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Smlouva o dílo č. 1918/40100 
„Výroba a výměna stabilizátorů a revize 120mm min"

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský
zákoník"), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva" nebo „tato Smlouva")

Článek I. 
Smluvní strany

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM
se sídlem: Dlouhá 300, 763 21 Slavičín
jehož jménem jedná: Ing. Ján Roman, ředitel odštěpného závodu
zápis v OR: oddíl A, vložka 75859 vedená u Městského soudu v Praze
IČ, DIČ: 242 72 523, CZ24272523
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 1567290277/0100
Držitel zbrojní licence: CG 000271

Adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s. p.,
odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín 
e-mail: infovtuvm@vtusp.cz 

ID datové schránky: 7jckvi2

(dále jako „objednatel" nebo obecně „smluvnístrana")

STV GROUP a.s.
se sídlem: 
zastoupený: 
zápis v OR:
IČ, DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Držitel zbrojní licence:

Žitná 1656/45, Nové Město, 110 00 Praha 1
Ing. Janem Děckým, statutárním ředitelem společnosti
oddíl B, vložka 6590 vedená u Městského soudu v Praze
261 81 134, CZ26181134
ČSOB a.s., pobočka Praha 1
200686123/0300
CF 117502

Osoba oprávněná k jednání:
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Adresa pro doručování korespondence: STV GROUP a.s.
Bořiny 1145, Horní předměstí 
572 01 Polička

ID datové schránky: ibpgeq7

(dále jako „zhotovitel" nebo obecně „smluvnístrana")

Článek II.
Prohlášení smluvních stran

2.1. Smluvní strany konstatují a činí nesporným, že tuto Smlouvu uzavírají v návaznosti na

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Zhotovitel si je vědom povinnosti objednatele zveřejnit text Smlouvy v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, jako osoby 
uvedené v ust. § 2 odst. 1 písm. k) zákona o registru smluv a se zveřejněním Smlouvy za 
podmínek tohoto zákona souhlasí.

Zhotovitel prohlašuje, že kalkulace ceny je předmětem jeho obchodního tajemství.

Tato Smlouva není uzavírána na základě zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to na základě výjimky podle ust. § 29 písm. 
s) tohoto zákona, když předmětem zakázky je výroba a výměna stabilizátorů a revize 
prachových náplní 120mm min pro konečného uživatele - Armádu České republiky, tedy 
výroba vojenského materiálu, přičemž tento postup je nezbytný k ochraně podstatných 
bezpečnostních zájmů České republiky a dodržení aliančních závazků České republiky.

Účelem této Smlouvy je provedením díla znovuobnovit provozuschopnost a prodloužit 
životnost dělostřeleckých min ráže 120mm, které vlivem degenerativních změn stabilizátorů 
(křehnutí materiálu) a stárnutím materiálu stabilizátorů byly po provedených zkouškách 
a expertízách vyhodnoceny jako technicky nezpůsobilé.

Nositelem know - how při výrobě a výměně stabilizátorů je objednatel, všechna práva, 
včetně průmyslově právní ochrany, svědčí výhradně objednateli. Smluvní strany se dohodly, 
že budou-li předmětem plnění dle této Smlouvy při výrobě a výměně stabilizátorů takové 
výsledky činnosti, které jsou, nebo mohou být, chráněny právem průmyslového, nebo jiného 
duševního vlastnictví, pak jakákoli a veškerá tato práva svědčí výhradně objednateli 
a jediným subjektem, kterému takováto práva svědčí a mají svědčit i v budoucnu je 
objednatel.

Nositelem know - how při revizi prachových náplní 120mm min je zhotovitel, všechna práva, 
včetně průmyslové právní ochrany svědčí výhradně zhotoviteli.



Článek III. 
Předmět Smlouvy

3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, ve
sjednané době pro objednatele dílo a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít 
a zaplatit za jeho provedení dohodnutou cenu, to vše za podmínek sjednaných touto 
Smlouvou.

3.2.

3.4.

3.5.

Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech prací, 
činností a služeb, včetně kompletní dodávky materiálů, zařízení, technologií a dokumentace 
potřebných pro řádné provedení a dokončení díla „Výroba a výměna stabilizátorů a revize 
120mm min", a to za kvalitativních, technických a jiných podmínek stanovených 
v Technologickém postupu v aktuálním znění, jehož součástí je
výkresová dokumentace pro jednotlivé typy munice (Příloha č. 1 této Smlouvy) a Příloze č. 2 
této Smlouvy (Požadované parametry revidované munice), v platných technických normách 
ČSN a českých obranných standardech ČOS, které smluvní strany činí ve svém vzájemném 
smluvním vztahu pro provedení díla závaznými, v rozsahu dle Přílohy č. 3 a Přílohy č. 7 této 
Smlouvy (dále jen „dílo").

Pro výrobu nových stabilizátoru je možné použít materiál (hliníkovou slitinu) roku výroby 
2018 a novější, pro kterou bylo zástupcem Úřadu vystaveno Osvědčení o jakosti 
a kompletnosti. Stáří výbušných komponent použitých pro revizi prachových náplní nesmí 
v době dodávky překročit 36 měsíců.

Objednatel se zavazuje přijmout, za podmínek dále stanovených touto smlouvou, částečné 
plnění zhotovitele, a to v počtu minimálně 2000 kusů munice.

Hmotným výsledkem díla (dále jen „předmět díla") se pro účely této smlouvy rozumí 7 000 
kusů 120 mm min EOF M a 7 000 kusů 120 mm min EOFd M, vyrobených v souladu s Přílohou 
č. 1, Přílohou č. 2, Přílohou č. 3 a Přílohou č. 7 této smlouvy.

Článek IV.
Místo plnění, lhůty

4.1. Místem plnění je provozovna zhotovitele - STV GROUP a.s., Bořiny 1145, Horní Předměstí,
572 01 Polička.

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této Smlouvy v následujících lhůtách:

- 2 000 ks 120 mm min EOF M do 10. 12. 2019, a to za podmínky, že nástřel prachu bude 
proveden nejpozději do 23.10. 2019,

- 5 000 ks 120 mm min EOF M a 7 000 ks 120 mm min EOFd M do 30. 9. 2020.

V případě, že nástřel prachu nebude proveden v termínu do 23. 10. 2019, je konečný termín 
pro zhotovení díla 30. 9. 2020.

Harmonogram plnění díla (částečného plnění) jsou oprávněni schvalovat zástupci smluvních 
stran ve věcech technických a organizačních.

Článek V. 
Cena

Smluvní strany sjednávají cenu v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodou. Cenová kalkulace je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.



5.2

5.3

5.4

Cena je stanovena bez daně z přidané hodnoty. Sazba daně z přidané hodnoty bude 
účtována dle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Celková cena za plnění dle této smlouvy činí 42 749 000 Kč (slovy: Čtyřicet dva milionů sedm 
set čtyřicet devět tisíc korun českých).

Celková cena je nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s provedením díla dle této smlouvy.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Článek VI.
Platební a fakturační podmínky

Sjednanou cenu uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu - faktury 
vystavené zhotovitelem v souladu s tímto článkem smlouvy po řádném provedení díla dle 
čl. IX odst. 9.1. této smlouvy; v případě částečného plnění závazku dle čl. Ill odst. 3.4. 
Smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad po částečném plnění závazku za 
současného dodržení podmínek dle čl. IX odst. 9.2. této Smlouvy.

Smluvní strany sjednávají splatnost faktury 40 (slovy: čtyřicet) dnů ode dne jejího doručení. 

Přílohou faktury musí být prostá fotokopie protokolu o předání a převzetí díla.

Faktura musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisu 
a uvedené v této smlouvě - v opačném případě je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli opravu faktury. Po dobu opravy faktury není objednatel v prodlení se zaplacením.

Veškeré platby dle této Smlouvy budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet 
zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy, případně na jiný bankovní účet za tímto účelem 
zhotovitelem písemně sdělený objednateli.

Za den úhrady se považuje den připsání příslušné částky ve prospěch bankovního účtu 
poskytovatele bankovních služeb zhotovitele.

