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Čl. 1 Smluvní strany 

1.   Vojenský výzkumný ústav, s. p. 

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 25718 

se sídlem:  Veslařská 337/230, 637 00 Brno 

jehož jménem jedná: Ing. Pavel ČUDA, Ph.D., ředitel podniku 

IČ: 293 72 259 

DIČ: CZ29372259 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 115-1174260237/0100 

vyřizuje ve věcech smluvních:  

 xxx 

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních: 

 xxx 

adresa pro doručování korespondence:  

   Vojenský výzkumný ústav, s. p. 

   Veslařská 337/230, 637 00 Brno 

(dále jen „Kupující“) na straně jedné 

 a 

2. Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚVM 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859 

se sídlem:   Dlouhá 300, 763 21 Slavičín 

zastoupen: Ing. Jánem Romanem, ředitelem odštěpného závodu  

IČ: 242 72 523 

DIČ: CZ24272523 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 1567290277/0100 

vyřizuje ve věcech smluvních:   

 xxx 

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních: 

 xxx 

adresa pro doručování korespondence:   

 Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚVM 

 Dlouhá 300, 763 21 Slavičín 

(dále jen „Prodávající“) na straně druhé 

uzavírají podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), 

tuto Kupní smlouvu (dále jen „Smlouva“). 

 

Čl. 2 Definice pojmů 

Pro účely této Smlouvy se definují následující pojmy: 

souprava vozidel  souprava lehkého obrněného vozidla S - LOV-CBRN včetně přívěsu a 

vozidla LOV-CBRN II 

první série  xxx 
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druhá série  xxx 

výrobní série xxx 

uživatel  Armáda České republiky 

PZ   podnikové zkoušky 

KZ   kontrolní zkoušky 

SZ   schvalovací zkoušky 

VZ   vojskové zkoušky 

sada zboží  1 sada zboží je určena pro 1 soupravu vozidel a skládá se z následujících 

komponent: 

xxx 

VMM  výnosný monitorovací modul 

předmět dodávky dodávky, činnosti a služby definované v čl. 4 odst. 1 této Smlouvy 

SOJ   státní ověřování jakosti 

ZSOJ  zástupce Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní 

ověřování jakosti 

oživení  finální zprovoznění dodávané sady zboží / výnosného monitorovacího 

modulu 

PTŘ   popis technického řešení 

 

Čl. 3 Účel smlouvy 

Účelem této Smlouvy jsou dodávky, činnosti a služby vymezené v čl. 4 odst. 1 této Smlouvy 

k zajištění realizace zakázky Kupujícího na dodávku 40 kusů souprav vozidel na základě 

kupní smlouvy č. 1710400049, kterou Kupující uzavřel s Ministerstvem obrany České 

republiky dne 30. 8. 2018. Účelem cit. smlouvy je dodávka lehkých obrněných vozidel pro 

chemický, biologický radiační a nukleární průzkum jako náhrada stávajících, morálně 

a technicky zastaralých vozidel radiačního, chemického průzkumu určených k provádění 

rchbpz, komplexního monitorování radiační, chemické a biologické situace klíčových prvků 

bojové sestavy vojsk, taktického odběru vzorků, pěšího průzkumu a zároveň splňujících 

požadavky nasaditelnosti a logistické soběstačnosti uživatele.  

 

Splnění účelu Smlouvy je nezbytné k ochraně zdraví a života a dále naplňování a ochraně 

podstatných bezpečnostních zájmů a aliančních závazků České republiky. Plnění účelu 

Smlouvy proto naplňuje výjimku z povinnosti zadání veřejné zakázky v zadávacím řízení 

podle ust. § 29 písm. s) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

 

Čl. 4 Předmět smlouvy 

1. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje Kupujícímu v souladu s přílohou č. 1 a 2 této 

Smlouvy: 

a) dodat 40 sad zboží, 

b) dodat 40 ks VMM, 
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c) dodat 3D zástavbové modely (vnější rozměry) vč. zástavbových podmínek 

jednotlivých komponent sady zboží a VMM ve formátu STEP (nebo INVENTOR 

v případě potřeby), 

d) dodat podklady pro katalogizaci zboží, 

e) dodat podklady pro provozní a průvodní dokumentaci dle ČOS 051632 „Průvodní 

a provozní dokumentace pozemní vojenské techniky“, 

f) poskytnout součinnost v rozsahu definovaném pro jednotlivé série, 

g) dodat podklady pro PTŘ, 

přičemž pro jednotlivé série jsou dodávky, služby a činnosti rozděleny následovně: 

 

A) První série: 

a. dodávka 3D zástavbových modelů (vnější rozměry) jednotlivých komponent sady 

zboží a VMM ve formátu STEP (nebo INVENTOR v případě potřeby), 

b. součinnost při jednáních o designu/návrhu soupravy vozidel včetně zástavbových 

podmínek a spolupráce na technickém popisu řešení a plánu kvality, 

c. dodávka 2 sad zboží,  

d. dodávka 2 ks VMM, 

e. dodávka podkladů pro provozní a průvodní dokumentaci dle ČOS 051632 

„Průvodní a provozní dokumentace pozemní vojenské techniky“ týkající se 

jednotlivých komponent sady zboží a VMM, 

f.  součinnost při provedení zástavby jednotlivých komponent sady zboží do 

soupravy vozidel na základě výsledku konstrukčního 3D modelu soupravy vozidel 

– součinností se rozumí aktivní účast zaměstnanců Prodávajícího při provádění 

zástavby jím dodaného zboží do soupravy vozidel, včetně montáže, instalace, 

zapojení zboží Prodávajícího do soupravy vozidel, 

g. součinnost při oživení – součinností se rozumí aktivní účast zaměstnanců 

Prodávajícího při finálním zprovoznění dodávané sady a VMM před PZ; o oživení 

se Smluvní strany zavazují sepsat a podepsat Protokol o oživení, 

h. součinnost při seznámení osádek soupravy vozidel s obsluhou před VZ – 

součinností se rozumí proškolení uživatelem určených osádek soupravy vozidel 

(max. xxx osob) s ovládáním zboží dodaného Prodávajícím v rozsahu nezbytném 

pro provedení zkoušek, a to v místě konání VZ v rámci VZ, 

i.  účast při zkouškách, a to na základě výzvy Kupujícího, 

j. odstraňování neshod po zkouškách, 

k.  součinnost při konečné kontrole ZSOJ – součinností se rozumí účast Prodávajícím 

