
KUPNÍ SMLOUVA
„Náhradní díly pro radiokomunikační prostředky“

č. 1810400139

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
zastoupena: JUDr. Pavlínou Čermákovou, ředitelkou odboru centrálních běžných výdajů

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, Praha 6, PSČ 160 01
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03
číslo účtu: 404881/0710
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Vladislav Čuba,
adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471/4
Praha 6, PSČ160 01

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

Vojenský technický ústav, s. p.
zapsán ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupený: Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, PSČ 114 07
číslo účtu: 107-4407400207/0100

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech ekonomických:
kontaktní osoba ve věcech technických:

adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s. p.
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944, Kbely
197 00, Praha 9

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto kupní smlouvu č. 1810400139 (dále jen „smlouva“).
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Čl. I 
Účel smlouvy 

Účelem smlouvy je zajištění provozuschopnosti a nepřetržité plné funkčnosti komunikačních systémů 
RCOM/LSLPS Řízení letového provozu (dále jen „komunikační systémy“). Komunikační systémy jsou 
udržovány a opravovány (po skončení záruční doby) prodávajícím na základě servisní smlouvy  
č. 1710400014 ze dne 31. 1. 2017. Z důvodu zajištění nepřetržitého provozu je nutné držet náhradní 
díly (dále jen „ND“) přímo u provozovaného komunikačního systému, aby nemohlo dojít k omezení 
provozu z důvodu dočasné nedostupnosti náhradních dílů.  
 

Čl. II 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je pořízení ND (dále jen „zboží“) ke komunikačním systémům 
RCOM/LSLPS určeným k rádiovému spojení řídících letového provozu s palubami letounů na 
letištích AČR. Seznam pořizovaného zboží je obsahem přílohy č. 1 této smlouvy. 

2. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží dle odst. 1. a umožnit 
mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží. 

3. Prodávající může zboží dodat prostřednictvím dílčího plnění, přičemž za dílčí plnění se 
považuje dodání celého objemu jednoho či více typů ND kupujícímu.  

4. Kupující se zavazuje řádně dodané zboží od prodávajícího převzít a zaplatit za ně cenu dle  
čl. IV smlouvy. 

 
Čl. III 

Doba a místo plnění 

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nejpozději do 250 kalendářních dní od nabytí 
účinnosti smlouvy.  

2. Místem pro splnění závazku prodávajícího dodat kupujícímu zboží je Vojenské zařízení 551210 
Štěpánov, ul. Nádražní, 783 13 Štěpánov (dále jen „Vojenské zařízení 551210 Štěpánov“).  
U materiálu třídy 2.4 bude tímto Vojenské zařízení 3255 Ruzyně (zařazení materiálu je určeno 
stanoviskem materiálového hospodáře). 

 
Čl. IV 

Kupní cena 
1. Kupní cena za zboží sjednána dohodou smluvních stran v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 

Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „celková cena“), činí: 

2.539.631,49 Kč včetně DPH 
(slovy: dvamilionypětsettřicetdevěttisícšestsettřicetjedna korun českých a čtyřicetdevět haléřů) 

2. Celková cena za nakoupené zboží bez DPH činí 2.098.869,00 Kč, sazba DPH ve výši 21 % činí 
440.762,49 Kč. Cenový rozpad je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. K celkové ceně bez DPH 
bude připočteno DPH ve výši účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. 

3. Celková cena zboží bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a není ji možné překročit.  

4. Celková cena zboží bez DPH zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním jeho 
závazků dle této smlouvy. 

5. Prodávající při jednání deklaroval, že veškeré ceny zboží uvedeného v příloze č. 2 smlouvy jsou 
stanoveny v souladu s ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
jako ceny tvořené na základě kalkulačního propočtu ekonomicky oprávněných nákladů  
a přiměřeného zisku. Výše uvedenou skutečnost prodávající stvrdil čestným prohlášením  
čj. VTZÚ/VTÚL-2318-7/2019  ze dne 7. května 2019. Prodávající bere na vědomí znění ust. § 12 
odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
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ve znění pozdějších předpisů, tedy že v případě, kdy jakákoliv cena bude vyšší než cena obvyklá
podle ust. § 2 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, tj. cena tvořená
kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku, je taková cena
neplatná v rozsahu rozdílu, o který překračuje přípustnou výši. Na úhradu ceny vyšší než obvyklé
nevzniká prodávajícímu nárok.