Článek VII.
Podmínky provádění díla

7.1. K provedení díla bude zhotoviteli poskytnuto maximálně:

• 7 200 kusů min 120-EOF M NÁPLŇ 1-4 (KČM 0019999025307) s vadným 
stabilizátorem, a to v sériích, které budou objednatelem definovány při předání 
jednotlivých min k provedení díla,

• 7 200 kusů min 120-EOFd M (KČM 0019999025314) s vadným stabilizátorem, a to 
v sériích, které budou objednatelem definovány při předání jednotlivých min 
k provedení díla.

7.2. 200 kusů min 120-EOF M NÁPLŇ 1-4 (KČM 0019999025307) a 200 kusů min 120-EOFd M
(KČM 0019999025314) nad rámec plnění díla v čl. Ill, bodu 3.4 Smlouvy je určeno 
k provedení nástřelu prachových náplní, jako náhrada za případné neopravitelné kusy 
munice a za účelem splnění povinnosti zhotovitele vyrobit:

• 12 kusů min s inertní náplní, se kterými následně provede porovnání vlastností 
nových základních náplní s původními základními náplněmi. Odpovědnost za 
provedení srovnávací střelby nese zhotovitel, objednatel zabezpečí zhotoviteli 
prostor k provedení střelby.

• 60 kusů min 120-EOF M NÁPLŇ 1-4 k provedení nástřelu navážky prachové náplně. 
Dílčí prachové náplně pro tuto munici budou navážkou prachu odpovídat požadavku
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objednatele, a to na základě výsledku zkoušek doložených výrobcem prachu. Náplně 
budou ukládány v plechovkách a budou umožňovat úpravu navážky prachu 
v průběhu nástřelu. Nástřel navážky prachové náplně provede objednatel.

35 kusu min 120-EOFd M k provedení nástřelu navážky prachové náplně. Dílčí 
prachové náplně pro tuto munici budou navážkou prachu odpovídat požadavku 
objednatele, a to na základě výsledku zkoušek doložených výrobcem prachu. Náplně
nebudou ukládány v plechovkách a budou umožňovat úpravu navážky prachu 
v průběhu nástřelu. Nástřel navážky prachové náplně provede objednatel.

V případě nutnosti provést opakované zkoušky k nástřelu navážky prachové náplně 
pak dalších 60 kusů min 120-EOF M NÁPLŇ 1-4 a 35 kusů min 120-EOFd M.

Náklady spojené s plněním zhotovitele dle tohoto odstavce Smlouvy jsou kalkulovány v ceně 
díla.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli věci k provedení díla a ke splnění povinností dle čl. 
VII odst. 7.2. Smlouvy v následujících lhůtách:

a) miny určené k provedení nástřelu prachu za účelem výměny stabilizátorů - nejpozději 30 
dnů před termínem provedení nástřelu prachu;

b) miny k provedení díla nejpozději 14 dnů před zahájením vlastní montáže v počtu 2 000 ks 
a dále postupně dle skladovacích kapacit zhotovitele.

c) hermetický plechový obal a prach: do 30. 9. 2019 plechové obaly v počtu 7 300 kusů pro 
120 EOF M náplň 1 - 4 a 7 300 kusů pro EOFd M; 2 500 kg bezdýmného prachu S 082-01, 
5 900 kg bezdýmného prachu S 120-01 nejpozději 14 dnů před provedením nástřelu 
prachu;

d) tyče z hliníkové slitiny pro výrobu dílu stabilizátoru ve třech dodávkách, a to nejpozdeji 
do 30. 12. 2019: tyče o průměru 45 mm celkem 14 784 kg a tyče o průměru 125 mm 
celkem 36 960 kg.

Množství materiálu uvedené pod písm. c) a d) považuje zhotovitel za postačující pro plnění 
díla.

7.4.

7.5.

7.6.

K předání věcí určených k provedení díla dojde na základě oboustranně podepsaného zápisu 
o předání a převzetí, případně na základě dodacího listu podepsaného zhotovitelem, bude-li 
přepravu věci určené k provedení díla zajišťovat přepravce.

