KUPNÍ

SMLOUVA

č. 1810400131

„Lehké obrněné vozidlo průzkumné - LOV-Pz“
SMLUVNÍ STRANY:
1. Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem:
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejímž jménem jedná:
náměstek pro řízem Sekce vyzbrojování
a akvizic MO
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO:
60162694
DIČ:
CZ60162694
bankovní spojení:
Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu:
vyřizuje ve věcech smluvních:
tel:
fax:
mob.
e-mail:
vyřizuje ve věcech technických:
tel.:
fax:
mob.
e-mail:
adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
16001 Praha 6
datová schránka:

hjyaavk

(dále jen „kupující“) na straně jedné
a
2. Vojenský technický ústav, s.p.
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem:
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 06 Praha 9
jednající:
ředitel státního podniku
vyřizuje ve věcech smluvních:
tel.:
fax:
e-mail:
vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:
tel.:
fax:
e-mail:
IČO:
242 72 523
DIČ:
CZ24272523
bankovní spojení:
Komerční banka. a.s.
číslo účtu:

adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTUVM
Dlouhá 300, 763 21 Slavičín
datová schránka: 7jckvi2
(dále jen „prodávající“) na straně druhé
uzavírají podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník“), tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).
ČI. 1

ÚČEL SMLOUVY
Účelem této smlouvy je doplnit výzbroj jednotek dělostřeleckého průzkumu již vyvinutým
prostředkem na platformě vozidla IVECO 4x4, schopným k nasazení ve všech typech operací
včetně zahraničních misí - nezbytným k ochraně podstatných bezpečnostních zájmů České
republiky a k naplňování aliančních závazků České republiky.

ČI. 2
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje:
a) dodat kupujícímu 7 kusů lehkého obrněného vozidla průzkumného - LOV-Pz (dále jen
„zboží“) vyrobených podle technických podmínek (dále jen „TP“) č. TP-6060G71181-14 a č. TP-6060G-71178-13 včetně schválených změn těchto TP vyplývajících
ze specifikace zboží, která je přílohou č. 1 této smlouvy a převést na kupujícího
vlastnické právo ke zboží;
b) zajistit řádný zácvik osob určených k obsluze zboží dle čl. 5, odst. 8 a čl. 7, odst. 3 této
smlouvy;
c) dodat kupujícímu dokumentaci, včetně schválených změn TP a průvodní a provozní
dokumentaci odpovídající těmto změnám.
2. Kupující se touto smlouvou zavazuje dodané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu za
řádně dodané zboží kupní cenu podle čl. 3 této smlouvy.
Čl. 3
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:
Celková cena bez DPH:
293 736 100,00 Kč
výše DPH (sazba 21%) :
61684 581,00 Kč
Celková cena včetně DPH:
355 420 681,00 Kč
(slovy: třistapadesátpětmilionučtyřistadvacettisícšestsetosmdesátjednakorun
českých)
2.

Cena za 1 ks lehkého obrněného vozidla průzkumného - LOV-Pz činí 41 962 300 Kč bez
DPH, výše DPH 21 % činí 8 812 083,00 Kč, a celková cena včetně DPH je
50 774 383,00 Kč (záloha činí 25 387 191,00 Kč včetně DPH a doplatek činí
25 387 192,00 Kč včetně DPH).
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3.

Cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a není možné ji překročit. K ceně bez DPH
bude připočteno DPH v aktuální zákonné výši. V případě změny sazby DPH v důsledku
změny právních předpisů bude pro fakturaci použita sazba DPH účinná v příslušný den
zdanitelného plnění.

4.

