427

registrační číslo

Komerční banka, a.s., se sídlem: Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen ,,Banka")

a
právnická osoba (dále jen ,,Zástavce")
Obchodní firma: VOP CZ, s.p.

Sídlo: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČO: 00000493

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
včetně spisové značky: v Ostravě, oddíl AXlV, vložka 150

uzavírají tuto Smlouvu o zástavě pohledávky reg. č. 10000708427 (dále jen ,,Smlouva") k zajištění Dluhů, jak jsou
specifikovány níže v této Smlouvě.

1. Vymezeni pojmů

1.1 pojmy s velkým počátečním písmenem mají v této Smlouvě následující význam:

nBěŽiiý účet" je běžný účet Zástavce č. u Banky.

,,Den přepočtu" je den vzniku Dluhu nebo den jeho přepočtu na jinou měnu.

,,Dluh" nebo ,,Dluhy" jsou peněžité dluhy Klienta vůči Bance a veškeré jejich příslušenství, včetně dluhů Klienta
vzniklých v souvislosti s odstoupením od níže uvedených smluv, a to

(a) existující dluhy

(i) právní důvod: xxx

číslo smlouvy: xxx

výše jistiny dluhu: xxx
řádná konečná splatnost: xxx

(b) budoucí dluhy

(i)1 právní důvod: xxx

číslo smlouvy: xxx

výše jistiny dluhu: xxx
řádná konečná splatnost: xxx

(ii)1 právní důvod: dluhy ze smluv o úvěru

doba vzniku do: 31.12.2025
celková výše jistiny dluhů: CZK

(ii)2 právní důvod: dluhy vzniklé z titulu náhrady škody ze smluv o úvěru

doba vzniku do: 30.06.2026
celková výše jistiny dluhů:
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á KB Smlouva o zástavě pohledávky -

(C) dluhy vzniklé z titulu nároku na vráceni bezdůvodného obohaceni v případě eventuální neplatnosti některé
z výše uvedených smluv

vzniklé nejpozději do: 30.06.2026

celková výše jistiny dluhů: CZK

,,Klient" je

právnická osoba
Obchodní ňrma* l název**: VOP CZ, s.p.

Sídlo: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČO: 00000493

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
včetně spisové značky: v Ostravě, oddíl AXlV, vložka 150

»Kurz" je směnný kurz vyhlašovaný Bankou.

,Oznámeni" jsou sděleni, ve kterých Banka stanoví technické aspekty a podmínky poskytováni bankovních služeb,
která je Banka oprávněna měnit. Oznámeni Banka uveřejňuje v obchodních místech Banky, popřípadě na svých
internetových stránkách.

,Oznámeni o zastavení pohledávky" je oznámeni, kterým Zástavce společně s Bankou oznamuje Poddlužníku,
zřízeni zástavního práva k Pohledávce. Vzor Oznámeni o zastaveni pohledávky tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

,,Poddlužník" je

právnická osoba
Obchodní firma: Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694

Zápis v obchodním rejstříku či jiné evidenci,
včetně spisové značky:

,,Pohledávka" jsou veškeré peněžité pohledávky Zástavce za Poddlužníkem z Kupní smlouvy č. 185410162
uzavřené mezi Zástavcem a Poddlužníkem dne 19.1 1.2018. Kopie této Kupní smlouvy je přílohou této Smlouvy.

,,Předmět zástavy" je Pohledávka.

,,Sazebník" je přehled všech Bankou stanovených poplatků, ostatních cen a jiných plateb za bankovní služby nebo
s nimi souvisejících, který Banka vydává a upravuje. Sazebník je k dispozici v obchodních místech Banky a ve
zkrácené podobě též na internetových stránkách Banky.

1.2 V případě, že kterýkoli z Dluhů bude vyjádřen v jiné měně než uvedené v článku 1.1, platí, že: (i) při změně měny
Dluhů z právních důvodů mimo vůli smluvních stran (například při přechodu na EUR či při vydáni rozsudku na
jinou měnu, než na původní měnu Dluhů) nebo (ii) při vzniku budoucích Dluhů v jiné měně, než v původní měně
Dluhů, platí, že Dluhy jsou zajištěny do výše ekvivalentu v příslušné jiné měně podle kurzu devizového trhu České
národní banky platného v Den přepočtu. Následující kurzové rozdíly se nezohledňuji a předmětné Dluhy budou
zajištěny ve výši určené ke Dni přepočtu.

2. Zřízeni zástavního práva

2.1 Zástavce tímto zřizuje Bance zástavní právo k Pohledávce k zajištěni Dluhů.

2.2 Banka tímto zástavní právo k Pohledávce k zajištěni Dluhů přijímá.
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- úl k B 3mlouva o zástavě pohledávky

2.3 Zástavce se zavazuje, že po dobu existence zástavního práva na základě této Smlouvy budou veškerá plněni
z Pohledávky směrována na Běžný účet, pokud nebude Bankou Poddlužníkovi sděleno jiné číslo účtu. Zástavce se
zavazuje za účelem zajištěni Dluhů zřídit zástavní právo k pohledávkám z Běžného účtu ve prospěch Banky, a to
nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Banka je oprávněna sdělit Poddlužníkovi kdykoli po dobu existence
zástavního práva na základě této Smlouvy, aby plnil na vnitřní účet Banky.

2.4 Běžný účet musí být po celou dobu trvání této Smlouvy a existence zástavního práva dle této Smlouvy účtem
Zástavce, který bude příslušným správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přistup ve smyslu
ustanoveni § 96 odst. 2 a § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů. Zástavce je povinen prokázat tuto skutečnost Bance před uzavřením této Smlouvy, jakož i kdykoliv na
výzvu Banky po dobu existence zástavního práva podle této Smlouvy.

2.5 Zástavce není oprávněn po dobu trvání zástavního práva na základě této Smlouvy Běžný účet zrušit.

2.6 V případě, že po dobu trvání zástavního práva na základě této Smlouvy dojde k zániku Běžného účtu, je Zástavce
povinen bez zbytečného odkladu zřídit u Banky jiný běžný účet a zajistit, aby na tento účet byla směrována plněni z
Pohledávek. Tento jiný běžný účet pak musí splňovat podmínky uvedené v článku 2.4 této Smlouvy.

3. Zákaz zatížení a zcizeni předmětu zástavy

3.1 Zástavce se zavazuje, že Předmět zástavy bez předchozího písemného souhlasu Banky nepřevede, nepostoupí,
nezcizí, nezatíží ani neumožni zatížit jiným právem třetí osoby, ani ho nepřenechá třetí osobě k užíváni za účelem
výprosy, výpůjčky, nájmu nebo pachtu, nevyčlení ho do svěřenského fondu, neposkytne ho jako jinou jistotu ve
prospěch osoby rozdílné od Banky, ani neučiní jakékoli právní jednání, kterým by změnil povinnost Poddlužníka
splnit Pohledávku oproti stavu v době uzavřeni této Smlouvy, nebo kterým by došlo ke změně v osobě
Poddlužníka, ani neučiní žádné právní jednání, jež by mohlo mít vliv na splatnost Pohledávky, a to do doby
úplného splaceni všech Dluhů a splnění všech ostatních povinnosti Klienta z příslušné smlouvy o úvěru, popřípadě
jiných smluv, na základě kterých vznikly Dluhy, jakož i do doby úplného splnění všech povinnosti Zástavce z této
Smlouvy.