určených zaměstnanců při konečné kontrole ZSOJ dodávané sady zboží a VMM, 

v rámci konečné kontroly soupravy vozidel, a to na základě výzvy Kupujícího 

doručené Prodávajícímu 7 dní předem, 

l.  dodávka podkladů pro PTŘ. 

 

B) Druhá série: 

a. dodávka 3 sad zboží,  

b. dodávka 3 ks VMM, 

c. dodávka technologického postupu pro zástavbu zboží dodaného Prodávajícím do 

soupravy vozidel, 

d. součinnost při provedení zástavby jednotlivých komponent sady zboží do 

soupravy vozidel – součinností se rozumí dohled zaměstnanců Prodávajícího při 

provádění zástavby jím dodaného zboží do soupravy vozidel na základě 

Prodávajícím dodaného technologického postupu pro zástavbu zboží do soupravy 
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vozidel za současného proškolování Kupujícím určených techniků integrátora 

(max. xxx osob), 

e. součinnost při oživení – součinností se rozumí aktivní účast zaměstnanců 

Prodávajícího při finálním zprovoznění dodávané sady a VMM před konečnou 

kontrolou; o oživení se Smluvní strany zavazují sepsat a podepsat Protokol 

o oživení, 

f. součinnost při konečné kontrole ZSOJ – součinností se rozumí účast Prodávajícím 

určených zaměstnanců při konečné kontrole ZSOJ dodávané sady zboží a VMM, 

v rámci konečné kontroly soupravy vozidel, a to na základě výzvy Kupujícího 

doručené Prodávajícímu 7 dnů předem, 

g. součinnost při školení obsluh a dílenských specialistů v součtu max. xxx osob. 

Podrobnosti stanoví příloha smlouvy, která v termínu podpisu této Smlouvy není 

vyhotovena a která bude na základě konsenzu smluvních stran připojena jako 

příloha č. 9 k této Smlouvě bezprostředně po jejím vyhotovení. 

 

C) Výrobní série 

a. dodávka 35 sad zboží,  

b. dodávka 35 ks VMM, 

c. součinnost při oživení – součinností se rozumí aktivní účast zaměstnanců 

Prodávajícího při finálním zprovoznění dodávané sady a VMM před konečnou 

kontrolou; o oživení se Smluvní strany zavazují sepsat a podepsat Protokol 

o oživení, 

d.  součinnost při konečné kontrole ZSOJ – součinností se rozumí účast Prodávajícím 

určených zaměstnanců při konečné kontrole ZSOJ dodávané sady zboží a VMM, 

v rámci konečné kontroly soupravy vozidel, a to na základě výzvy Kupujícího 

doručené Prodávajícímu 7 dnů předem. 

2. Prodávající se touto Smlouvou zavazuje převést na Kupujícího vlastnické právo 

k předmětu dodávky včetně příslušenství a dokumentace. Kupující se touto Smlouvou 

zavazuje řádně dodaný předmět dodávky převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu 

podle čl. 5 této Smlouvy. 

3. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě a předmět koupě není 

zatížen právem třetí osoby, které by bránilo převodu vlastnického práva na Českou 

republiku s právem hospodařit s ním pro Kupujícího či užívání předmětu koupě 

Kupujícím. 

4. Veškerá ujednání této Smlouvy se týkají předmětu dodávky, pokud není výslovně 

uvedeno jinak. 

 

Čl. 5 Kupní cena 

1. Kupní cena je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s ustanoveními zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:  

Kupní cena bez DPH:                        826 668 000,00 Kč 

 

částka DPH sazba 21 %:                   xxx Kč 

 

Kupní cena včetně DPH:                   xxx Kč 
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 (slovy:  xxx korun českých) 

 

2. K ceně bez DPH bude připočteno DPH v  zákonné výši. V případě změny sazby DPH 

v důsledku změny právních předpisů bude pro fakturaci použita sazba DPH účinná 

v příslušný den zdanitelného plnění.   

3. V kupní ceně dle odst. 1 tohoto článku Smlouvy jsou zahrnuty veškeré náklady 

Prodávajícího spojené s plněním dle této Smlouvy včetně bankovních poplatků (každá ze 

smluvních stran si hradí vlastní bankovní poplatky). Vícenáklady budou řešeny dodatkem 

Smlouvy. 