Čl. V
Dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží v množství dle přílohy č. 1 smlouvy ve lhůtě
dle čl. III odst. 1 smlouvy a v kvalitě, provedení a jakosti odpovídající platné technické dokumentaci
výrobce zboží.

2. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nepoužité a nové, tj. vyrobené maximálně
12 měsíců před datem dodání zboží kupujícímu s výjimkou antén, u nichž bude limitující dodání
výkonového měření ne staršího 30 dnů. Zboží musí být zabaleno nebo opatřeno pro přepravu
způsobem stanoveným v ust. § 2097 občanského zákoníku a zároveň musí být zabaleno v obalu
umožňujícím bezpečnou manipulaci vysokozdvižným vozíkem a skladování na suchém
a temném místě min. po dobu 60 měsíců od data dodání zboží kupujícímu. Prodávající je povinen
obal zboží opatřit pevně uchyceným štítkem obsahujícím označení dodaných ND na obalu každého
ND: obsah, obchodní číslo, KČM, datum výroby a místo určení.

3. Prodávající je povinen dodat s každým dílčím plněním veškerou dokumentaci nutnou k převzetí
a užívání zboží dle ust. § 2087 a násl. občanského zákoníku (např. zkušební protokol, záruční list,
podmínky uplatnění práv ze záruky za jakost, pokyny pro uvádění zboží do provozu atd.).

4. Kupující je povinen dodat prodávajícímu do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy
Stanovisko materiálového hospodáře MU k jeho využití.

Čl. VI
Předání a převzetí zboží

1. Prodávající je povinen zboží předat zástupci kupujícího určenému pro převzetí zboží (dále jen
„zástupce kupujícího“) ve lhůtách dle čl. III odst. 1 smlouvy v místě dle čl. III odst. 2 smlouvy.
Zá této smlouvy náčelník Vojenského zařízení 551210 Štěpánov,
tel. nebo jim písemně pověřená osoba. Popřípadě u materiálu třídy
2.4 náčelník Vojenského zařízení 3255 Praha – Ruzyně, tel.

2. Prodávající je povinen písemně uvědomit zástupce kupujícího nejméně 5 pracovních dnů předem
o připravenosti předat zboží.

3. O předání a převzetí zboží je prodávající povinen vyhotovit ve 3 výtiscích dodací list (dále jen
„dodací list“). Dodací list musí být označen číslem této smlouvy uvedeným kupujícím v jejím
záhlaví a musí obsahovat údaje identifikující předávané zboží, tj. počet, evidenční (výrobní) čísla
a cenu. Dodací list za kupujícího potvrdí zástupce kupujícího, který po kontrole a převzetí zboží na
dodacím listu současně doplní číslo IDED (identifikační číslo dodávky). Jeden výtisk dodacího listu
obdrží zástupce kupujícího a dva výtisky obdrží prodávající s tím, že jeden z těchto výtisků je
povinen přiložit k daňovému dokladu, kterým kupujícího vyzve k zaplacení ceny za příslušné
zboží.

4. Den podepsání dodacího listu zástupcem kupujícího se považuje za den splnění povinnosti
prodávajícího dodat zboží kupujícímu.

5. Prodávající je povinen při dodání jednotlivého zboží předat kupujícímu písemné prohlášení
prodávajícího, že dodané zboží je nové a nepoužívané a odpovídá platné technické dokumentaci
a předpisům výrobce platným v době dodání.
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6. Zjistí-li zástupce kupujícího při převzetí zboží, že zboží vykazuje vady nebo je neúplné, odmítne jeho 
převzetí s písemným uvedením všech důvodů. Zástupce kupujícího není oprávněn převzít zboží, 
které nesplňuje podmínky čl. V této smlouvy.  

 

Čl. VII 

Katalogizace 
1. Prodávající bere na vědomí, že zboží bude předmětem katalogizace podle zákona  

č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků  
a služeb určeným k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „309/2000 Sb.“). K tomu se prodávající zavazuje, že na všechny 
stanovené položky dodá Úřadu pro obranou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování 
jakosti v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky (příloha č. 1 
smlouvy) bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPÚK“). Dále 
na všechny stanovené položky majetku charakteru položky zásobování vyrobené v ČR nebo  
v zemích mimo NATO a Tier 2, dodá také návrh katalogizačních dat výrobku (dále jen 
„NKDV“), zpracovaný katalogizační agenturou. Předání SPÚK a NKDV je součástí plnění 
povinností prodávajícího podle smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů 
spojených s vypracováním katalogizačních dat. 