Celková cena bez DPH dle odst. 1 tohoto článku smlouvy je konečná a nepřekročitelná
a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním dle této smlouvy.
ČL 4
MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místem dodání zboží podle čl. 2 odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy je Vojenské zařízení
5512 Štěpánov (zásobovací úsek).
2. Prodávající je povinen dodat zboží po splnění všech podmínek dle této smlouvy
nejpozději do 27 měsíců od podpisu smlouvy, a to 1. vozidlo do 23 měsíců od podpisu
smlouvy, 2. až 4. vozidlo do 25 měsíců od podpisu smlouvy a 5. až 7. vozidlo do 27
měsíců od podpisu smlouvy.
3. Kupující souhlasí s možností dílčího plnění, kterým se pro účely této smlouvy rozumí
dodání minimálně 1 kusu zboží (LOV-Pz). Dílčí plnění může být realizováno pouze za
podmínek splnění všech dalších podmínek a povinností, spojených s dodáním vozidel.
4. Prodávající předpokládá dodání klíčových komponent pro výrobu zboží subdodavatelem
s využitím ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, s nimiž je
spojena povinnost prodávajícího předložit Ministerstvu obrany ČR, jakožto svému
zakladateli, informaci o připravované nadlimitní zakázce. Nebude-li informace
o připravované nadlimitní zakázce vzata vládou na vědomí nejpozději do 30 dnů od dne
podpisu této smlouvy, prodlužuje se termín dle čl. 4 odst. 2 této smlouvy automaticky
o dobu prodlení se vzetím informace na vědomí.
5. Kupující souhlasí s možností v dílčích plněních, kterým se pro účely této smlouvy rozumí
dodání minimálně 1 kusu zboží včetně požadované výbavy, dokumentace, nářadí
a náhradních dílů.
Čl. 5
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
1. Prodávající je povinen předat zboží zástupci kupujícího v místě plnění dle čl. 4 odst. 1 této
smlouvy. Zástupcem kupujícího je velitel Vojenského zařízení 5512 Štěpánov,
tel.:
fax:
nebo jím pověřená osoba (dále jen „zástupce
kupujícího“). O předpokládaném termínu předání zboží vyrozumí prodávající zástupce
kupujícího, a to písemnou formou (faxem) nejpozději 10 pracovních dnů před předáním
zboží. Kupující písemně potvrdí prodávajícímu termín předání zboží.
2. Kupující se zavazuje, že ode dne obdržení písemného požadavku dodá prodávajícímu do
60 dnů pro každé vozidlo:
• lx GPS DAGR vozidlový;
• lx GPS DAGR výnosný (osobní);
• lx licence k použití mapových podkladů ČR (na 3 zařízeních v rámci LOV-Pz);
• 1 x licence k použití SW BVIS/Děl (na 2 zařízeních LOV-Pz).
3. Na základě LOA (Letter of Offer and Acceptance) a MOA (Memorandum of Agreement)
nelze CCI (Controlled Ciyptographic Item) materiál poskytnout třetí straně. To
předpokládá provedení přípravy zástavby u prodávajícího a k ověření technické
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způsobilosti bude vyslán oprávněný pracovník kryptografické ochrany, který zabezpečí
nakládání s RDST v souladu s Bezpečnostním standardem NBÚ-1/2008 po dobu nezbytně
nutnou u prodávajícího. Kupující na základě písemného výzvám prodávajícího zabezpečí
k oživení systému vozidla odpovědného pracovníka vybaveného patřičným CCI
materiálem.
4. Prodávající je povinen dodat vozidla spolu s veškerými doklady nezbytnými k jejich
provozu, zejména s technickými průkazy a osvědčeními o technické způsobilosti ve
smyslu vyhlášky MO ČR č. 100/2018 Sb., o technické způsobilosti a pravidelných
technických prohlídkách vojenských vozidel, kterou se stanoví druhy a kategorie
vojenských vozidel a vojenských pracovních strojů, způsob schvalování jejich technické