Veškeré náklady spojené s dopravou a přepravou věcí určených k provedení díla nese 
objednatel. Náklady spojené s vykládkou a nakládkou, uskladněním, případně jinou 
manipulací v místě provádění díla nese zhotovitel - tyto náklady jsou kalkulovány v ceně díla 
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli technologické postupy pro revizi prachových 
náplní 120 mm min za účelem zapracování do Technologického postupu TEP-OM-000-048, 2. 
vydání a následné výroby, a to do 30 dnů ode dne podpisu této Smlouvy. Zhotovitel bere na 
vědomí, že revidovaná munice musí splňovat parametry uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy 
a v souvislosti s tím se zavazuje zapracovat požadované parametry do svého technologického 
postupu a zajistit následně jejich dodržení při zhotovování díla.

Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují a činí nesporným, že jednotlivé kroky zhotovitele 
při provádění díla v souladu s Přílohou č. 1 této smlouvy přímo navazují na činnost 
objednatele. Objednatel v této souvislosti prohlašuje, že v důsledku mimořádných událostí 
v areálu ve Vrběticích ve dnech 16. 10. 2014 a 3. 12. 2014, následného užívání areálu 
složkami integrovaného záchranného systému a nutnosti provést rekonstrukci výrobních 
prostor, nemůže objednatel využívat vlastní výrobní prostory. Zhotovitel tuto skutečnost
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7.8.

7.9.

7.10

bere na vědomí, přičemž z důvodu návaznosti jednotlivých operací dle Přílohy č. 1 této 
smlouvy výslovně souhlasí s přítomností zaměstnanců objednatele v provozovně zhotovitele 
- STV GROUP a.s., Bořiny 1145, Horní Předměstí, 572 01 Polička, a to po celou dobu 
provádění díla dle této Smlouvy. Zhotovitel se výslovně zavazuje poskytnout zaměstnancům 
objednatele šatnu a sociální zázemí (toaleta, sprchy). Náklady spojené s přítomností 
zaměstnanců objednatele v provozovně zhotovitele jsou kalkulovány v ceně díla dle této 
smlouvy.

U jakékoli operace prováděné zhotovitelem dle Přílohy č. 3 této smlouvy může být přítomen 
odborný technický dozor objednatele, tj. zaměstnanci ktomu objednatelem určení. 
Odpovědnost za provádění díla nese i v tomto případě zhotovitel.

Zhotovitel je povinen bezprostředně po provedení díla předat nespotřebované věci určené 
k provedení díla a přípravky poskytnuté objednatelem k provedení díla zpět objednateli, 
nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. K předání věcí 
a přípravků dle předchozí věty dojde na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání 
a převzetí, případně na základě dodacího listu podepsaného objednatelem, bude-li přepravu 
věci určené k provedení díla zajišťovat přepravce.

Z důvodu návaznosti jednotlivých operací zhotovitele a objednatele dle Přílohy č. 1 této 
smlouvy a nutnosti provést konečnou kontrolu u objednatele (operace 1220) je zhotovitel 
povinen bezprostředně po provedení operace 1130 úkonu 6 dle Přílohy č. 1 objednateli 
předat osvědčení o jakosti a kompletnosti vydaná zástupcem Úřadu pro obrannou 
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad"), vyplývající z Přílohy 
č. 1, případně požadované dle Přílohy č. 6.

Článek Vlil.
Nástřel prachu

8.1. Objednatel provede nástřel prachu určeného pro výrobu přídavných náplní pro provádění
díla. Přesný termín a místo provedení nástřelu prachu bude ze strany objednatele upřesněn 
na základě dohovoru s Armádou České republiky, a to nejméně 30 dnů před vlastním 
provedením.

8.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou součinnost potřebnou k provedení
nástřelu prachu (tj. zajistit ve lhůtě 2 týdnů ode dne obdržení písemné výzvy objednatele 
přípravu vzorků prachových náplní a min s vyměněným stabilizátorem, a to dle pokynů 
objednatele). Náklady s tím spojené jsou kalkulovány v ceně díla.

Článek IX. 
Předání díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo předáním předmětu díla objednateli a řádným 
ukončením díla v dohodnutém čase.