4. Rozpad ceny dodaného předmětu dodávky je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.  

 

 

  Čl. 6 Zvláštní povinnosti Prodávajícího 

1. Prodávající se touto Smlouvou dále zavazuje: 

A) První série: 

a. Na základě smlouvy o předání výrobní dokumentace uzavřené mezi Kupujícím 

a Prodávajícím využít výrobní dokumentaci, která je duševním vlastnictvím 

Ministerstva obrany ČR, výhradně k přípravě výroby první soupravy vozidel S-

LOV-CBRN a přijmout taková opatření k její ochraně, aby nebyla zpřístupněna 

jiným osobám, není-li výslovně dohodnuto jinak; 

b. předat Kupujícímu: 

i. 3D zástavbové modely (vnější rozměry) jednotlivých komponent ve 

formátu STEP (nebo INVENTOR v případě potřeby), 

ii. podklady pro PTŘ, 

iii. jednotlivé komponenty sady zboží určené k zastavení do první série 

soupravy vozidel za účelem jejich zastavení a VMM, 

to vše v souladu s přílohou č. 3 této Smlouvy do místa dodání 

identifikovaného v čl. 8 této Smlouvy; 

c. o předání jednotlivých komponent sady zboží a VMM sepsat protokol o předání  

a převzetí materiálu k zástavbě – po dobu od podpisu protokolu až do doby 

zpětného předání materiálu Prodávajícímu za účelem jeho případné repase po VZ 

nese odpovědnost za škodu na materiálu Kupující, s výjimkou okamžiků, kdy 

provádějí zástavbové práce zaměstnanci Prodávajícího; 

d. do zahájení PZ upravit předmět dodávky v souladu s čl. 6 odst. 2 a 3 níže; 

e.  předmět dodávky po provedení VZ repasovat a dodat Kupujícímu v souladu s čl. 8; 

f.  předat Kupujícímu finální 3D modely jednotlivých komponent sady zboží a VMM 

ve formátu STEP (nebo INVENTOR v případě potřeby) a dále veškeré dokumenty 

nezbytné k užívání předmětu dodávky – rozsah a formát předávané dokumentace 

bude mezi Smluvními stranami upřesněný po provedení VZ; 

g.  předat Kupujícímu po provedení VZ podklady pro metodiku zkoušení sady zboží 

ve vozidlech. 

 

B) Druhá série a Výrobní série: 

a. dodat předmět dodávky spolu s veškerými dokumenty nezbytnými k užívání 
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předmětu dodávky. 

2. Prodávající je povinen realizovat předmět dodávky v rozsahu specifikace a podle popisu 

technického řešení (dále jen „PTŘ“) a projektu zástavby kryptoprostředků, které budou 

projednány a schváleny integračním projektovým týmem (dále jen „IPT), a to za 

podmínky, že od Kupujícího obdrží PTŘ a projekt zástavby kryptoprostředků v konečné 

schválené podobě nejpozději do 31. 7. 2019. 

3. Prodávající je povinen zapracovat výsledky oponentury PTŘ a projektu zástavby 

kryptoprostředků do řešení předmětu dodávky, a to za podmínky, že od Kupujícího obdrží 

PTŘ a projekt zástavby kryptoprostředků v konečné schválené podobě nejpozději do 

31. 7. 2019. 

4. Prodávající je povinen zajistit, aby poddodavatelé, kteří se budou podílet na realizaci této 

Smlouvy, řádně plnili veškeré svoje povinnosti, účast poddodavatelů nezbavuje 

Prodávajícího jeho povinností vůči Kupujícímu plnit své závazky vyplývající z této 

Smlouvy řádně a včas. 

5. Prodávající umožní Kupujícímu provádět v prostorách Prodávajícího úkony směřující ke 

stanovení shody (funkčnosti, provedení, dosažení požadovaných parametrů apod.) 

poskytovaných produktů a služeb (výstupní kontrolu, účast na zkouškách, seznámení se 

s výsledky zkoušek apod.) s požadavky této Smlouvy a specifikace produktu a služeb, 

která je přílohou č. 1 a 2 této Smlouvy, a to na základě žádosti Kupujícího. 

 

 

Čl. 7 Zvláštní povinnosti Kupujícího 

1. Kupující je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu splňovat povinnosti stanovené 

platnými právními předpisy pro nabývání a držení zbraně, tj. zejména mít po celou dobu 

trvání smluvního vztahu platnou zbrojní licenci opravňující Kupujícího nabývat vlastnictví 

ke zbraním a přechovávat zbraně, a to v rozsahu potřebném pro kulomet xxx. Zároveň má 

Kupující povinnost být po celou dobu trvání smluvního vztahu zapsán v centrálním 

registru zbraní, a to za účelem zápisů údajů souvisejících s převodem vlastnického práva 

ke zbrani a uložení zbraně xxx.  

2. Kupující je povinen zajistit Prodávajícímu podmínky pro realizaci jeho součinností dle čl. 

4 odst. 1 této Smlouvy se společností xxx, včetně vytvoření odpovídajícího zázemí pro 

zaměstnance Prodávajícího (např. šatna, sociální zařízení, sprcha apod.). 

3. Kupující je povinen zajistit, aby integraci sady zboží do soupravy vozidel v rámci druhé 

a výrobní série prováděly na základě technologického postupu pro zástavbu zboží do 

soupravy vozidel vytvořeného Prodávajícím pouze osoby za tímto účelem řádně 

proškolené v souladu s čl. 4 odst. 1 této Smlouvy. Za škodu způsobenou nedodržením 

technologického postupu odpovídá Kupující. V případě, že bude navržena jakákoli změna 

technologického postupu pro zástavbu zboží do soupravy vozidel, je Kupující povinen 

předložit tento technologický postup (jeho změnu) Prodávajícímu k posouzení. Nedojde-li 

ke schválení technologického postupu (jeho změny) ze strany Prodávajícího, odpovídá 

Kupující za veškerou škodu, která bude způsobena integrací zboží na základě 

neschváleného postupu (změny). 

4. Kupující je povinen dodat Prodávajícímu v termínu uvedeném v příloze č. 3 této Smlouvy 

3D model vozidla (případně částí vozidla, jež jsou určeny k zástavbě). 