4. Oznámeni o vzniku zástavního práva

4.1 Zástavce je povinen při podpisu této Smlouvy podepsat a předat Bance Oznámeni o zastaveni pohledávky.

4.2 Banka bez zbytečného odkladu po uzavřeni této Smlouvy oznámí Poddlužníkovi zřízeni zástavního práva
k Pohledávce na základě této Smlouvy formou doručeni Oznámeni o zastaveni pohledávky.

4.3 Zástavce se zavazuje na všechny své daňové doklady (např. faktury) nebo na jiné výzvy k úhradě, které se
vztahuji k Pohledávce a které jsou zasílány Poddlužníkům, uvádět informaci o tom, že k Pohledávce je zřízeno
zástavní právo Banky a instruovat Poddlužníky, aby Pohledávku hradili na Běžný účet, a to v níže uvedeném
(kurzivou) nebo obdobném znění. Na výzvu Banky je pak Zástavce povinen předložit Bance kopie těchto
daňových dokladů nebo výzev k úhradě.

,,K pohledávce, k niž se vztahuje tento daňový doklad/výzva k úhradě, 'e zřízeno zástavní právo Komerční banky,a.s., IČO: 45317054. Předmětnou částku uhrad'te na účet č. wmdmiim nebo na jiný bankovní účet,

kteiý Vám Komerční banka, a.s. za tím účelem písemně sdělí."

4.4 Bez ohledu na výše uvedené je Banka kdykoli poté oprávněna instruovat Poddlužníka, aby veškeré Pohledávky,
které jsou předmětem zástavního práva na základě této Smlouvy, plnil na účet, který mu za tím účelem Banka
sdělí, a to i před splatností Dluhů.

5. Prohlášení zástavce

5.1 Zástavce prohlašuje ke dni uzavřeni této Smlouvy a ke každému dalšímu dni po dni uzavření této Smlouvy až do
úplného splněni veškerých Dluhů, že je jediným věřitelem Pohledávky a je oprávněn Pohledávku ve prospěch
Banky zastavit, aniž by taková skutečnost měla vliv na existenci Pohledávky, porušeni právních předpisů,

Komerční banka, a. s., se sídlem: 3/9
Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 DA"JM LK'INNO$T1 šablony 17 7 2017

VER F COT 53 2079 IQ 5¶ DOP
ZAPSANA VOBCH3DNIM RÉJ$TŘIKU VEDENÉM MÉSTSKYM SOUDEM V PRAZE. ODDÍL B VLOŽKA i360



á KB Smlouva o zástavě pohledávky

smluvně převzatých povinnosti či jiných povinnosti, kterými je Zástavce vázán nebo které se vztahuji k
Pohledávce, či měla za následek vznik zvláštních povinnosti snižujících hodnotu Pohledávky.

5.2 Zástavce dále prohlašuje, že s výhradou skutečnosti Bance písemně sdělených před podpisem Smlouvy:
a) je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit povinnosti v ni obsažené;
b) podnikl veškeré nezbytné kroky k získáni všech oprávněni vyžadovaných právními předpisy k uzavřeni této

Smlouvy;
C) Pohledávka není promlčena, ani jakýmkoli způsobem zpochybněna;
d) ke dni podpisu této Smlouvy neexistuji žádné neukončené soudní spory nebo jiná řízeni, ani podle vědomi

Zástavce nehrozí podáni žaloby či jiného návrhu proti němu u soudu, orgánu veřejné správy, rozhodčího
soudu nebo rozhodce, u kterých by se dalo důvodně očekávat, že by mohly negativně ovlivnit existenci
Pohledávky nebo právo Zástavce na splněni Pohledávky;

e) na Pohledávce nevázne žádné věcné či jiné právo (například zástavní právo nebo vinkulace) zřízené ve
prospěch Zástavce nebo třetí osoby ani se nelze důvodně domnívat, že by k založeni nebo vzniku takového
práva mělo dojit:

f) řádně uhradil veškeré daně, cla, poplatky a jiné obdobné platby požadované podle příslušných právních
předpisů a ve vztahu k příslušným orgánům veřejné správy neexistuji jakékoli daňové nedoplatky či
rozhodnuti o posečkání daně:

g) není ve vztahu k Poddlužníkovi v prodlení se splněním žádné povinnosti, která by mohla mít vliv na
existenci, splatnost nebo výši Pohledávky;

h) neexistují žádné další skutečnosti a informace, u kterých lze důvodně předpokládat, že by je Banka
s ohledem na kvalitu Pohledávky a její využitelnost k uspokojeni Dluhů měla znát;

i) byl seznámen se zněním příslušné smlouvy o úvěru, popřípadě jiných smluv, na základě kterých vznikly
Dluhy a podmínkami v nich uvedenými, včetně stanovení výše úroku a jeho případných změn a bere na
vědomi a souhlasí s tím, že nedílnou součásti příslušné smlouvy o úvěru, popřípadě jiných smluv, na
základě kterých vznikly Dluhy jsou i další dokumenty stojící mimo vlastni text příslušné smlouvy o úvěru,
popřípadě jiných smluv, na základě kterých vznikly Dluhy, s jejichž obsahem a významem se seznámil, a
s jejichž zněním souhlasí;

j) uzavřeni jakož i výkon práv a povinnosti z této Smlouvy byly řádně schváleny příslušnými orgány v rámci
vnitřní struktury Zástavce, nevyžadují žádný souhlas nebo povoleni jiných osob nebo orgánů veřejné správy
nebo, pokud jej vyžadují, byl takový souhlas udělen a je platný a účinný, a byly splněny další podmínky pro
uzavřeni této Smlouvy případně stanovené právními předpisy.

6. Povinnosti zástavce

6.1 Zástavce se zavazuje, že:
a) bude řádně informovat Banku o všech skutečnostech, o kterých lze důvodně předpokládat, že mohou mít

vliv na postaveni Banky jako zástavního věřitele podle této Smlouvy, nebo mohou vést ke změně majitele
Pohledávky nebo ke sníženi hodnoty Pohledávky;

b) bude činit veškeré právní a faktické úkony tak, aby nebylo ohroženo, omezeno či znevýhodněno postaveni
Banky jako zástavního věřitele či snížena hodnota Pohledávky;

C) poskytne Bance veškeré dokumenty týkající se Pohledávky, a to v rozsahu a lhůtách určených Bankou;
d) bude ihned informovat Banku, pokud bude podán návrh na výkon rozhodnuti nebo nařízen výkon rozhodnuti

přikázáním Pohledávky, nebo bude-li vznesen jakýkoli nárok k Pohledávce, a učiní veškeré právní a jiné
jednání nezbytné pro odvrácení takového výkonu rozhodnuti, popřípadě pro odmítnuti takových nároků;

e) bude řádně platit veškeré daně, cla, poplatky a jiné obdobné platby požadované podle příslušných právních
předpisů;

7. výkon zástavního práva

7.1 Pokud nebude kterýkoli Dluh nebo jeho část zaplacen řádně a včas, je Banka oprávněna vykonat zástavní právo
podle této Smlouvy, zejména použit plněni ze splatné Pohledávky k úhradě splatného Dluhu.