Současně s předáním díla (úplné, částečné plnění) je zhotovitel povinen předat objednateli:

• protokol o předání předmětu díla za každou dodávanou sérii,

• doklad o likvidaci zbytků po provedených zkouškách nebo vyjmutých prachových 
náplních,

záruční list s uvedením záruční doby,



9.3.

9.4.

9.5.

9.7.

9.8.

• osvědčení o zkouškách použitých materiálu,

• prohlášení o shodě,

• osvědčení o jakosti a kompletnosti vydaná zástupcem Úřadu pro obrannou 
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad"), vyplývající 
z Přílohy č. 1, případně požadované dle Přílohy č. 6, přepravní doklad podepsaný 
přepravcem (operace 1230, úkon 3 Přílohy č. 1).

Předání výše uvedených dokumentů je nezbytnou podmínkou převzetí díla (úplné, 
částečné plnění) ze strany objednatele.

K jednání o převzetí díla je na straně objednatele pověřen zástupce ve věcech technických 
nebo organizačních.

O předání a převzetí díla (úplné, částečné plnění) sepíšou smluvní strany protokol, který musí 
být podepsán k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Objednatel nepřevezme vadné nebo neúplné dílo (částečné plnění závazku zhotovitelem ve 
smyslu čl. Ill odst. 3.4. se nepovažuje za vadu díla). V takovém případě je objednatel povinen 
vystavit zhotoviteli potvrzení o odmítnutí převzetí díla, které bude obsahovat:

• prohlášení, že objednatel odmítá převzít dílo;

• důvody odmítnutí převzetí díla včetně označení zjištěných vad nebo neshod s touto 
smlouvou;

• datum a čas odmítnutí převzetí díla;

• jméno a podpis zástupce ve věcech technických.

9.6. Objednatel zašle jeden výtisk potvrzení o odmítnutí převzetí díla zhotoviteli.

V případě odmítnutí převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen zjištěné vady nebo 
neshody s touto smlouvou na vlastní náklady neprodleně odstranit.

O nepřevzetí díla objednatelem je zhotovitel i objednatel povinen neprodleně informovat 
zástupce Úřadu.

Článek X.
Vlastnictví, nebezpečí škody na věci

10.1. Vlastníkem min určených k provedení díla je po celou dobu provádění díla Česká republika - 
Ministerstvo obrany.

10.2. Nebezpečí vzniku škody na věcech určených k provedení díla přechází z objednatele na
zhotovitele okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí k provedení díla, případně 
podpisem dodacího listu dle čl. VII odst. 7.5. této smlouvy. V průběhu provádění operací 
v souladu s Přílohou č. 1, a to na dobu, po kterou příslušnou operaci (úkon) provádí 
objednatel, přechází dočasně nebezpečí vzniku škody na věcech určených k provedení díla ze 
zhotovitele na objednatele - po ukončení příslušné operace (úkonu) objednatelem přechází 
nebezpečí vzniku škody automaticky zpět na zhotovitele.

10.3. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele dnem podpisem protokolu 
o předání a převzetí díla dle čl. IX. odst. 9.4. této smlouvy.
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Článek XI.
Státní ověřování jakosti

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Smluvní strany se dohodly, že na dílo bude uplatněno státní ověřování jakosti (dle jen „SOJ") 
ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování 
jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.") s tím, že:

a) objednatel požádal o SOJ ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb.,

b) zhotovitel s provedením SOJ podle zákona č. 309/2000 Sb. souhlasí.

Státní ověřování jakosti provede zástupce Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci 
a státní ověřování jakosti, nám. Svobody 471/4, 160 00 Praha 6 v rozsahu a za podmínek 
uvedených v Příloze č. 5 této Smlouvy.

Provedení SOJ nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady díla a případnou škodu vzniklou 
objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, že na svoje subdodavatele přenese SOJ minimálně v rozsahu dle 
Přílohy č. 1 a Přílohy č. 6.

Zhotovitel se zavazuje zajistit součinnost a prostory pro provedení SOJ a konečné kontroly 
pro plnění smlouvy objednatele s Českou republikou - Ministerstvem obrany.