 
2. Prodávající se zavazuje, že umožní řádně provést katalogizaci, tj. dodá Úřadu návrh katalogizačních 

dat zpracovaných agenturou v souladu s ust. § 13 a ust. § 14 zákona č. 309/2000 Sb. na zboží, které je 
kupujícím označeno jako položka zásobování. Předání návrhu katalogizačních dat a vypracování 
návrhu katalogizačních dat je součástí plnění povinností prodávajícího dle této smlouvy a prodávající 
nemá nárok na úhradu nákladů nad rámec sjednané ceny dle čl. IV odst. 1 smlouvy. Zásady pro jejich 
zpracování jsou uvedeny v příloze č. 4 „Katalogizační doložka“ smlouvy (dále jen „katalogizační 
doložka“). 

 
 

Čl. VIII 
Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

1. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží podpisem dodacího listu dle čl. VI odst. 4 smlouvy. 

2. Podpisem dodacího listu dle čl. VI odst. 4 smlouvy zástupcem kupujícího přechází na kupujícího 
nebezpečí škody na zboží. 

 
Čl. IX 

Platební podmínky 

1. Prodávající je oprávněn vystavit daňový doklad za příslušné zboží vždy po jeho dodání,  
resp. po převzetí zboží zástupcem kupujícího a podpisem dodacího listu zástupcem kupujícího 
v souladu s čl. VI smlouvy (dále jen „daňový doklad“). 

2. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení se všemi náležitostmi 
a přiloženými doklady dle odst. 3 totoho článku kupujícímu. Bude-li daňový doklad doručen 
v období od 18. 12. do 18. 1., prodlužuje se jeho splatnost na 60 dnů. Je-li na daňovém dokladu 
uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle smlouvy. Daňový doklad je považován za 
uhrazený dnem odepsání příslušné částky z účtu kupujícího 

3. Daňový doklad musí být vyhotoven ve 3 výtiscích (originál a 2 kopie). Daňový doklad musí 
obsahovat náležitosti stanovené v ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,  
ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě toho musí obsahovat tyto 
údaje a náležitosti: 

- označení dokladu jako daňový doklad nebo faktura a jeho číslo; 
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- číslo smlouvy uvedené kupujícím v záhlaví smlouvy; 
- datum vystavení a splatnost daňového dokladu; 
- IČO a DIČ smluvních stran; 
- číslo bankovního spojení prodávajícího; 
- počet příloh, jejich názvy, razítko prodávajícího a podpis osoby oprávněné podepisovat za 

prodávajícího daňové doklady; 

- v příloze daňového dokladu prodávající přiloží: 

- potvrzený dodací list dodaného dílčího plnění s uvedením čísla IDED; 
- písemné prohlášení prodávajícího dle čl. VI odst. 5 smlouvy; 
- případnou plnou moc zástupce kupujícího v souladu s čl. VI odst. 1 smlouvy; 

Na daňovém dokladu musí být uvedeny identifikační údaje kupujícího v následujícím znění: 
Česká republika – Ministerstvo obrany 
Tychonova 1 
160 00 Praha 6 
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694 
v zastoupení: 
Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
odbor centrálních běžných výdajů 
náměstí Svobody 471/4 
160 01 Praha 6 

4. Případný opravný daňový doklad je prodávající povinen vystavit a doručit kupujícímu  
do 14 kalendářních dnů od vyžádání kupujícím. Doba splatnosti opravného daňového dokladu  
je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení. Opravný daňový doklad se považuje za uhrazený 
okamžikem připsání příslušné částky na účet kupujícího. 