8. Plněni přijatá bankou

8.1 jakákoli plněni přijatá Bankou v souvislosti s Předmětem zástavy je Banka oprávněna (i) použit na úhradu
splatných Dluhů, s jejichž úhradou je Klient v prodlení, nebo (ii) zadržet, a to až do výše předpokládané výše
Dluhů, do doby, než dojde k úplnému uhrazeni Dluhů, co převyšuje předpokládanou výši Dluhů, vydá Banka
Zástavci. V této souvislosti se Zástavce zavazuje oznámit příslušnému správci daně číslo účtu, na kterém budou
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Bankou tato plněni zadržena, a sdělit mu, že i tento účet určuje za svůj účet, který má být zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přistup ve smyslu ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; tento účet pak musí být zveřejněn způsobem dle předchozí věty po celou
dobu trvání této Smlouvy a existence zástavního práva dle této Smlouvy, pokud Banka nestanoví jinak. Tyto
skutečnosti je Zástavce povinen Bance kdykoliv na její výzvu prokázat.

9. Smluvní pokuta

9.1 Pokud Zástavce poruší smluvní ovinnost podle článku 3.1 nebo článku 6.1 písm. d) této Smlouvy, uhradí Bance
smluvní pokutu ve výši kč

9.2 Smluvní pokuta bude splatná 7. pracovní den po doručeni výzvy Banky k zaplaceni smluvní pokuty Zástavci.
Před uplatněním nároku na smluvní pokutu může Banka poskytnout Zástavci lhůtu k nápravě předmětného
porušeni, a to i opakovaně,

9.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Banky na náhradu škody způsobené porušením povinnosti
zajištěné smluvní pokutou, ani povinnost Zástavce předmětnou povinnost splnit, popřípadě povinnost hradit úroky
z prodlení.

10. Ostatní ujednání

10.1 V případě, že Bance po dobu, po kterou bude Klient v prodlení se splácením jakéhokoliv z Dluhů, vzniknou v
souvislosti s výkonem zástavního práva podle této Smlouvy jakékoli náklady, je Zástavce povinen tyto náklady
Bance uhradit bez zbytečného odkladu po doručeni výzvy Banky. Za náklady na výkon zástavního práva se vždy
považují i provozní náklady Banky ve výši stanovené v Sazebníku.

10.2 Pro případ, že plněni, které Banka obdrží na základě této Smlouvy, bude provedeno v jiné měně než v měně
Dluhů, platí, že pro přepočet bude použit Kurz podle kurzovního lístku Banky platného v Den přepočtu, a to pro
přepočet cizí měny na KČ Kurz deviza/valuta nákup a pro přepočet Kč na cizí měnu Kurz deviza/valuta prodej.
Přepočet cizí měny na jinou cizí měnu bude proveden přes Kč způsobem uvedeným v předcházející větě tohoto
článku.

10.3 Zanikne-li zástavní právo k Pohledávce dle této Smlouvy zapsané do rejstříku zástav, Banka není povinna
požádat o výmaz tohoto zástavního práva. Žádost o výmaz zástavního práva k Pohledávce z rejstříku zástav
podává v takovém případě Zástavce na základě potvrzeni vystaveného mu k tomuto účelu Bankou.

10.4 Písemnosti týkající se této Smlouvy (dále jen ,,Zásilky") budou doručovány na adresu uvedenou níže v této
Smlouvě nebo na adresu, kterou si po uzavřeni této Smlouvy písemně sdělí. Zásilky je možné doručovat osobně,
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kurýrní službou nebo jiným dohodnutým způsobem
umožňujícím přepravu a prokazatelné doručeni Zásilky. Tam, kde se tak Zástavce s Bankou v této Smlouvě
dohodli, mohou být Zásilky doručovány faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty.

Adresa pro zasíláni Zásilek:

a) Kontaktní adresa Zástavce: VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína

b) Adresa Banky: Komerční banka, a.s., Obchodní divize - Top Corporations, nám. Svobody 92/21, 631 31 Brno

10.5 Zásilky určené Bankou do vlastních rukou Zástavce jsou považovány za doručené okamžikem jejich převzetí.
Zmaří-li Zástavce doručeni Zásilky, je za den doručeni považován den vráceni Zásilky Bance, a to i tehdy, když se
Zástavce o uložení Zásilky provozovatelem poštovních služeb nedozvěděl. Bez ohledu na výše uvedené jsou tyto
Zásilky považovány za doručené nejpozději 10. pracovní den po jejich odesláni na území České republiky nebo 15.
pracovní den po jejich odesláni do zahraničí. Zástavce zmaří doručeni Zásilky, jestliže Zásilku odmítne převzít
nebo si Zásilku nevyzvedne u provozovatele poštovních služeb v náhradní lhůtě, a dále pokud se Zásilka vráti
Bance jako nedoručitelná na kontaktní adresu Banky.

10.6 Ostatní Zásilky se považuji za doručené 3, pracovní den po jejich odesláni na území České republiky či 15.
pracovní den po jejich odesláni do zahraničí. To však neplatí v případě, pokud se Banka dozvi o doručeni Zásilky
před uplynutím této lhůty.
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10.7 Zásilky zaslané faxem se považuji za doručené okamžikem potvrzeni úspěšného odeslání generovaného
přístrojem odesilatele. Zásilky zasílané prostřednictvím elektronické pošty se pak považuji za doručené okamžikem
oznámeni o jejich přijeti serverem příjemce.

10.8 Zástavce je povinen Banku písemně informovat o všech podstatných změnách ve skutečnostech týkajících se jeho
osoby, zejména jeho jména a příjmení, případně názvu nebo obchodní firmy, adresy trvalého pobytu, kontaktní
adresy apod., a to nejdéle do 5 dnů od uskutečněni této změny. Nové údaje jsou vůči Bance účinné okamžikem,
kdy ji budou řádně písemně oznámeny.

10.9 Zástavce souhlasí s tím, že Banka je po dobu existence zástavního práva podle této Smlouvy oprávněna
poskytnout informace o zajištěni podle této Smlouvy, včetně informací o Zástavci uvedených v této Smlouvě, třetím
osobám bez dalšího souhlasu Zástavce v případě: (i) postoupeni, zastaveni či jiném nakládáni s kterýmkoliv z
Dluhů, (ii) uplatněni práv Banky z této Smlouvy a (lil) za účelem hodnoceni rizik spojených s příslušnou smlouvou o
úvěru, popřípadě jinou smlouvou, na základě které vznikly Dluhy, nebo touto Smlouvou.

10.10 Vylučuje se aplikovatelnost ustanovení § 1336 odst. 1 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů, a Zástavce se tímto zavazuje dát Poddlužníkovi instrukci k plněni na bankovní účet Banky, a
to nejpozději v okamžiku, kdy bude Poddlužníkovi oznámen vznik zástavního práva podle ČI. 4 této Smlouvy.

10.11 Zástavce souhlasí s tím, že Banka je oprávněna započíst sp|átnou peněžitou pohledávku Banky za Zástavcem
proti jakékoli peněžité pohledávce Zástavce za Bankou bez ohledu na měnu pohledávky a právní vztah, ze kterého
vyplývá. Zástavce souhlasí s tím, že Banka je oprávněna započíst své pohledávky i proti takovým pohledávkám
Zástavce, které nejsou dosud splatné, které nelze postihnout výkonem rozhodnuti, které nelze uplatnit před
soudem anebo které jsou promlčené. Za účelem započteni je Banka oprávněna provést konverzi jedné měny
do druhé za použiti Kurzu v souladu s článkem 1.2 této Smlouvy.