Článek XII.
Záruka

12.1. Ve smyslu ustanovení § 2113 až § 2117 občanského zákoníku zhotovitel přejímá závazek
odpovědnosti za vady dodaného díla od data jeho převzetí po celou smluvenou dobu 
použitelnosti (rozšířená odpovědnost), a to za podmínky skladování ve skladech v teplotách 
v rozmezí od -30 eC do 40QC a relativní vlhkosti nižší než 80%, při neporušení hermeticky 
uzavřeného obalu. V tomto rozsahu přejímá záruku za jakost díla.

12.2. Dobou použitelnosti dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy se rozumí ve smyslu
STANAG 4315, Ed. 1 RD 1, resp. ČOS 139501, 1. vydání, součet výrobcem stanovené doby 
životnosti skladových zásob (tzv. Shelf Life) a doby funkční životnosti (tzv. Operational Life), 
maximálně však 15 let.

12.3. Po porušení hermetizace obalu, při skladování v teplotách v rozmezí od -30 9C do 409C a 
relativní vlhkosti nižší než 80% je funkční životnost díla 5 let. V tomto rozsahu zhotovitel 
přejímá záruku za jakost díla.

12.4. Po porušení hermetizace obalu, při skladování v polních podmínkách mimo standardní, výše
uvedené teploty a vlhkost je funkční životnost díla 2 roky. V tomto rozsahu zhotovitel přejímá 
záruku za jakost díla.

12.5.

12.6.

Oznámení vad předmětu díla, které se vyskytnou v době použitelnosti, uplatňuje objednatel 
u zhotovitele bezodkladně po zjištění vady díla na e-mailovou adresu

Zhotovitel se vyjádří e-mailem, nebo prostřednictvím faxu k oznámení vad do 5 pracovních 
dnů po obdržení oznámení o vadě díla. Pokud tak neučiní, má se za to, že vady uznal v plném 
rozsahu. Rozhodným dne pro zahájení reklamačního řízení je datum doručení reklamace 
zhotoviteli. Reklamace bude vždy uplatněna na celou předmětnou sérii.



12.7. Vady díla je zhotovitel povinen odstranit na své náklady do 60 dnů od odeslání oznámení vad 
díla zhotoviteli, a to formou výměny vadných kusů předmětu díla u celé série za nové, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12.8. O odstranění vad díla bude sepsán a podepsán zástupci zhotovitele a objednatele „Protokol
o odstranění vady".

12.9. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou trvá odstraňování vad.

Článek XIII.
Mlčenlivost

13.1. Smluvní strany jsou povinny zajistit mlčenlivost o údajích, podkladech a vnesených právech,
které jim byly v souvislosti s touto smlouvou poskytnuty a jejichž předání dalším subjektům 
by mohlo být pro toho, kdo je poskytl, nevýhodné.

13.2. Pokud jsou smluvní strany na základě smlouvy oprávněny předávat údaje, podklady
a vnesená práva dalším osobám, jsou povinny zajistit, aby tyto osoby zachovávaly mlčenlivost 
a veškeré údaje používaly jen k účelům, k nimž jim byly předány.

13.3. Závazek mlčenlivosti, jak je definován v předchozích odstavcích tohoto článku smlouvy, se
netýká poskytování informací (údajů, podkladů, technologických postupů, práv) konečnému 
uživateli předmětu díla, tj. České republice - Ministerstvu obrany, event. Armádě České 
republiky.

14.1.

14.2.

14.3.

14.5.

Článek XIV.
Sankce

Pro případ prodlení zhotovitele s prováděním té které etapy díla, či její části dle této smlouvy 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši z ceny díla, či její části, s jejímž
plněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.

Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla dle této smlouvy sjednávají smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši ceny reklamovaného díla, a to za každý započatý den
prodlení.

Pro případ porušení závazku mlčenlivosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši
za každé jednotlivé porušení povinnosti mlčenlivosti, a to i opakované.

14.4. Smluvní pokuty jsou splatné na výzvu.

Smluvní pokuty a úroky 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 v plné výši.