5. Kupující je ve vztahu k VMM povinen: 

A) První série: 
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a. poskytnout Prodávajícímu součinnost při jednáních o designu/návrhu VMM 

včetně zástavbových podmínek a spolupráce na technickém popisu řešení a plánu 

jakosti; 

b. ve fázi před PZ předat Prodávajícímu veškeré potřebné komponenty svých 

poddodavatelů pro výrobu VMM dle Příloh č. 1 a 2 této Smlouvy, a to v sídle 

Prodávajícího (VTÚ, s. p., odštěpný závod VTÚVM, Dlouhá 300, 763 21 

Slavičín) v termínech uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy, a to zejména: 

i. komponenty pro zabudování radiostanice xxx 

(Samotnou radiostanici dodá AČR. Radiostanice není předmětem dodávky 

VMM),  

ii. chemický detektor xxx,  

iii. zařízení pro vzorkování BCHL,  

iv. meteorologické senzory (xxx),  

v.   výnosný biologický detektor;  

c. ve fázi před PZ vytvořit SW pro VMM a instalovat jej do VMM; 

d. současně s předáním jednotlivých komponent k zástavbě do VMM ve fázi před PZ 

předat Prodávajícímu 3D zástavbové modely jednotlivých komponent ve formátu 

STEP a dále veškeré dokumenty nezbytné k užívání jednotlivých komponent 

(zejména Osvědčení o jakosti a kompletnosti potvrzené ZSOJ, nebo v případě 

zahraničních výrobců Certificate of Conformity potvrzené GQAR, kalibrační 

protokoly měřících přístrojů, čestné prohlášení Kupujícího, že komponenty dodané 

Kupujícím pro výrobu VMM jsou nové a nepoužité, odpovídají platným 

technickým normám, zkompletované z nových a nepoužitých, plně funkčních 

součástek, dílů, podskupin a skupin xxx) 

a k jejich zástavbě do VMM; 

e. poskytnout Prodávajícímu veškerou potřebnou a Prodávajícím vyžádanou 

součinnost (ve vztahu k výše uvedeným komponentům), zejména poskytnout 

Prodávajícímu součinnost při konečné kontrole, zajistit zkušební vzorky, prostředí, 

podklady pro metodiku konečné kontroly apod.; 

f. dodat podklady pro provozní a průvodní dokumentaci dle ČOS 051632 „Průvodní 

a provozní dokumentace pozemní vojenské techniky“ týkající se jednotlivých výše 

uvedených komponent VMM; 

g. o předání jednotlivých komponent sepsat protokol o předání a převzetí materiálu – 

po dobu od podpisu protokolu až do doby zpětného předání materiálu Kupujícímu 

za účelem jeho případné repase po VZ nese odpovědnost za škodu na materiálu 

Kupující, s výjimkou okamžiků, kdy provádějí zástavbové práce zaměstnanci 

Prodávajícího; 

h. výše uvedené komponenty po provedení VZ repasovat a předat po VZ 

Prodávajícímu v  termínech uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy za účelem 

jejich zástavby do VMM; 

i. SW po provedení VZ upravit a instalovat jej do VMM; 

j. současně s předáním jednotlivých komponent k zástavbě do VMM ve fázi po VZ 

předat Prodávajícímu 3D zástavbové modely jednotlivých komponent ve formátu 

STEP a dále veškeré dokumenty nezbytné k užívání jednotlivých komponent 

(zejména Osvědčení o jakosti a kompletnosti potvrzené ZSOJ, nebo v případě 
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zahraničních výrobců Certificate of Conformity potvrzené GQAR, kalibrační 

protokoly měřících přístrojů, čestné prohlášení Kupujícího, že komponenty dodané 

Kupujícím pro výrobu VMM jsou nové a nepoužité, odpovídají platným 

technickým normám, zkompletované z nových a nepoužitých, plně funkčních 

součástek, dílů, podskupin a skupin xxx) – rozsah dokumentace nad rámec 

OJAK/CoC, čestného prohlášení Kupujícího a kalibračních protokolů, včetně 

formátu předávané dokumentace bude mezi Smluvními stranami upřesněný po 

provedení VZ; 

 

B) Druhá série a Výrobní série: 

a. předat Prodávajícímu veškeré potřebné komponenty svých poddodavatelů pro 

výrobu VMM dle Příloh č. 1 a 2 této Smlouvy, a to v sídle Prodávajícího  

(VTÚ, s. p., odštěpný závod VTÚVM, Dlouhá 300, 763 21 Slavičín) v termínech 

uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy, a to zejména: 

i. komponenty pro zabudování radiostanice xxx 

(Samotnou radiostanici dodá AČR. Radiostanice není předmětem 

dodávky VMM), 

ii. chemický detektor xxx,  

iii. zařízení vzorkování BCHL, 

iv. meteorologické senzory (xxx),  

       v.   výnosný biologický detektor;  

b. dodat a nainstalovat poslední verzi aplikačního SW do VMM; 

c. poskytnout Prodávajícímu veškerou potřebnou a Prodávajícím vyžádanou 

součinnost (ve vztahu k výše uvedeným komponentům), zejména poskytnout 

Prodávajícímu součinnost při konečné kontrole, zajistit zkušební vzorky, prostředí, 

podklady pro metodiku konečné kontroly apod.; 

d. současně s předáním jednotlivých komponent k zástavbě do VMM předat 

Prodávajícímu veškeré dokumenty nezbytné k užívání jednotlivých komponent 

(zejména Osvědčení o jakosti a kompletnosti potvrzené ZSOJ, nebo v případě 

zahraničních výrobců Certificate of Conformity potvrzené GQAR, kalibrační 

protokoly měřících přístrojů, čestné prohlášení Kupujícího, že komponenty dodané 

Kupujícím pro výrobu VMM jsou nové a nepoužité, odpovídají platným 

technickým normám, zkompletované z nových a nepoužitých, plně funkčních 

součástek, dílů, podskupin a skupin xxx – rozsah dokumentace nad rámec 

OJAK/CoC, čestného prohlášení Kupujícího a kalibračních protokolů, včetně 

formátu předávané dokumentace bude mezi Smluvními stranami upřesněný po 

provedení VZ; 

6. V případě, že konečná kontrola VMM nebude úspěšná z důvodů na straně Kupujícího 

(Kupujícím/poddodavateli Kupujícího dodávané komponenty VMM, software) je 

Kupující povinen uhradit Prodávajícímu sjednanou kupní cenu VMM dle přílohy č. 4 této 

Smlouvy. 