způsobilosti, technické podmínky, konstrukce a provedení vojenských vozidel a možné
výjimky, provádění pravidelných technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek
určených technických zařízení vojenských vozidel.
5. Prodávající je povinen dodat zboží nové a nepoužité, které bude odpovídat platným
technickým normám a předpisům výrobce, zkompletované z nových a nepoužitých, plně
funkčních součástek, dílů, podskupin a skupin vyrobených ne dříve než 2 roky před datem
dodání kupujícímu s výjimkou technicky a ekonomicky odůvodněných a kupujícím
předem odsouhlasených případů - např. speciální pneumatiky. Tyto skutečnosti
prodávající doloží při dodání zboží příslušným dokladem od výrobce. V souladu s TP
dodá prodávající v rámci plnění přístroje výnosné soupravy FO (forward observer)
v originálních obalech.
6. Odstavec 5 tohoto článku se nevztahuje na kus techniky určený k provedení zácviku osob
dle odstavce 8 tohoto článku a zkrácených vojskových zkoušek (dále jen „ZVZ“)
požadovaných dle čl. 7 této smlouvy. U tohoto kusu bude před předáním zástupci
kupujícího prodávajícím provedeno ošetření a odstranění případných závad a následně
bude provedena konečná kontrola.
7. Za účelem předání a převzetí zboží v místě dodání je prodávající povinen vyhotovit
dodací list ve třech výtiscích, který bude obsahovat zejména označení prodávajícího
a kupujícího, číslo této smlouvy, předmět zboží, cenu zboží bez DPH a včetně DPH, místo
a datum předání zboží a jméno a podpis zástupce prodávajícího, který zboží předal. Pokud
nebude ze strany prodávajícího předložen při odevzdávání zboží dodací list se všemi
požadovanými náležitostmi a doklady, přejímající zboží nepřevezme. Pokud zástupce
kupujícího zboží převezme, potvrdí toto převzetí podpisem (včetně uvedení jména),
otiskem razítka Vojenského zařízení 5512 Štěpánov a doplněním identifikátoru dodávky
(IDED) na dodací list. Jeden výtisk dodacího listu je určen pro zástupce kupujícího a dva
výtisky pro prodávajícího.
8. Prodávající provede zácvik uživatelem vyčleněných osob z obsluh, velitelského
a technického sboru (max. 12 osob) v užívání techniky. Zácvik obsluh v užívání techniky
bude proveden jednorázově po úspěšných ZVZ. Zácvik bude proveden ve Vojenském
technickém ústavu, s.p., odštěpný závod VTÚVM, Dlouhá 300, 763 21 Slavičín. Zácvik
obsluh bude proveden v českém jazyce v rozsahu alespoň 2-3 dnů a následně bude
proveden pokračující zácvik instruktorů v rozsahu alespoň 2-3 dnů s vydáním osvědčení o
absolvování s následujícím obsahem:
o Teoretické seznámení s technikou a příslušenstvím;
o Praktický výcvik v technice obsluhy průzkumných přístrojů;
o Zásady a možnosti odstraňování závad;
o Zásady skladování techniky;
o Bezpečnostní opatření při výcviku;
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o Zásady údržby při výcviku.
9. O provedení zácviku dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této smlouvy je prodávající povinen
vyhotovit doklad o účasti zacvičovaných osob a tento přiložit jako přílohu k faktuře daňovému dokladu.
10. Prodávající je povinen při předání zboží předat dokumentaci (v tištěné podobě
a v elektronické podobě na CD ve formátu DOC nebo PDF) dle přílohy č. 1 této smlouvy,
doklady nezbytné k převzetí a užívám zboží v českém jazyce.
11. Prodávající se zavazuje, že při předání zboží zástupci kupujícího bude přítomna osoba
pověřená statutárním orgánem prodávajícího se znalostí českého jazyka, která bude
schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce zboží.