10.12 Banka je oprávněna i bez souhlasu Zástavce a/nebo Klienta přijmout plněni nabídnuté třetí osobou za účelem
splněni Dluhů a povinnosti Klienta vůči Bance, a to včetně částečného plněni.

10.13 Strany tímto na základě vzájemné dohody prodlužuji promlčecí lhůtu pro výkon práv podle této Smlouvy, a to na
dobu 15 let ode dne, kdy promlčecí lhůta začne běžet. Prodlouženi promlčecí lhůty podle první věty tohoto
odstavce platí i ve vztahu k postupníkovi, pokud dojde k postoupeni některé z pohledávek
odpovídajících kterémukoli Dluhu.

11. Rozhodčí doložka

11.1 Všechny spory vznikající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni budou rozhodovány obecnými soudy České
republiky.

12. Závěrečná ustanoveni

12.1 Smlouva se řídí právním řádem České republiky.

12.2 Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

12.3 Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží 1 vyhotoveni.

12.4 Zástavce i Banka na sebe přebírají nebezpečí změny okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku a
vylučuji uplatnění ustanoveni § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na své smluvní vztahy založené
Smlouvou. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zástavce uvedené v § 1353 občanského zákoníku.

12.5 Na smluvní vztah založený na základě této Smlouvy se vylučuje uplatněni ustanoveni § 1799 a § 1800 občanského
zákoníku o adhezních smlouvách.

12.6 Smluvní strany prohlašuji, že jsou oprávněny na základě platných právních předpisů tuto Smlouvu uzavřít a řádně
plnit povinnosti v ni obsažené, aniž by k uzavření této Smlouvy bylo zapotřebí souhlasu třetí osoby, a pokud ano,
prohlašuji, že takový souhlas byl řádně udělen.

12.7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem uzavřeni a účinnosti dnem uveřejněni prostřednictvím registru smluv
způsobem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zástavce se zavazuje
odeslat tuto Smlouvu k uveřejněni v registru smluv bez prodlení po jejím uzavřeni. Zástavce se dále zavazuje, že
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Banka obdrží potvrzeni o jejím uveřejněni v registru smluv zasílané správcem registru smluv na e-mailovou adresu
Bank Banka za tím účelem zašle Zástavci znění této Smlouvy na jeho emailovou adresu

Příloha č. 1 - VZOR PRŮVODNÍHO DOPISU A OZNÁMENÍ O ZASTAVENÍ POHLEDÁVKY
Příloha č. 2 - KOPIE Kupní smlouvy č. 185410162 uzavřené dne 19.11.2018 mezi Zástavcem a Poddlužníkem

V Šenově u Nového Jičína dne 1 2 "03" 2019 V Brně dne ', 5. 03. 2019

Za VOP CZ S. . " '
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Příloha č. 1 Smlouvy o zástavě pohledávky

Vzor průvodního dopisu

DOPORUČENĚ

Věc: Oznámeni o vzniku zástavního práva

V souladu se smlouvou o zástavě pohledávky ze dne , reg. č. , uzavřené mezi Komerční bankou, a.s. jako
zástavním věřitelem a [IDENTIFIKACE zástavce] jako zástavcem Vám v příloze zasíláme Oznámeni o zastaveni
pohledávky, které je podepsané zástavcem a z něhož jsou patrné veškeré informace týkající se zřízeného zástavního
práva.

Ve smyslu přiloženého Oznámeni o zastaveni pohledávky Vám pak níže sdělujeme číslo našeho účtu, kam zasílejte
plněni z pohledávky zastavené Komerční bance, a.s., pokud Vám nebude Komerční bankou, a.s. sděleno jiné číslo účtu.

Č.ú. vedený u Komerční banky, a.s.

S pozdravem

V dne

Příloha:
Oznámeni o zastaveni pohledávky

Zasláno s doručenkou
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Vzor Oznámeni o zastaveni pohledávky

Věc: Oznámeni o zastaveni pohledávky

Váženi,

obracíme se na vás jako na dlužníka pohledávky uvedené v příloze tohoto oznámeni (dále jen ,,Pohledávka")
v návaznosti na smlouvu o zástavě pohledávky uzavřenou dne mezi VOP CZ, s.p. jako zástavcem (dále jen
,,Zástavce") a Komerční bankou, a.s. jako zástavním věřitelem (dále jen ,,KB") (dále jen ,,Smlouva").

Na základě Smlouvy Zástavce zastavil Pohledávku ve prospěch KB. KB a Zástavce se dohodli na vyloučeni
aplikovatelnosti ustanoveni § 1336 odst. 1 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. V
souladu s touto skutečnosti tedy zasílejte plněni z Pohledávky výhradně ve prospěch účtu, který Vám KB písemně sdělí.
jakoukoli platbu ve prospěch účtu, který Vám KB sdělí, prosím, identifikujte tak, že jako variabilní symbol uveďte číslo
příslušného daňového dokladu či jiného obdobného dokladu, na jehož základě platíte, jako specifický symbol uveďte své
identifikační číslo, případně rodné číslo. KB je oprávněna kdykoliv změnit tuto platební instrukci na jiný účet.

S pozdravem

Zástavce Komerční banka, a.s.

Příloha: specifikace zastavené Pohledávky
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KUPNÍ SMLOUVA Č. 185410162

I.
Smluvní strany

Česká repu bliká - Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova l. 160 01 Praha 6
IČO: 60162694 "
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka. pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha l
Číslo účtu: 404881/0710

W V 0 r rZaměstnanec povereny jednanim:
náměstek pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic MO

Se sídlem na adrese:

Kontaktní osoba:
Telefonické a faxové spojení:

Zástupce kupujíciho oprávněný jednat ve věcech technick "cli:

Adresa pro doruČování korespondence:
' Sekce vyzbrojování a akvizic MO

Odbor logistiky. zabezpečení a podpory
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
datová schránka hjyaavk

(dále jen ,,kupujicí")

a

VOP CZ, s.p.
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXlV, vložka č. 150
Se sídlem: Dukelská 102. 742 42 Šenov ll Nového Jičína
IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo úČtu: 5540150520/2700
Osoba oprávněná k jednání: . - ředitel podniku

Kontaktní osoba:
Telefonické a faxové spojeni:

Adresa pro doručování korespondence: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
(dále jen ,,prodávající"),
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podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen .,OZ") uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v jednacím řízení bez uveřejnění
podle § 64 písni. b) ve spo.jení s § 198 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných
zakázek. ve znčni pozdějších předpisů, tuto

kupní smlouvu
(dále jen ,,smlouva").

II.
ÚČel smlouvy

III.
Předmět smlouvy

l. Předmětem smlouvy je:
a) závazek rodávajícího odevzdat kupujícíniu

, změna č. 4 (dále
jen ,.TP"') včetně dokumentace uvedené v TP a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo
k těmto vozidlům:

b) závazek kupujícího řádně prodávajícím odevzdaná vozidla převzít a zaplatit prodáva.jicimu
dohodnutou kupní cenu.

2. Prodávající je oprávněn dodat vozidla v jednotlivých etapách postupně na základě dílčích
plnění, přičemž dílčím plněním se rozumí dodávka minimálně l kusu vozidla.