7. Pokud Kupující nezabezpečí a nesplní včas a řádně své povinnosti vyplývající z této 

Smlouvy, ve stanovených termínech dle této Smlouvy a dle jejích příloh nezajistí 

potřebnou součinnost, případně pokud nepředá Prodávajícímu v tomto článku uvedené 

komponenty potřebné k výrobě VMM včetně příslušných podkladů, dokumentů, povolení 

(souhlasy), osvědčení či potvrzení o splnění podmínek dle požadovaných zkoušek, 
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termíny plnění stanovené pro Prodávajícího dle této Smlouvy a dle jejích příloh, se 

prodlužují o délku prodlení Kupujícího.  

 

Čl. 8 Dodací podmínky 

1. Místem dodání předmětu dodávky včetně provedení součinnosti je sídlo společnosti xxx, 

nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. 

 2. Prodávající je povinen dodat předmět dodávky včetně příslušenství a dokumentaci 

v termínech uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy. 

3. Prodávající je dále povinen průběžně plnit závazky součinnosti dle čl. 4 odst. 1 této 

Smlouvy dle požadavků Kupujícího a společnosti xxx, tak aby nebyl ohrožen termín 

zahájení podnikových zkoušek první série do 

xxx a konečný termín předání všech souprav vozidel do 3. 12. 2022. 

4. Prodávající je povinen začít plnit své závazky vyplývající z čl. 4 této Smlouvy neprodleně 

po podpisu této Smlouvy a splnit je nejpozději v termínech uvedených v bodu 2 tohoto 

článku smlouvy, aby nebyl ohrožen konečný termín předání všech souprav vozidel do 

3. 12. 2022. 

5. Kupující souhlasí s možností plnění v dílčích plněních, kterým se pro účely této smlouvy 

rozumí dodání 1 sady zboží vč. příslušenství a dokumentace a dále též dodání 1 ks VMM 

vč. příslušenství a dokumentace (dále obecně jako „dílčí plnění“). Připouští se i dřívější 

dodávky dílčího plnění předmětu dodávky oproti harmonogramu uvedenému v příloze č. 3 

této Smlouvy. Tím není dotčen čl. 9 odst. 4 této Smlouvy. 

6. V případě, že bude dodávka předmětu dodávky podmíněna získáním dovozní licence 

Prodávajícím, zavazuje se Kupující poskytnout Prodávajícímu veškerou součinnost 

nezbytnou k jejímu obstarání. 

 

 

Čl. 9 Předání a převzetí předmětu dodávky 

1. Prodávající je povinen předávat předmět dodávky vč. příslušenství a dokumentace Zástupci 

Kupujícího (dále jen „Zástupce Kupujícího“) v místě plnění dle čl. 8 odst. 1 této Smlouvy. 

Zástupcem Kupujícího je xxx nebo jím pověřená osoba. O předpokládaném termínu 

předání vyrozumí Prodávající Zástupce Kupujícího, a to písemnou formou (e-mailem).  

2. Prodávající je povinen dodat komponenty pro předmět dodávky nové a nepoužité, které 

budou odpovídat platným technickým normám, doložené výrobcem nebo čestným 

prohlášením zkompletované z nových a nepoužitých, plně funkčních součástek, dílů, 

podskupin a skupin vyrobených ne dříve než xxx před datem dodání Kupujícímu, 

s výjimkou komponent určených pro první sérii, které nesmí být vyrobeny dříve než xxx,  

a dalších technicky a ekonomicky odůvodněných a Kupujícím předem odsouhlasených 

případů. Tyto skutečnosti Prodávající doloží při dodání předmětu dodávky čestným 

prohlášením.  

3. Za účelem předání a převzetí předmětu dodávky Prodávajícího vč. příslušenství 

a dokumentace v místě dodání je Prodávající povinen vyhotovit Dodací list ve třech 

výtiscích, který bude obsahovat zejména označení Prodávajícího a Kupujícího, číslo této 

Smlouvy, předmět dodávky dle článku 4 odst. 1 této Smlouvy včetně seznamu položek 

a jméno a podpis Zástupce Prodávajícího, který předmět dodávky s příslušenstvím předal. 

Převzetí potvrdí Kupující podpisem (včetně uvedení jména a místa převzetí) a otiskem 
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razítka na Dodací list. Jeden výtisk Dodacího listu je určen pro Kupujícího a dva výtisky 

pro Prodávajícího. Dodací list nahrazuje přejímací protokol. 

4. Znemožní-li Kupující, v důsledku porušení své povinnosti stanovené v čl. 7 odst. 1 předání 

a převzetí sady zboží dle odstavců tohoto článku výše, je Kupující povinen převzít sadu 

zboží i beze zbraně – Prodávající v takovém případě zajistí uložení zbraně v souladu 

s platnými právními předpisy. O předání a převzetí sady zboží sepíší Smluvní strany 

Protokol o předání a převzetí sady zboží beze zbraně, a to celkem ve třech vyhotoveních. 

Jeden výtisk je určený pro Kupujícího a dva výtisky pro Prodávajícího. V takovémto 

případě je Prodávající bezprostředně po podpisu Protokolu oprávněn vystavit fakturu, 

přičemž fakturována bude sjednaná kupní cena za sadu zboží, tj. včetně zbraně. Kupující je 

povinen uhradit Prodávajícímu všechny náklady vzniklé s uložením zbraně. 