12. Zástupce kupujícího nepřevezme zboží, které při přejímce vykazuje vady. O této
skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem.
Prodávající je povinen vady odstranit. V případě, že se prodávající a kupující shodnou, že
vada je neodstranitelná, je prodávající povinen dodat zboží nové.
13. Zboží může být dodáno kupujícímu až po provedených ZVZ s vyhovujícím hodnocením.
V případě, kdy budou během ZVZ zjištěny vady předmětu plnění, je prodávající tyto vady
povinen neprodleně na vlastní náklady odstranit.
ČL 6
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY
1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí zástupcem
kupujícího a podpisem příslušného dodacího listu. V témže okamžiku přechází na
kupujícího nebezpečí škody na zboží. Tím není dotčen čl. 7 odst. 7 smlouvy.
Čl. 7
ZKOUŠKY
1. Před dodáním bude zboží (tj. 1 ks LOV-Pz) podrobeno ZVZ. Odpovědnou osobou za
provedení ZVZ je velitel VÚ 7935 Jince. ZVZ budou provedeny u VU 7935 Jince.
2. Prodávající je povinen kupujícímu poskytnout návrh průvodní a provozní dokumentace a
výsledky schvalovacích zkoušek zboží pro ZVZ k přípravě na provedení ZVZ nejpozději
30 dnů před zahájením ZVZ.
3. Do ZVZ bude zboží dodáno se schválenou technickou způsobilostí dle ustanovení
vyhlášky č. 100/2018 Sb. Současně je prodávající povinen poskytnout při provádění
těchto ZVZ nezbytnou součinnost, především zabezpečit přípravu osob a zácvik alespoň
3 osob k provedení etapy zkoušení a dalších účastníků ZVZ, včetně členů komise a
seznámit tyto se zkoušeným zbožím z hlediska konstrukce, technologie, použití, údržby,
bezpečnosti práce apod. Potřebná doba na provedení ZVZ se předpokládá v délce do 7
pracovních dnů.
4. Kupující v příloze č. 1 požaduje rozšíření soupravy vozidla oproti stávajícím platným TP
o další položky, které ovlivní celkovou hmotnost vozidla a maximální povolené hmotnosti
na nápravy. Tyto mohou vyvolat jejich překročení a zamezit schválení techniky k provozu
na pozemních komunikacích. V takovém případě zástupce kupujícího bude mít vliv na
specifikaci zboží (přílohu č. 1) tím, že rozhodne, které prvky vezené výbavy budou
z vozidla vyňaty. Zároveň se zavazuje neprodleně uzavřít s prodávajícím dodatek k této
smlouvě, jehož obsahem bude změna specifikace zboží (přílohy č. 1 této smlouvy).
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5. Provedení ZVZ se předpokládá do 21 měsíců od podpisu smlouvy na základě
zpracovaného a schváleného nařízení, programu, harmonogramu a metodiky ZVZ, které
budou vypracovány ve vzájemné shodě kupujícího a prodávajícího. Prodávající je povinen
vyrozumět kupujícího o připravenosti k provedení ZVZ minimálně 30 pracovních dnů
předem. Předmětem ZVZ bude ověření těch takticko-technických parametrů zboží, jejichž
změny byly vyvolány novými požadavky na LOV-Pz dle přílohy č. 1 této smlouvy.
6. Přeprava zboží do místa ZVZ a z místa ZVZ, pojištění zboží na dobu provedení ZVZ a po
provedení ZVZ jde k tíži prodávajícího.
7. Po dobu provádění ZVZ přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího - kupující nese
odpovědnost za škody způsobené krádeží, špatným skladováním, užíváním v rozporu
s návrhem dokumentace a dále za další škody na zboží způsobené kupujícím.
8. Kupující nepřevezme zboží od prodávajícího, pokud zboží bude s ohledem na výsledky
ZVZ hodnoceno kupujícím jako nevyhovující, resp. nesplňující technické parametry,
požadavky a kritéria, uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. Náklady na opakované
zkoušky vyvolané nevyhovujícími výsledky ZVZ hradí prodávající.