IV.
Kupní cena

3. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb.. o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na celkové kupní ceně za předmět smlouvy, specifikovaného v ČI. III. této smlouvy,
a to ve výši:

2. Celková kupní cena za předmět smlouvy bez DPH činí sazba DPH 21 %

3. Cena za l ks vozidla činí bez DPH a včetně DPH
(podrobně viz příloha č. l smlouvy).

V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s dodáním vozidel (např. náklady na
dopravu vozidla do místa plnění, náklady na dodané provozní hmoty ve vozidle, náklady na
přípravu osob dle ČI. VIl. odst. 5 smlouvy, na státní ověřování jakosti apod.).

4. Celková kupiií cena vozidel v KČ bez DPH i cena za ] kus vozidla v KČ bez DPH je stanovena
jako cena nejvýše přípustná.

K ceně bez DPH bude připočtena DPH ve výši dle právních předpisů účinných ke dni
zdanitelného plnění.

.
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5. Cena za plněni dle této smlouvy byla sjednána mezi kupujícím a prodávajícím v rámci jednání
o zadáni předmětné veřejné zakázky. Prodávající při jednání deklaroval, že cena je v místě
a čase obvyklá a .je stanovena v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb.,
o cenách. ve znění pozdčjších předpisů, jako cena tvořená kalkulačním propočtem ekonomicky
oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. výše uvedené prodávající stvrdil čestným
prohlášením ve své nabídce čj. CBS/62/1 8.

V,
Místo plnění

Prodávající se zavazuje odevzdat vozidla kupujícímu v místě plnění, kterým je Vojenské zařízení
55 I) 10 Štěpánov, Nádražní 13, 783 13 Štěpánov.

VI.
Čas plnění

l. Prodávqjící zahájí plnění předmětu smlouvy po uveřejnění smlouvy v registru smluv, tj. ode dne
účinnosti smlouv a plnění ukonči. tzn. vozidla odevzdá kupujícímu nejpozději do

2. Prodávající se zavazuje dodat vozidla ve 2 etapách:

Plněni l. etapy bude zahájeno po uveře'něni smlouvv v rešzistru smluv. tj. ode dne účinnosti
smlouvy a ukončeno nejpozději do
Plnění 2. etapy bude zahájeno po dodáním

vozidel.

3. Ukončením plněni se rozumí datum předáni posledního vozidla kupujiciinu a podpisu
posledního přejímacího dokladu na vozidlo, které je předmětem snilouvy.

VII.
Podmínky pro odevzdání a převzetí vozidla

l. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí vozidel Náčelníka Vojenského zařízení
55 12 10 Štěpánov (dále jen ,,přejímající"), který může písemně zmocnit jinou osobu. Dodávka
vozidel bude provedena prodávajícím. a to v pracovních dnech pondělí až pátek v době od
07.00 do 14.00 hod. po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a doby dodání vozidel
s kontaktní osobou, kterou je tel. číslo + , niob.

2. Smluvní strany se dohodly, že na vozidla dle ČI. Ill odst. l smlouvy bude uplatněno státní
ověřováni jakosti (dále jen ,,SOJ") podle zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci,
katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištěni obrany státu
a o změně živnostenskélio zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále .jen ,,zákon č. 309/2000
S b.") s tím, že:
a) kupu.jíci požádal o SOJ ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb.;
b) prodávající s provedením SOJ podle zákona č. 309/2000 Sb. souhlasí;
c) prodávající zajistí výrobu vozidel, včetně poddodávek tak, aby bylo možné zabezpečit SOJ

ve státech stanovených v příloze č. 2 smlouvy, část ,,Seznam států, kde je možné
zabezpečit SOJ". Případné přesunutí výroby mimo stanovený okruh států bude
považováno za zmařeiií provedení SOJ.

SOJ bude provedeno nebo v případě zahraničního výrobce vyžádáno na základě rozhodnutí
Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, nám. Svobody
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47 1/4, 160 01 Praha 6 (dále jen ,,Úřad"") v rozsahu odborný dozor nad jakostí a konečná
kontrola a za podmínek uvedených v příloze č. 2. část .,Požadavky na zabezpečeni státního
ověřování jakosti" smlouvy. Provedení SOJ nezbavu.je prodávajícího odpovědnosti za vady
vozidel a za případnou Škodu vzniklou kupujícímu. Prodávající je povinen oznámit nejméně 5
pracovních dnů předeni termín zahájeni výroby a stejným způsobem připravenost ke konečné
kontrole zástupci Úřadu písemně na e-mail kontaktní telefon

Pokud prodávající zmaří provedení SOJ nesplněním svých závazků uvedených ve smlouvě,
niá kupující právo odstoupit od snilouvy, požadovat na prodáva.jícím smluvní pokutu
a prodávající nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu
smlouvy.

3. Prodávající je dále povinen při odevzdání každého dílčího plněni předat přejímajícímu
doklady, které se vztahují k vozidlům a které jsou nezbytné k převzetí a užívání vozidla
v českém jazyce podle TP a doklad nebo čestné prohlášeni prodávajícího prokazující
skutečnost uvedenou v odst. 8. ČI. VIl. smlouvy. Pro případ pochybností o pravdivosti
skutečností uvedených v čestném prohlášení je prodávající povinen tyto skutečnosti
hodnověrně prokázat.

Dále je prodávající povinen předat ke každému vozidlu originál dokumentu ..Osvědčení
o jakosti a kompletnosti"' vydané zástupcem Úřadu.

Pokud nebudou ze strany prodávajícího předloženy při odevzdání vozidel při každém dílčím
plnění doklady uvedené v tomto odstavci, přejímající vozidlo nepřevezme.

4. Prodávající se zavazuje, že při odevzdáni vozidla přejímajícímu bude přítomna osoba
pověřená statutárním orgánem prodávajícího se znalostí českého jazyka, která bude schopna
řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce. V opačném případě přejímající vozidlo
nepřevezme.

5. Prodávající ,je povinen při odevzdáni vozidla provést přípravu osob s řízením a obsluhou
vozidla v potřebném rozsahu podle ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů a podle Příručky pro obsluhu včetně provádění běžných oprav a údržby
vozidel v rozsahu l pracovního dne.

6., Prodávající je povinen zabezpečit, aby dodaná vozidla obsaliovala nezbytné množství
provozních hmot a kapalin potřebných pro provedení přejímky (včetně funkční zkoušky)
a pro umožnění zkušební jízdy v délce min. 10 km.

7. Přejímající po převzetí vozidla v místě plnění potvrdí prodávajícímu přejímací doklady.

8. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu vozidla, nestanoví-li tato smlouva jinak,
homologovaná, nová, tj. nepoužitá, nepoškozená, nerepasovaná a zkompletovaná z dílů, které
nebudou staršího data výroby než 2 let od odevzdáni a převzetí jednotlivých vozidel,
odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům.
Prodávající je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této
skutečnosti čestné prohlášení.

9. Přejímající nepřevezme vozidlo, které při přejímce výkazuje zjevné vady. O této skutečnosti
zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. O nepřevzetí vozidla
informuje prodávající písemně zástupce Úřadu.

10. Prodávající garantuje kupujícímu dostupnost náhradních dílů, údrŽby, modernizace nebo
úprav vozidel po doÚ 30 let ode dne uplynutí záruční doby, a to na trhu ČR.
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V případě, že nebude prodávající schopen dodávky náhradních dílů, údržbu, modernizaci
nebo úpravy vozidel zajistit, poskytne kupujícímu veškeré specifické prostředky, jež jsou
nezbytné pro výrobu náhradních dílů, součástek, dílčích částí nebo zvláštního zkušebního
zařízení a provádění údržby, včetně technických výkresů, licencí, návodů k použiti apod,
Pozáruční servis vozidel bude řešen samostatnou smlouvou.

l l.