5.  O součinnosti při provedení seznámení s obsluhou předmětu dodávky Prodávajícího dle čl. 

4 odst. 1 této Smlouvy je Prodávající povinen vyhotovit ve třech výtiscích Protokol 

o provedení seznámení s obsluhou předmětu dodávky, jehož obsahem bude mimo jiné 

i prezenční listina zaškolených osob.  

6.  Případné nedostatky zjištěné při přejímce předmětu dodávky bude řešit Zástupce 

Kupujícího se Zástupcem Prodávajícího – xxx. 

7.  Zástupce Kupujícího nepřevezme tu část předmětu dodávky, pokud tato dodávka při 

přejímce vykazuje vady – tím není dotčen čl. 9 odst. 4 této Smlouvy. O této skutečnosti 

vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je povinen vady neprodleně odstranit. 

V případě, že se Prodávající a Kupující shodnou, že vada je neodstranitelná, je Prodávající 

povinen dodat tuto část dodávky novou. 

 

Čl. 10 Podnikové, kontrolní, schvalovací a vojskové zkoušky 

1. Vozidla z první série včetně integrovaného předmětu dodávky projdou zkouškami (PZ, 

KZ, SZ a VZ). 

2. Jednotlivé dodávky, činnosti a služby Prodávajícího dle čl. 4 odst. 1 této Smlouvy pro 

první sérii vozidel musí být do vozidel integrovány a oživeny do zahájení podnikových 

zkoušek xxx. 

3. Kupující oznámí Prodávajícímu místa a přesné termíny konání jednotlivých zkoušek 

s nejméně jednoměsíčním předstihem. 

 

Čl. 11 Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na věci 

1. Kupující nabývá vlastnické právo k předmětu dodávky okamžikem jeho 

převzetí pověřenou osobou a podpisem příslušného Dodacího listu. Na Kupujícího 

přechází nebezpečí škody na předmětu dodávky okamžikem jeho převzetí. 

2. V případě poškození předmětu dodávky při jeho integraci a provádění zkoušek v souladu 

s návodem, škoda vzniklá na tomto předmětu dodávky a škoda tímto předmětem dodávky 

způsobená, jdou k tíži Prodávajícího. Tím není dotčeno ustanovení čl. 7 odst. 3 této 

Smlouvy. 

3. Jsou-li předmětem plnění takové výsledky činnosti, které jsou chráněny právem 

z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zajistí Prodávající Kupujícímu 

a uživateli bezplatné, časově a územně neomezené nevýhradní právo užít tyto výsledky. 

Kupující a uživatel mohou oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě 

a Prodávající s tímto vyslovuje souhlas.   
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4. Prodávající odpovídá za případné porušení práv průmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví třetích osob při výrobě předmětu dodávky. Prodávající je povinen předat 

předmět dodávky bez právních vad. 

 

Čl. 12 Platební a fakturační podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že Kupující poskytne Prodávajícímu na realizaci předmětu 

dodávky zálohu na zdanitelné plnění (dále jen „zálohovou platbu“) v celkové výši  

xxx odpovídající xxx celkové kupní ceny bez DPH v následujících etapách: 

- xxx.  

2. Na základě tohoto ujednání Prodávající vystaví zálohové faktury, které nejpozději do 5 

dnů doručí Kupujícímu. V případě uvedení nesprávných údajů je Kupující oprávněn 

zálohové faktury vrátit zpět Prodávajícímu, který doručí Kupujícímu novou fakturu do 

dvou (2) pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury ze strany Kupujícího. 

Zálohová faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu 

Kupujícího. 

3. Po připsání zálohové platby na účet Prodávajícího je Prodávající povinen vystavit daňový 

doklad (potvrzení o přijetí zálohové platby) a tento zaslat neprodleně Kupujícímu. 

Daňový doklad musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, 

zejména náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny stanovené v § 435 

ObčZ. Kromě těchto náležitostí bude daňový doklad obsahovat zejména číslo této 

Smlouvy a odpovídající cenové údaje této Smlouvy. Daňový doklad doručí Prodávající 

Kupujícímu ve 2 výtiscích (originál + kopie). 

4. Termín vyúčtování příslušné části zálohy resp. fixaci zálohových plateb na jednotlivá 

vozidla, s jejichž dodávkou je spojeno vyúčtování na základě etapového plnění, bude do 

xxx; tím není dotčeno ust. čl. 7 odst. 7 této smlouvy.  

5. Prodávající je oprávněn za každé dílčí plnění dle čl. 8 odst. 5 této Smlouvy vystavit 

daňový doklad (dále jen „fakturu“) za předmět dodávky po jeho řádném dodání 

a podepsání Dodacího listu oprávněnou osobou. Vystavená faktura včetně jejího doručení 

Kupujícímu musí být v souladu s tímto článkem a fakturovaná částka musí odpovídat ceně 

dílčího plnění uvedené v čl. 5 této Smlouvy. Tím není dotčen čl. 9 odst. 4 této Smlouvy. 

6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména 

náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny stanovené v § 435 ObčZ. 

Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat číslo této Smlouvy, uvedení čísla účtu 

Prodávajícího, které musí být totožné s číslem účtu uvedeným v bankovním spojení 

v záhlaví této Smlouvy na straně Prodávajícího, cenu bez DPH, procentní sazbu a výši 

DPH a cenu včetně DPH, musí zohlednit již zaplacenou zálohu (příslušnou část zálohy 

fixovanou na dílčí plnění). Faktura bude vyhotovena ve 2 výtiscích (originál + kopie). 