9. Pokud budou ZVZ hodnoceny jako vyhovující, předloží prodávající kupujícímu ke
schválení změny k TP.
Čl. 8
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
1. Smluvní strany se dohodly, že kupující poskytne prodávajícímu na realizaci dodávky
zboží zálohu na zdanitelné plnění (dále jen „zálohovou platbu“) v celkové výši
177 710 340,00 Kč a to v září 2020.
2. Na základě tohoto ujednání prodávající vystaví zálohovou fakturu, 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.
4. Termíny vyúčtování příslušné části zálohy na základě fixace zálohových plateb na
jednotlivá vozidla, s jejichž dodávkou je spojeno vyúčtování na základě plnění, jsou pro
1. vozidlo do 11 měsíců od poskytnutí zálohy, 2. až 4. vozidlo do 13 měsíců od poskytnutí
zálohy a 5. až 7. vozidlo do 15 měsíců od poskytnutí zálohy.
5. Celkové vyúčtování zálohy bude provedeno s dodáním posledního vozidla.
6. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) za zboží po jeho
řádném dodání a podepsání dodacího listu zástupcem kupujícího. Vystavená faktura
včetně jejího doručení kupujícímu musí byt v souladu s tímto článkem a fakturovaná
částka musí odpovídat ceně uvedené v čl. 3 této smlouvy.
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7. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Faktura musí být
kupujícímu doručena do 15. listopadu daného roku.
8. 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 občanského
zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení dokladu jako
„Daňový doklad - faktura“, 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, procením sazbu a výši DPH a cenu včetně DPH.
Faktura bude vyhotovena ve 2 výtiscích (originál + kopie).
9. Přílohou originálu faktury budou následující dokumenty:
- dodací list podle čl. 5 odst. 7 této smlouvy;
- „Osvědčení o jakosti a kompletnosti zboží“ vydané zástupcem Úřadu pro obrannou
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úř OSK SOJ“) nebo
„Certificate of Conformity“ potvrzené GQAR (dále jen „CoC“) podle přílohy č. 2 této
smlouvy. V případě CoC je kromě originálu dále požadován jeho překlad do českého
jazyka;
- prostá kopie dokladu o účasti zacvičených osob dle čl. 5 odst. 9 této smlouvy.
10. U originálu faktury budou tyto přílohy v originálu, u kopie faktury budou tyto přílohy
v kopii.
11. Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené
touto smlouvou nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje. Prodávající doručí
kupujícímu novou fakturu do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury
ze strany kupujícího.
12. Všechny částky poukazované mezi kupujícím a prodávajícím na základě této smlouvy
musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených
s převodem na jejich účty.
13. Na faktuře musí být uvedeny identifikační údaje kupujícího v následující podobě:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694, DIČ: CZ60162694
v zastoupení:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
14. Faktura musí být doručena na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví
této smlouvy.
15. Budou-li u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce
zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, bude kupující při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním
způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
Čl. 9
POŽADAVKY NA OCHRANU UTAJOVANÝCH INFORMACÍ
1. Prodávající prohlašuje, že splňuje podmínky přístupu k utajovaným informacím stupně
DŮVĚRNÉ ve smyslu § 15 a § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně

utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 412/2005 Sb.“).
Prodávající je povinen:
• dodržet ustanovení dokumentů Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO)
SECAN Doctrine and Information Publication 27/1, 28/1 a 29/1 (SDIP);
• dodržet ustanovení dokumentu NBÚ čj. V416/2012-NBÚ/30 „Podmínky pro
provedení zástavby kryptografického prostředku do mobilních a rozmístitelných
systémů“ a z hlediska kompromitujícího vyzařování (KV) je nutné zabezpečit
dodržení Bezpečnostního standardu NBÚ 2/2007 verze 2.0 ve znění pozdějších
předpisů. Standard NBÚ 2/2007 verze 2.0 je dokument stupně utajení DŮVĚRNÉ,
a proto je požadováno, aby byl prodávající vlastníkem osvědčení NBÚ (stupeň utajení
DŮVĚRNÉ);
• zpracovat projekt zástavby radiostanice AN/PRC 117G a předložit jej NÚKIB ke
schválení prostřednictvím bezpečnostního ředitele MO;
• dodat dokumentaci zástavby včetně blokového schématu zapojení AN/PR.C 117.
2. Prodávající odpovídá za prověření a následné poučení určených osob v souvislosti
s plněním předmětu smlouvy podle zákona č. 412/2005 Sb. a je povinen přijmout veškerá
opatření, aby nedošlo k úniku utajovaných informací.
3. Prodávající je povinen
a) do 5 pracovních dnů oznámit bezpečnostnímu řediteli MO (dále jen „BŘ MO“)
všechny změny v zákonných podmínkách uvedených v § 17 zákona č. 412/2005 Sb.,
které by mohly vést k ohrožení jeho ekonomické stability;
b) neprodleně písemně oznámit BŘ MO nezpůsobilost ve vztahu k utajovaným
informacím podle § 19 zákona č. 412/2005 Sb. a vrátit utajované informace nebo
utajovaný vojenský materiál rezortu Ministerstva obrany;
c) současně se splněním příslušných zákonných povinností neprodleně písemně oznámit
BŘ MO jakékoliv neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi nebo ztrátu
utajovaných informací rezortu Ministerstva obrany;
d) umožnit odborným orgánům kupujícího (Odboru bezpečnosti MO) kontrolovat na
základě písemného pověření BŘ MO nakládání s utajovanými informacemi kupujícího
v rámci své osoby a svých subdodavatelů ve věci smlouvy;
e) do 5 pracovních dnů doručit kupujícímu veškeré změny skutečností uvedených
v Informačním dotazníku podnikatele;
f) vést samostatný seznam poskytnutých utajovaných dokumentů nebo technických
zařízení nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení, které
u podnikatele vznikly (název dokumentu, čj. apod.);
g) vést samostatný seznam utajovaných dokumentů nebo technických zařízení
poskytnutých jeho subdodavatelům nebo seznam utajovaných dokumentů;
h) v rámci smluvních vztahů se svými subdodavateli, pro tyto stanovit zákaz poskytování
utajovaných informací dalším subjektům.
4. Pověřenou osobou kupujícího pro plnění úkolů ochrany utajovaných informací ve vztahu
k prodávajícímu, a to v souladu s článkem 7 odstavec 2 písmeno d) NVMO č. 18/2013
Věstníku MO pro účely této smlouvy je
VÚ 2015, tel.:
(náhradník
VÚ 8731 Praha, tel.:

8

Čl. 10
ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
1. Prodávající poskytuje kupujícímu na dodané zboží záruku za jakost v souladu
s ustanovením §2113 a násl. občanského zákoníku v délce 24 měsíců. Záruční lhůta
začíná běžet po převzetí příslušného zboží zástupcem kupujícího a po podpisu dodacího
listu dle čl. 5 odst. 7 této smlouvy.
2. Reklamace uplatňuje zástupce kupujícího u prodávajícího bezodkladně po zjištění vady na
zboží faxem na číslo
nebo e-mailem na adresu:
3. Reklamací se rozumí podání písemné zprávy prodávajícímu o vadách zboží formou
reklamačního protokolu. Reklamace je uplatněna dnem doručení reklamačního protokolu
dle přílohy č. 4 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 doručen prodávajícímu. V případě, že se prodávající do
5 pracovních dnů od zahájení reklamačního řízení nevyjádří k uplatnění reklamace, platí,
že ji uznává v plném rozsahu.
4. Prodávající neprodleně informuje zástupce Uř OSK SOJ o uplatněných reklamacích.
Kupující předá kopie reklamačních protokolů Uř OSK SOJ na adresu nám. Svobody
471/4, Praha 6, 160 01, případně faxem na číslo
nebo na e-mail:
5. Vady zboží budou odstraněny nejpozději do 60 kalendářních dnů od zahájení
reklamačního řízení, s výjimkou případů nutnosti pořízení nových dílů s delšími dodacími
lhůtami, případně podléhajícími vydání vývozních licencí, a pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak. Vady budou odstraněny na území České republiky, a pokud nelze vadu
odstranit u útvaru, je prodávající povinen zboží u útvaru převzít a vadu odstranit. Náklady
na dopravu hradí prodávající.
6. O odstranění vady bude sepsán a podepsán zástupci prodávajícího a kupujícího „Protokol
o odstranění vady a předání zboží“. Při neodstranitelné vadě bude prodávajícím dodáno
nové zboží. Náklady spojené s reklamací hradí prodávající.
7. Záruční lhůta reklamovaného zboží se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění
reklamace (tj. doručení reklamačního protokolu prodávajícímu) kupujícím do doby
odstranění vady prodávajícím.
8. Prodávající zabezpečí servis a dodávky náhradních dílů, v případě ukončení jejich výroby
pak odpovídajících dílů, min. 15 let od dokončení dodávky. Životní cyklus zboží bude
řešen následovně:
- náhradní díly, servis a opravy speciální nástavby po uplynutí záruční doby
samostatnou kupní smlouvou se státním podnikem ministerstva obrany s ohledem na
duševní vlastnictví k výrobní dokumentaci.
9. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2112 občanského
zákoníku.