12.

VIII.
Fakturační a platební podmínky

]. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu po předáni
každé dílčí dodávky, do 5 pracovních dnů doporučeně odešle kupujícímu daňový doklad (dále
jen ,.faktura") ve dvojím vyhotovení. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného
daňového dokladu dle platné právní úpravy, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ, a dále tyto údaje:

- označení dokladu jako ,,Daňový doklad — faktu ra":
- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
- kupní cenu celkem za dodávku v KČ včetně DPH:
- označení peněžního ústavu a čísla účtu prodáva.jicího. na který má být poukázána platba.

2. K faktuře musí být připojen originál přejímacího dokladu potvrzený přejiniajicím, který je
uveden v odst. l. ČI. VIl. smlouvy. kopie ..Osvědčení o jakosti a kompletnosti"'.

Přejímací doklad musí obsahovat tyto údaje:

- označení názvu dokladu s uvedením jeho evidenčního čísla;
- název a sídlo prodávajícího s uvedením IČO a DIČ;
- název a sídlo kupujícího s uvedením IČO a DIČ;
- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
- předmět plnění označený v souladu se smlouvou a počet kusů dodaných vozidel včetně

výrobních čísel jednotlivých ks vozidel;

- jméno odpovědné osoby prodávqjiciho, razítko a podpis této odpovědné osoby;
- jméno odpovědné osoby přejímajícího. razítko, datum převzetí a podpis této odpovědné

osoby.

3. Kupující uhradí fakturovanou částku prodávajícímu do W kalendářních dnů ode dne doručení
faktury. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy.
Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsáni platby z účtu kupu.jícího.

4. Kupu.jící neposkytuje zálohové platby.

5. Faktura bude prodávajícím zaslána v souladu s ČI. XIII. odst. 10 smlouvy na adresu:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor logistiky, zabezpečení a podpory
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

6. Jednu kopii faktury včetně příloh zašle prodávající v souladu s ČI. XIII. odst. 10 smlouvy
pře.jímajícímu.
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7. Kupu.jíci .je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj
nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet
výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vráceni a prodávající je povinen
odstranit chyby ve faktuře, popř. doplnit počet výtisků nebo rozsah požadovaných dokumentů.
Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové
faktury kupujícímu. Prodáva.jící je povinen opravenou nebo doplněnou fakturu doručit v souladu
s ČI. XIII. odst. 10 snílouvy kupujícímu do 10 dnů ode dne doručeni vrácené faktury
prodávajícímu.

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

IX.
Vlastnické právo a odpovědnost za škody na vozidle

l. Kupující nabývá vlastnické právo k vozidlu okamžikem odevzdání a převzetí vozidla po
podpisu přejímacího dokladu zástupci obou smluvních stran.

2. Nebezpečí škody na vozidle přechází z prodávajícího na kupujícího současně s nabytím
vlastnického práva, tj. odevzdáním a převzetím vozidla po podpisu přejímacího dokladu
zástupci obou smluvních stran.

3. Sniluvní strany se dohodly. že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná
prokazatelně vzniklá škoda.

X.
Záruka za jakost, reklamace, odstraňování vad

l. Prodávající poskytuje kupu.jícímu záruku za .jakost a úplnost vozidel v souladu s ustanoveními
§ 2113 až 2117 OZ. Prodávající se zavazuje. že vozidla budou po dobu měsíců způsobilá
k použiti pro účel uvedený ve smlouvě a zachovají si vlastnosti ujednané v této smlouvě.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat vozidlo pro jeho reklamované
vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá
vada vozidla, má se za to, že touto vadou vozidlo trpělo již v době odevzdání.

2. Vady vozidla, které se projeví během záruční doby (dále jen ,.vady vozidla v záruce") uplatňuje
přejímající nebo organizační celek rezortu Ministerstva obrany. který reklamovaná vozidla
provozuje (dále jen ,,uživatel") u prodávajícího bezodkladně, nejpozději však do 20
kalendářních dnů, o 'e"ich z'ištění oznámením v souladu s TP zaslaným datovou zprávou nebo
na e-rnail: (doručen odesláním dokumentu se zaručeným elektronickýní
podpisem). plselnnen] oznámeni musí být vada vozidla v záruce popsána a uvedeno, jak se
projevuje. Dále přejímající/uživatel v písemném oznán]ení uvede požadavky, jakým způsobem
poZaduje vadu vozidla v záruce odstranit. Kopii oznámení zašle přejímajíci/uživatel kupujícímu
a Úřadu.

3. Prodávající se písemně v souladu s ČI. XIII. odst. 10 smlouvy nebo e-mailem na e-inail
odesílatele oznámení vad vozidel v záruce vyjádří k odpovědnosti za vady vozidel v záruce do 7
pracovních dnů po obdrženi oznámeni. Pokud tak neučiní, má se za to, že svou odpovědnost
za vady vozidel v záruce uznal v plném rozsahu.
V případě odstranění vad reklan]ovaného vozidla nacházejícího se mimo území České republiky
učiní uživatel a prodávající před odjezdem mimo území České republiky dohodu ve věci
souvisejících otázek, tj. např. úhrady přiměřených cestovních nákladů a potvrzení doby
nezbytně nutné pro opravu. Pokud záruční/reklainační povinnosti vyžadují relokaci vozidla
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prodávajícím. zajisti si prodávající \' součinnosti s uživatelem veškerá nezbytná povoleni,
licence či transitní dokumentaci nutné pro takovou relokaci vozidla.
V případě záruční opravy, kdy je reklamované vozidlo dislokováno mimo území České
republiky. převezme prodávající dané vozidlo k provedení opravy kdekoliv na bezpečném místě
mimo území České repubÍiky a na tomto bezpečném místě provede odstranění vady.

Bezpečným místem se rozumí zóna, kde koaliční veleni spojeneckých sil povoluje přesmny
vlastních sil, prostředků a materiálu a prováděni činností civilisty bez ozbro.jeného doprovodu
a kde bezprostředně neprobíhá aktivní bojová činnost.

4. Vady vozidla v záruce budou odstraněny prodávajícím nejpozději do m kalendářních dnů od
uznáni odpovědnosti za vady vozidla v záruce proáávajiciln a rninio území ČR nejpozději do W
kalendářních dnů od uznáni odpovědnosti za vady vozidla, a to za každý jednotlivý" případ.

pokud se strany v odůvodněných případech nedohodnou jinak. O odstraněni vady bude sepsán a
podepsán přejimajicím/uživatelem a prodávajícím ,,Reklamační protokol"', jehož kopii
rodáva"ící zašle zástu či Úřadu na e-mail kontaktní telefon +420

5. Prodávající je povinen uznané vady vozidla v záruce písemně oznámit nejpozději
do 3 pracovních dnů zástupci Úřadu.

6. Prodávající je povinen pouŽít při odstraňování vad vozidla v záruce náhradní díly nové, tj.
nepoužité, nepoškozené, nerepasované, maximálně 2 roky staré, odpovídaj ící platným
technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. Prodávající je povinen doložit
doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení, a to za každý
.jednotlivý případ. Pro případ pochybností o pravdivosti skutečností uvedených v prohlášení je
prodávající povinen tyto skutečnosti hodnověrně prokázat.

já.
Práva z vadného plnění

Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2112 OZ.