7. Přílohou originálu faktury budou následující dokumenty: 

 „Dodací list“ podle čl. 9 odst. 3 této Smlouvy;  

 „Osvědčení o jakosti a kompletnosti předmětu dodávky“ vydané zástupcem Úřadu pro 

obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“) podle 

Přílohy č. 5 této Smlouvy, pokud je fakturován předmět dodávky; 

U originálu faktury budou tyto Přílohy v originálu, u kopií faktury budou tyto Přílohy 

rovněž v kopii. 
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8. Splatnost faktury bude čtyřicet kalendářních (40) dnů ode dne jejího doručení 

Kupujícímu. Ve lhůtě splatnosti je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu částku ve výši 

90% z částky k zaplacení včetně DPH uvedené na faktuře – ve zbylé části 10% sjednávají 

smluvní strany pozastávku, přičemž Kupující je povinen uhradit pozastávku 

Prodávajícímu ve lhůtě 10 dnů po podpisu Protokolu o oživení dle čl. 4 odst. 1 oběma 

Smluvními stranami. Platba se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky 

z bankovního účtu Kupujícího ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího. 

9. Kupující je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit Prodávajícímu fakturu, která neobsahuje 

náležitosti stanovené touto Smlouvou nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové 

údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků. Prodávající doručí 

Kupujícímu novou fakturu do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení vrácené 

faktury ze strany Kupujícího. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta 

splatnosti, Kupující není v prodlení s placením a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne 

doručení nové faktury. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této 

lhůtě odeslána Kupujícím; není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena Prodávajícímu. 

10. Na faktuře musí být uvedeny identifikační údaje Kupujícího v následující podobě: 

Vojenský výzkumný ústav, s. p. 

Veslařská 337/230, 637 00 Brno 

IČO: 29372259, DIČ: CZ29372259. 

11. Faktura musí být doručena na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví 

této Smlouvy. 

 

Čl. 13 Záruční a reklamační podmínky 

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu na předmět dodávky záruku za jakost v souladu s ust. 

§ 2113 a násl. ObčZ – záruka se nevztahuje na komponenty dodané Kupujícím pro výrobu 

VMM.  

A) První série: 

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku v délce xxx od předání uživateli, xxx. 

 B)  Druhá a Výrobní série: 

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku v délce xxx. Záruční lhůta pro předmět 

dodávky začíná běžet po převzetí předmětu dodávky Kupujícím.  

Reklamace uplatňuje Zástupce Kupujícího u Prodávajícího bezodkladně po zjištění vady 

na předmětu dodávky datovou zprávou nebo e-mailem na adresu xxx. 

2. Reklamací se rozumí podání písemné zprávy Prodávajícímu o vadách předmětu dodávky 

formou reklamačního protokolu. Reklamace je uplatněna dnem odeslání reklamačního 

protokolu dle Přílohy č. 7 této Smlouvy Prodávajícímu a tento den se považuje za den 

zahájení reklamačního řízení. Reklamace se považuje za včasně uplatněnou, pokud je 

v průběhu záruční doby reklamační protokol odeslán Prodávajícímu. V případě, že se 

Prodávající xxx od zahájení reklamačního řízení nevyjádří k uplatnění reklamace, platí, že 

ji uznává v plném rozsahu. Prodávající má v odůvodněných případech právo požádat o 

prodloužení této lhůty. 

3. Vady předmětu dodávky budou odstraněny nejpozději do xxx kalendářních dnů od zahájení 

reklamačního řízení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  Vady budou odstraněny 

v místě dislokace vozidel na území ČR, a pouze pokud nelze vadu odstranit tímto 
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způsobem, je Prodávající povinen vozidla převzít a vadu předmětu dodávky odstranit ve 

svém servisním místě.  

4. O odstranění vady předmětu dodávky bude sepsán a podepsán Zástupci Prodávajícího 

a Kupujícího „Protokol o odstranění vady a předání vozidla“. Při neodstranitelné vadě 

bude Prodávajícím dodána nová část předmětu dodávky. Náklady spojené s reklamací 

hradí Prodávající. 

5. Záruční lhůta reklamovaného dílu se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění 

reklamace (tj. odeslání reklamačního protokolu) Kupujícím do doby odstranění vady 

Prodávajícím.  

 

 

Čl. 14 Katalogizace majetku a státní ověřování jakosti 

1. Prodávající poskytne Kupujícímu podklady pro katalogizační data na základě vyžádání 

Kupujícího. 

2. Z důvodu eliminace časových rizik může Prodávající dohodnout s Úřadem pro obrannou 

standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“) podmínky k přípravě 

provedení státního ověřování jakosti, na základě kterých by zástupci Úřadu mohli sledovat 

výrobu produktu před vlastním zahájením státního ověřování jakosti. 

3. Smluvní strany se dohodly, že na dodávky dle čl. IV. odst. 1 písm. a) a b) této Smlouvy 

bude uplatněno státní ověřování jakosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb. s tím, že: 

a) Prodávající s provedením státní ověřování jakosti podle zákona Č. 309/2000 Sb. souhlasí. 

b) ověřování jakosti bude provádět zástupce Úřadu (dále jen "ZSOJ"). 

4. Na základě rozhodnutí ZSOJ o uplatnění SOJ ve smyslu zákona 309/2000 Sb., bude 

u Prodávajícího prováděno SOJ v rozsahu: 

a) u první série v rozsahu konečná kontrola, 

b) u druhé a výrobní série v rozsahu odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola, 

 a to za podmínek stanovených touto Smlouvou a za podmínek uvedených v Příloze 5 této 

Smlouvy. Provádění státního ověřování jakosti nezbavuje Prodávajícího plné odpovědnosti 

za jakost a vady Zboží a za případnou škodu, vzniklou Kupujícímu. 

5. Prodávající je povinen oznámit zástupci Úřadu připravenost ke konečné kontrole vždy 

nejméně sedm (7) dnů předem písemně na e-mail: xxx. 