Čl. 11
KATALOGIZACE A STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI
1. Prodávající bere na vědomí, že předmět závazkového vztahu, tj. zařízení vozidlové RF7800UL-V250 bude předmětem katalogizace podle 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
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(dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“). K tomu se prodávající zavazuje, že na Zařízení
vozidlové RF-7800UL-V250 dodá Úř OSK SOJ v termínech specifikovaných v textové
části katalogizační doložky (příloha č. 3 této smlouvy) bezchybný a úplný soubor
povinných údajů ke katalogizaci (dále jen "SPÚK"). Předání SPÚK je součástí plném
povinnosti prodávajícího podle této smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu
nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat.
2. Smluvní strany se dohodly, že na předmět této smlouvy bude uplatněno státní ověřování
jakosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., s tím, že:
a) kupující požádal o státní ověřování jakosti podle zákona č. 309/2000 Sb.,
b) prodávající s provedením státního ověřování jakosti podle zákona č. 309/2000 Sb.
souhlasí;
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy bude uplatněno státní
ověřování jakosti (dále jen „SOJ“) ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., v rozsahu:
a) u kusu určeného k ZVZ v rozsahu konečná kontrola;
b) u dalších kusů dodávky odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola za podmínek
stanovených touto smlouvou a na základě rozhodnutí Uř OSK SOJ v rozsahu
a za podmínek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy „Požadavky k provedení státního
ověřování jakosti“. Provádění státního ověřování jakosti nezbavuje prodávajícího plné
odpovědnosti za jakost a vady zboží a za případnou škodu, vzniklou kupujícímu.
Do doby nabytí právní moci rozhodnutí o provedení státního ověřování jakosti může
prodávající z důvodu eliminace časových rizik dohodnout s Úřadem podmínky k přípravě
provedení SOJ. Tato činnost Úřadu nemá charakter státního ověřování jakosti ve smyslu
zákona č. 309/2000 Sb.
4. Prodávající je povinen, v případě provádění státního ověřování jakosti u tuzemského
výrobce, oznámit zástupci Úř OSK SOJ připravenost ke kontrole vždy nejméně sedm (7)
dnů předem písemně na e-mail: osoimorava@,armv.cz.
Čl. 12
SMLUVNÍ POKUTY
1. V případě porušení povinnosti prodávajícího s dodáním zboží podle čl. 4 odst. 2 této
smlouvy zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny
nedodaného zboží bez DPH za každý započatý den prodlení až do doby dodání nebo do
doby zániku smluvního vztahu, podle toho, co nastane dříve, maximální 10% z ceny za
nedodané zboží.
2. V případě porušení povinnosti prodávajícího s odstraněním vady podle čl. 10 odst. 5 této
smlouvy zaplatí prodávající kupujícímu za každý započatý den prodlení smluvní pokutu
ve výši 10 000,- Kč až do doby řádného odstranění vady.
3. V případě nezaplacení faktury kupujícím ve stanovené lhůtě splatnosti je kupující povinen
zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši.
4. Právo vymáhat a účtovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní
straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
5. Smluvní pokuty včetně úroků z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení
daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány povinné straně.
6. 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 v plné výši.
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7. V případě nedodržení povinností prodávajícího uvedených v čl. 9 této smlouvy, zaplatí
prodávající jednorázovou pokutu ve výši 20 000,- Kč za každou samostatně nedodrženou
povinnost, pokud není v tomto článku stanoveno jinak.
8. Při nevyúčtování zálohy ve stanoveném termínu ze strany prodávajícího, zaplatí
prodávající smluvní pokutu z nevyúčtované zálohy a to ve výši 0,005 % z poskytnuté
zálohy za každý započatý den.
Čl. 13
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 ve smyslu
ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se rozumí zejména:
ba) nesplnění závazků prodávajícího podle čl. 2 odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy
v době dodám a místě dodání podle čl. 4 této smlouvy,
bb) nesplnění povinností prodávajícího vyplývajících z čl. 9 této smlouvy,
bc) nedodržení záručních a reklamačních podmínek podle čl. 10 této smlouvy
prodávajícím,
bd) nesplnění povinností prodávajícího vyplývajících z čl. 11 této smlouvy,
2. Kupující je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud příslušný soud pravomocně
rozhodne o tom, že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení.
3. Kupující je oprávněn vypovědět tuto smlouvu i bez udání důvodu, s 2 měsíční výpovědní
lhůtou, přičemž výpovědní lhůta začne běžet dnem následujícím po dni doručení této
výpovědi prodávajícímu. Prodávající do 30 kalendářních dnů od obdržení výpovědi
kupujícímu vyúčtuje všechny účelně vynaložené náklady v souvislosti s touto smlouvou
(např. materiál, rozpracovanou výrobu, mzdové náklady a další), včetně ušlého zisku
kalkulovaného v souvislosti s touto smlouvou. Kupující je povinen vyúčtovanou částku
prodávajícímu do 30 kalendářních dnů uhradit. V případě, že prodávajícímu vznikne
v důsledku výpovědi dané kupujícím škoda (např. penále zaplacené subdodavatelům za
předčasné ukončení smlouvy), je kupující povinen takovouto škodu prodávajícímu uhradit
ve lhůtě 60 dnů ode dne obdržení výzvy k náhradě škody. Prodávající je oprávněn po
kupujícím požadovat také ušlý zisk, a to v případě, že z důvodu spolupráce s kupujícím a
rezervování výrobních kapacit pro kupujícího, odmítl jinou zakázku.
Čl. 14
VLASTNICTVÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE
Vlastníkem výrobní dokumentace (KČM 0341330009281) na výrobu LOV-Pz v evidenci
u NS 777700 Praha je ČR - Ministerstvo obrany a s dodavatelem bude současně s touto
smlouvou uzavřena smlouva o využití výsledků této výrobní dokumentace.
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ČL 15
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouvaje vyhotovena v elektronické podobě o 12 stranách a 5 přílohách celkem
o 9 stranách.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
3. 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.
4. Veškerá korespondence a jednání k této smlouvě budou vedena v českém jazyce.
5. Kontaktní osoby smluvních stran, uvedené v záhlaví této smlouvy, budou zabezpečovat
vzájemnou komunikaci, koordinaci, informovanost stran včetně přípravy návrhů
příslušných dokumentů. Tyto osoby nejsou oprávněny činit žádné právní úkony.
6. Změna identifikačních údajů smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, změna
čísel telefonů a faxů 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.
7. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
8. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. I - Specifikace zboží
Příloha č. 2 - Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti
Příloha č. 3 - Katalogizační doložka
Příloha č. 4 - Reklamační protokol
Příloha č. 5 - Specifikace utajovaných informací
V Praze dne
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