XII.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

l. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním vozidel v termínu uvedeném
v odst. l. ČI. VI. smlouvy smluvní pokutu ve výši ~z kupní ceny nedodaných vozidel
včetně DPH za každý započatý den prodlení, a (o až do úplného splnění závazku nebo do
zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení ČI. XIV. smlouvy. Okamžik práva
fakturace vzniká prvníni dnem prodlení.

2. Prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši zmaří-li provedení SOJ
podle odst. 2. ČI. VIl. smlouvy. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu vzniká kupujícímu
dnem vzniku této skutečnosti. Tím nejsou dotčena ustanoveni ČI. XIV. smlouvy.

3. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodrženi sjednaného termínu odstraněni vady
zjištěné v záruční době podle podmínek uvedených v ČI. X. smlouvy smluvní pokutu ve výši

ceny reklaniovaného vozidla včetně DPH za každý započatý den prodlení, kdy
kupující nemůže používat vozidlo k účelu, ke kterému je určeno a ke kterému bylo pořízeno,
a to až do podpisu ,,Reklamačního protokolu". Tím nejsou dotčena ustanoveni ČI. XIV.
smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

4. V případě nedodržení povinnosti prodávajícího uvedené v ČI. VII. odst. 10 této smlouvy, zaplatí
prodávající jednorázovou pokutu ve výši



Kupní smlouva č. l 854 10 162. strana 8 (celkem 15)

5. V případě nedodržení povinnosti prodávajícího uvedených v ČI. VIl. této smlouvy. zaplatí
prodávající jednorázovou pokutu ve výši" za každou samostatně nedodrženou

povinnost, pokud není v tomto článku stanoveno jinak.

6. Prodáva.jici zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši neoznámí-li kupu.jicimu
a Úřadu do 10 kalendářních dnů změnu poddodavatele podle ČI. XIII. bodu 12. smlouvy. Právo
fakturovat a vymáhat smluvní pokutu vzniká kupujícímu dnem vzniku této skutečnosti

7. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení v zákonné výši
stanovené nařízením vlády č. 35 1/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku
a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, v platném znění, podle ustanovení S 1970
OZ.

8. V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty zaplatí prodávající kupujícímu úrok
z prodlení v zákonné výši stanovené NV č. 351/2013 Sb.

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení
vyúčtování povinné smluvní straně.

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

XIII.
Zvláštní ujednání

l. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.

3. Prodávající prohlašuje, že dodaná vozidla nejsou zatížena žádnými právy třetích osob.
Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního
vlastnictví třetích osob.

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

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

6. Prodávající není oprávněn v průběhu plněni svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho
splnění bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoliv 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 dle této
smlouvy, třetím osobám (mimo poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § l 730
OZ důvěrné.

7. Prodávající podpisem smlouvy uděluje dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
Č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů), souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracovánini jeho
osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností
vyplývajících z této snilouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

8. Prodáva.jící souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
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9. Prodávající 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.

ID. Veškerá komunikace niezi srMuvníníi stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna
v písemné formě a musí být doručena datovou zprávou nebo prostřednictvím doporučené
poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, není-li v textu smlouvy uvedeno
výslovně jinak.

l l. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručováni vzájemných písemností tak, že písemnost se
\' případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním
dnem po jejím odesláni na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana
písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to. zda se adresát na této adrese zdržuje
a zásilku vyzvedne. Sníluvní strany sjednávají. že za okamžik doručení datové zprávy se
považu.je její dodání do datové schránky adresáta.

12. Prodávající je povinen kupujícímu a Úřadu hlásit jakoukoliv změnu poddodavatele, a to
nejpozději do 10 pracovních dnů od této změny.

XIV.
Zánik závazků

l. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnáni účelně vynaložených a prokazatelně

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
') výpovědí ze strany kupujícího bez udání důvodu s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíců, která

začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy nebo o'd nesplněného zbytku plnění kupujícím pro

její podstatné porušeni prodávajícím;
c) jednostranným odstoupením od snilouvy nebo od nesplněného zbytku plněni kupujícím

v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího
ve smyslu § 2002 odst. l OZ, se rozumí zejména:
a) nedodrženi TP k výrobě vozidel;
b) prodlení s odevzdáním vozidel podle odst. 2. ČI. VI. smlouvy o více jak 30 dnů;
c) nedodrženi sjednaného množství, jakosti nebo druhu vozidel;
d) zmařeni provedení SOJ podle odst. 2. ČI. VIl. smlouvy;
e) nedodrženi ujednáni o záruce za jakost \' ozidel;
f) prodlení s odstraněním vad vozidla v záruce o vice jak 10 dnů.

3. Za zmařeni SOJ podle odst. 2 písm. d) tohoto článku se považuje zejména:
a) neoznámeni zahájení výroby nebo připravenosti ke konečné kontrole dle ČI. VII. odst. 2

smlouvy;
b) nepředloženi snilouvy se zahraničním výrobcem prodávajícím dle odst. 2 přílohy č. 2

smlouvy;
c) nesjednáni podmínek SOJ s poddodavateli dle odst. 7 přílohy č. 2 smlouvy;
d) nepředložení poddodavatelských smluv dle odst. 8 přílohy č. 2 smlouvy;
C) porušení odst. 10 písm. a) a C) přílohy č. 2 smlouvy:
f) přesunutí výroby vozidel mimo stanovený okruh států uvedený v příloze č. 2 smlouvy.

4. V případě, že kupující nevyuži.je práva odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušeni, je
oprávněn od smlouvy odstoupit, jako by se jednalo o porušení nepodstatné, tj. kupující poskytne
přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění podle ustanoveni § 1978 OZ.
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XV.
Závěrečná ujednání

l. Smlouva je vyhotovena elektronicky o 10 stranách a 2 přílohách o 5 stranách.

2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými
a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součásti. Smluvní strany se
výslovně dohodly, že ustanoveni § 1729 odst. l OZ se v případě jednání o dodatcích nepoužije.

3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavřeni smlouvy
vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí
z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy
připojují pod ní své podpisy.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

5. Nedílnou součásti smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. l - ,,Cenový rozklad" - 2 strany;
- příloha č. 2 - ,.Požadavky na zabezpečení státního ověřováni .jakosti'" - 3 strany.
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Cenový rozklad
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PoŽadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti

l. Rozsah státního ověřování jakosti

l. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy se na základě rozhodnuti Úřadu
v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou uplatní státní ověřováni jakosti ve sniyslu
zákona C. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci. katalogizaci a státním ověřování jakosti v ýrobků
a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ..zákon č, 309/2000 Sb."").

2. Smluvní strany berou na vědomi. že v případě vůrobv v zahraničí Úřad ve smyslu S 19
odst. 2 zákona požádá o státní ověřováni jakosti obdobný úřad nebo orgán (Government Quality
Assurance Representative) státu, kde se výrobek vyrábí (dále jen ,.zahraniční úřad"). V takovém
případě prodávající předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním výrobcem a dokumentaci
výrobku.

3. Státní ověřování jakosti provede:
a) zástupce Úřadu (určený příslušník Úřadu) u prodávajícího, který výrobek

vyrábí na území České republiky,
b) zástupce zahraničního úřadu - u dodavatele, který výrobek vyrábí v zahraničí.