 

 

Čl. 15 Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení Prodávajícího s dodáním předmětu dodávky podle xxx, zaplatí 

Prodávající Kupujícímu smluvní pokutu xxx. 

2. V případě porušení povinnosti Prodávajícího s odstraněním vady podle xxx této Smlouvy, 

zaplatí Prodávající Kupujícímu xxx. 

3. V případě nevyúčtování zálohy Prodávajícím ve stanoveném termínu zaplatí Prodávající 

Kupujícímu úrok z prodlení xxx. 

4. V případě prodlení Kupujícího s úhradou faktury v termínu xxx. 

5. V případě porušení povinnosti Kupujícího dle xxx. 
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6. Právo vymáhat a účtovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní 

straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. 

7. Smluvní pokuty včetně úroků z prodlení jsou splatné xxx ode dne doručení daňového 

dokladu, kterým jsou vyúčtovány povinné straně. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká 

povinnost zajištěná smluvní pokutou. 

8. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, 

zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda, která je vymahatelná samostatně ve výši 

přesahující smluvní pokutu. 

 

 

Čl. 16 Zánik smluvního vztahu 

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

a)  písemnou dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně 

vynaložených a řádně doložených nákladů a vzájemným vypořádáním již 

poskytnutých plnění včetně úroků a peněžitých závazků, 

b) jednostranným odstoupením od této Smlouvy pro její podstatné porušení 

Prodávajícím s tím, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí: 

 nesplnění závazků podle čl. 4 odst. 1 a této Smlouvy v době dodání a místě 

dodání podle čl. 8 této Smlouvy Prodávajícím, ani po poskytnutí dodatečné 

lhůty pro splnění v délce 30 dnů, kromě dodací podmínky dle článku 8 odst. 3 

této Smlouvy, 

 nedodržení záručních podmínek podle čl. 13 této Smlouvy Prodávajícím, ani 

v dodatečně poskytnuté lhůtě pro splnění v délce 30 dnů, 

 nesplnění povinností vyplývajících z čl. 14 této Smlouvy Prodávajícím, ani 

v dodatečně poskytnuté lhůtě pro splnění v délce 30 dnů, 

 poskytnutí nepravdivých informací nebo dokladů před podpisem Smlouvy. 

2. Kterákoli Smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy v případě vyhlášení 

insolvenčního řízení vůči majetku druhé Smluvní strany nebo byl-li vůči druhé Smluvní 

straně insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě insolvenčního řízení. 

3. Je-li Kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny delším než 30 dnů, vzniká 

Prodávajícímu právo od této Smlouvy odstoupit. 

4. Odstoupení od této Smlouvy musí být učiněno v písemné formě a nabývá účinnosti 

okamžikem oznámení druhé smluvní straně. V oznámení o odstoupení je smluvní strana, která 

odstupuje, povinna uvést důvody odstoupení od této Smlouvy. V případě odstoupení od 

Smlouvy se smluvní strany zavazují vzájemně vyrovnat účelně vynaložené a řádně doložené 

náklady a vzájemně vypořádat již poskytnutá plnění včetně úroků a peněžitých závazků. 

5. Odstoupením od Smlouvy Kupujícím nejsou dotčena jiná práva podle Smlouvy včetně 

záruky, nároku na zaplacení smluvní pokuty a náhrady škody. 

 

 

Čl. 17 Závěrečná ustanovení 

1. Životní cyklus předmětu dodávky bude řešen následovně: 

- záruční servis a záruční opravy předmětu dodávky po dobu trvání záruční doby zajistí 

Prodávající v rozsahu svých záručních podmínek; 
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- náhradní díly, servis a opravy předmětu dodávky po uplynutí záruční doby mohou být 

řešeny výhradně samostatnou rámcovou dohodou Kupujícího.  

2. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích o 17 listech a xxx. Oba výtisky mají platnost 

originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.  

3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). 

4. Doplňování nebo změnu uzavřené Smlouvy je možno provádět jen se souhlasem obou 

smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených 

dodatků. 

5. V případě konfliktu textu této Smlouvy a jejích Příloh má přednost text této Smlouvy. 

V případě konfliktu textu Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 této Smlouvy má přednost text Přílohy 

č. 2 Smlouvy.    

6. Veškerá korespondence a jednání k této Smlouvě budou vedena v českém jazyce. 

7. Změna identifikačních údajů smluvních stran uvedených v záhlaví této Smlouvy, změna 

čísel telefonů uváděných v jednotlivých ustanoveních této Smlouvy, nebude považována 

za změnu této Smlouvy. Každou změnu podle tohoto článku oznámí příslušná strana 

písemně druhé straně neprodleně poté, co se o ní dozvěděla. 

8. Pokud tato Smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními 

českého právního řádu.  

9. Prodávající souhlasí se zveřejněním textu této Smlouvy s výjimkou ustanovení 

obsahujících obchodní tajemství a s výjimkou ve Smlouvě uvedených osobních údajů 

fyzických osob. Prodávající považuje za obchodní tajemství obsah následujících článků 

a příloh a to čl. 12 – Platební a fakturační podmínky odst. 1 a odst. 4, čl. 13- Záruční 

a reklamační podmínky, čl. 15 – Smluvní pokuty, Přílohy č. 2 – Specifikace předmětu 

dodávky, Přílohy č. 4 - Rozklad ceny. 

10. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

xxx 

 

V Brně dne  Ve Slavičíně dne  

…………………………………………… 

za Vojenský výzkumný ústav, s. p. 

Ing. Pavel Čuda, Ph.D.,  

ředitel státního podniku 

……………………………………………… 

za Vojenský technický ústav, s. p. 

odštěpný závod VTÚVM 

Ing. Ján Roman,  

ředitel odštěpného závodu VTÚVM 

 