Článek XV.
Odstoupení od smlouvy

15.1. Smluvní strany sjednávají možnost odstoupení od Smlouvy v případě podstatného porušení
Smlouvy zhotovitelem. Podstatným porušením Smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí 
zejména:



• nedodržení lhůty plnění o více než 20 (slovy: dvacet) dnů;

• nedodržení technologického postupu při provádění díla.

15.2. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného projevu vůle objednatele
odstoupit od smlouvy zhotoviteli.

15.3. Odstoupení od Smlouvy se netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy,
ustanovení o smluvní pokutě ani jiných ustanovení, které mají podle projevené vůle stran, či 
vzhledem ke své povaze trvat i po ukončení této Smlouvy.

Článek XVI. 
Doručování

16.1. Jakékoli sdělení či dokument, jenž má, nebo muže být, doručen druhé smluvní straně se bude 
považovat za doručený:

i. pokud je doručováno osobně, v okamžiku doručení, a to i když druhá smluvní strana 
odmítne sdělení či dokument převzít,

pokud je doručováno prostřednictvím držitele poštovní licence doporučenou poštou, 
pátý pracovní den poté, co bylo sdělení či jiný dokument, případně oznámení o uložení 
doporučené zásilky předán(o) druhé smluvní straně nebo vhozen(o) do schránky, a to 
i když druhá smluvní strana odmítne či opomene doporučenou zásilku převzít,

pokud je doručováno prostřednictvím telefaxu, v okamžiku odeslání zprávy z faxového 
přístroje odesílatele za předpokladu, že odesílatel obdrží potvrzení, že úplná faxová 
zpráva byla v pořádku odeslána na faxové číslo příjemce,

iv. pokud je doručováno prostřednictvím e-mailu, v okamžiku odeslání zprávy e-mailem

na všechny adresy objednatele uvedené v čl. I odst. 1.1. této smlouvy 
na všechny adresy zhotovitele uvedené v čl. I odst. 1. 2. této smlouvy

v. pokud je doručováno datovou zprávou prostřednictvím datové schránky, pátý pracovní 
den poté, co bylo sdělení či jiný dokument odesláno datovou zprávou z datové schránky 
odesílatele.

17.1.

17.2.

Článek XVII.
Salvátorská klauzule

Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy, nebo jeho část, je, nebo se stane neplatným či 
nevynutitelným rozhodnutím soudu či jiného příslušného orgánu, nebude mít tato 
neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této 
smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že toto ustanovení 
nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu.

V případě uvedeném včl. XVII. odst. 17.1. této smlouvy se smluvní strany zavazují neúčinné 
a neplatné ustanovení nahradit bez zbytečného prodlení novým ustanovením, které je svým 
účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení této smlouvy, jež má být 
nahrazeno.
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Článek XVIII. 
Závěrečná ujednání

18.1.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7

Objednatel (Vojenský technický ústav, s.p.) je oprávněn započíst veškeré pohledávky, 
zejména náklady, škody způsobené druhou smluvní stranou a/nebo smluvní pokuty vůči 
jakékoli pohledávce zhotovitele.

18.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.• • /

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zákonem o registru 
smluv.

Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou platné jen na základě vzájemně odsouhlasených, 
statutárním zástupci vlastnoručně podepsaných písemných dodatků.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s tím, že jedno vyhotovení si ponechá pro 
svou potřebu každá smluvní strana.

Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí právním řádem České republiky a podle 
práva České republiky bude i vykládána. Povinnosti a práva smluvních stran založená touto 
smlouvou nebo v souvislosti sní, které nejsou výslovně upraveny v této smlouvě, se řídí 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a jinými obecně závaznými předpisy, ve 
znění jejich pozdějších změn.

Všechny spory vzniklé z této smlouvy se smluvní strany pokusí řešit v prvé řadě dohodou, tj. 
smírnou cestou.

18.8. Nedílnou součástí smlouvy je:

18.9. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle,
nikoli v tísni a za nápadně^i/evýhodných podmínek, k čemuž na důkaz připojují své podpisy.

7 q . 20^

dštěpný

závodu