4. Státní ověřování jakosti nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady výrobku.

5. V rámci státního ověřováni jakosti se uskuteční odborný dozor nad jakosti a konečná
kontrola podle § 24 - 29 zákona č. 309/2000 Sb.

6. Prodávající je povinen Úřadu, resp. zahraničnítnu úřadu umožnit provést odborný dozor nad
jakostí a koneČnou kontrolu podle ČOS 05 1672, l. vydání, PoŽadavky NATO na ověřování jakosti
při návrhu, vývoji a výrobě - aqap 2110(D) NATO Quality Assurance Requirements For Design.
Development And Production.

7. Prodávající se zavazu.je smluvně sjednat se poddodavateli podmínky pro státní ověřování
jakosti, jaké jsou uvedeny v této smlouvě.

2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti

8. Prodávající předloží zástupci Úřadu. resp. zahraničniniu úřadu seznam poddodavatelů a jimi
realizovaných poddodávek a ten urči, li kterých poddodavatelů se uplatni státní ověřování jakosti.
Pro zabezpečení státního ověřování jakosti u stanovených poddodavatelů prodávající předá zástupci
Úřadu, resp. zahraničnímu úřadu přísluŠné poddodavatelské smlouvy bezprostředně po jejich
uzavření.

9. Prodávající před zahájením plněni smlouvy vypracuje plán kvality na výrobek podle ČOS
05 1648, 3. vydání, Požadavky NATO na plány h·uli/y - AQAP-2 l 05, Ed. 2 NA TO Reql/i/"e/nen/s For
De/iverab/e Ouá/i/v P/ans. Plán kvality předloží prodáva.jící zástupci Úřadu, resp. zahraničníniu

.·úřadu k posouzeni a doplnění. Případné připomínky zástupce Úřadu, které se vztahují k jeho činnosti,
prodávající zapracuje do tohoto plánu.

10. Prodávající na žádost Úřadu, resp. zahraničnímu úřadu:
a) bezplatně poskytne k používání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu činnosti zástupce

Úřadu, resp. zahraničnímu úřadu, které jsou vybavené inventářem, opatřené' telefony pro vnitřní,
městskou a mezinňstskou sít' apod.;

b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu, resp. zahraničnímu úřadu
v inístě výkonu jeho činnosti;
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c) bezplatně poskytne nezbytně nutné prostory pro státní ověřování jakosti, např. kontrolní
místnosti, laboratoře, zkušebny, skladiště a jiné prostory s odborným personálem a v odůvodněných
případech i v mimopracovní době.

11. Prodávající umožní zástupci Úřadu. resp. zahraničnímu úřadu přistup ke schválenému
a evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u prodávajícího. Takto uložený
komplet dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny.

12. Dodavatel vlastními prostředky zajisti potřebné analýzy materiálu, které souvisejí se
státním ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích.

13. Pracoviště řízeni jakosti prodávajícího předává výrobky ke konečné kontrole zástupci
Úřadu, resp. zahraničnímu úřadu až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými
průvodními doklady ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.

14. Prodávající bere na vědomí, že je povinen předložit zástupci Úřadu, resp. zahraničnímu
úřadu všechny své žádosti o odchylky, výjimky nebo změny na výrobku a že kupu,jici zmocnil
Úřad, resp. zahraniční úřad k vyřizování žádostí prodávajícího o povoleni odchylky, výjimky
a změny na výrobku v tomto rozsahu:

Úřad. resp. příslušný zahraniční úřad žádost
Předloží-li dodavatel žádost: pouze vezme na posoudí posoudí

vědomi avyjádřise k ni a rozhodne o ni
odchylky X

Skupina A výjimky x ---
změny X

odchylky X
Skupina B výjimky x

změny X ---

Poznámky: l. Odchylky, výjimky a změny skupiny A jsou takové, které mají vliv na takticko-technické
parametry výrobku nebo služby. jeho instalaci, uvedeni do provozu. údržbu, opravy,
životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu.

2. Všechny ostatní odchylky, výjimky a změny jsou zahrnuty do skupiny B.
3. Ob.jasněni odchylky, výjimky a změny je uvedeno v § 20 odst. 4 až 6 zákona.

15. Zahraniční výrobce k dodávce přiloží Certificate of Confomiity na jednotlivé výrobky,
které potvrdí zahraniční úřad.

16. Výrobce umožni Úřadu, resp. zahraničnímu úřadu účast na řešení reklamace, bude-li vůči

němu uplatněna.
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Cisternový automobil - plnič pozermii techniky

Seznam států, kde je moŽné zabezpečit SOJ

Belgie
Bulharsko
Dánsko
Estonsko
Finsko
Francie
Chorvats ko
Itálie
Izrael
Kanada
Korejská republika
Kypr
Litva
Lucembursko
Maďarsko
Německo
Nizozemsko
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rakousko
Rumunsko
Řecko

Slovensko
Slovinsko
Španělsko

Spojené státy americké
Švédsko

Turecko
Velká Británie

V Šenově u Nového Jičína V Praze

podepsáno elektronicky podepsáno elekironicky





DODATEK Č. 1
ke kupní smlouvě č. 185410162 -

l.
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova l, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: Česká národní banka. pobočka Praha. Na Příkopě 28. Praha ]
Číslo úČtu: 404881,'0710

Zarněstnanec pověřený jednáním:
náměstek pro řízeni sekce vyzbrojováni a akvizic MO
na základě řík l ' štupování"

Se sídlem na adrese: Sekce vyzbrojováni a akvizic MO
nám. Svobod ' 471/4. 160 01 Praha 6

Kontaktní osoba:
Telefonické a faxové spojeni:

Zástupce kupujicího oprávněný jednat ve věcech technick "ch:

Adresa pro doruČování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor logistiky, zabezpečení a podpory
nám. Svobody 47 1/4. 160 01 Praha 6

(dále jen ,,kupujíci")

a
VOP CZ, s.p.
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV. vložka č. ISO
Se sídlem: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČO: 00000493
DIČ: CZ00000493

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo úČtu: l ] 5-6747710227/0100

Osoba oprávněná k jednání: - ředitel podniku

Kontaktní osoba:
Telefonické a faxové spojení:

telefon:

fax:
Adresa pro doruČování korespondence: Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína
(dále jen ,,prodávající"),



se v souladu s ČI. XV. odst. 2 kupní smlouvy č. 185410162 (dále jen ,,smlouva"), dohodly na
následujících změnách smlouvy.

II.
Změny a doplňky

l. Na straně kupujícího i prodávajícího se ruší identifikační údaje uvedené v ČI. I. ,,Smluvní
strany" smlouvy a nahrazují se identiňkačními údaji v či. I. tohoto dodatku.

2. Do ČI. XIII. ,,Zvláštní ujednáni" odst. 9. smlouvy se doplňuje následující text:
,,Toto ustanovení se nevztahuje na zřízení zástavního práva k pohledávkám prodávajícího za
kupujícím vzniklým na základě této smlouvy ve prospěch banky, která poskytuje
prodávajiciniu financováni pro potřeby plnění závazků prodávajícího dle této smlouvy".

Ill.
Závěrečná ujednání

l. Ostatní ustanovení smlouvy, včetně jejich příloh, neupravená tímto dodatkem zůstáva.jí
v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky o 2 stranách.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
jeho uveřejněni v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.. o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

Podepsáno elekironickv Podepsáno e/ektronicAy