5. Kupující je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit bez úhrady daňový doklad, který má formální nebo 
věcné vady (neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými doklady nebo má jiné 
vady v obsahu nebo není doručen v požadovaném množství výtisku). Při vrácení daňového dokladu 
musí kupující prodávajícímu sdělit důvod vrácení daňového dokladu. Prodávající vystaví a doručí 
opravený daňový doklad nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne jeho vrácení s tím,  
že oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta 
splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu kupujícímu. Daňový doklad  
se považuje za vrácený ve lhůtě splatnosti, jestliže byl v této lhůtě prodávajícímu odeslán. V případě 
neoprávněného vrácení daňového dokladu běží původní lhůta splatnosti. 

6. Prodávajícímu nebudou poskytnuty zálohové platby. 

7. Poplatky spojené s realizací příslušných plateb si hradí každá smluvní strana sama. 

8. Pokud budou u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle  
ust. § 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  
ust. § 109a tohoto zákona.  

 
Čl. X 

Záruka za jakost a podmínky uplatnění práv ze záruky za jakost 

1. V souladu s ust. § 2113 OZ prodávající poskytuje na dodané zboží záruku za jakost  
v délce 24 měsíců. Záruční doba plyne od okamžiku podpisu dodacího listu dle čl. VI odst. 3 
smlouvy. 

2. Zástupce kupujícího bezprostředně po zjištění vad uplatňuje práva ze záruky u prodávajícího 
oznámením o uplatnění práv ze záruky za jakost na e-mailovou adresu reklamace@vtusp.cz (dále jen 



 6 

„oznámení“). V oznámení specifikuje vadu a uvede, jak se vada projevuje. Dále uvede, jakým 
způsobem požaduje vadu odstranit. 

3. Prodávající se písemně vyjádří k uznání nebo neuznání práv ze záruky do 5 kalendářních dní od 
doručení oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že takto oznámenou vadu uznal v plném 
rozsahu.  

4. Prodávající je povinen odstranit oznámenou vadu v záruce maximálně do 30 kalendářních dní  
od okamžiku doručení oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

5. Po odstranění oznámené vady zástupci kupujícího a prodávajícího sepíší a podepíší protokol  
o odstranění vady (dále jen „protokol“). Zástupce prodávajícího zašle 1 výtisk protokolu kontaktní 
osobě kupujícího ve věcech smluvních na adresu pro doručování korespondence uvedené v záhlaví 
smlouvy. Podpisem protokolu zástupcem kupujícího je oznámená vada považována za odstraněnou. 

6. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vady prodávajícím. 
 

Čl. XI 
Vady zboží 

1. Odpovědnost za vady a nároky z vad zboží budou posuzovány dle ust. § 2099 a násl. občanského 
zákoníku, čímž nejsou dotčena ustanovení čl. X této smlouvy. 

 
Čl. XII 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží v termínu dle 
článku III odst. 1 této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 
0,3 % z celkové ceny nedodaného zboží za každý i započatý den prodlení s dodáním zboží. 

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu, zaplatí 
kupující prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení prodávajícího s odstraněním oznámených vad 
ve lhůtě dle čl. X odst. 4 smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu  
ve výši 0,3 % z celkové ceny reklamovaného zboží za každý i započatý den prodlení 
s odstraněním oznámených vad. 

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

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

 
Čl. XIII 

Zánik závazků 

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká: 

a) písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených  
a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 

b) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím pro její podstatné porušení prodávajícím 
s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí: 

• nedodání zboží řádně a/nebo včas s prodlením delším než 20 kalendářních dnů; 

• porušení povinností prodávajícího vyplývajících z čl. X odst. 4 smlouvy s prodlením delším 
než 10 kalendářních dnů; 
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c) jednostranným odstoupením od smlouvy pokud příslušný soud pravomocně rozhodne o tom, 
že prodávající je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;  

d) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případech uvedených  
v ust. § 223 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů; 

e) písemnou výpovědí kupujícího i bez udání důvodu, s dvouměsíční výpovědní lhůtou, přičemž 
výpovědní lhůta začne běžet dnem následujícím po dni doručení této výpovědi prodávajícímu. 

2. V případě jednostranného odstoupení kupujícího od smlouvy dle čl. XIII odst. 1 písm. b) až d) 
smlouvy nemá prodávající právo na náhradu účelně vynaložených a prokazatelně doložených 
nákladů. 

 
Čl. XIV 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 8 stranách a přílohách o 5 stranách. 

2. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, přičemž není-li stanoveno 
touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran především příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním smlouvy, 
je český jazyk. 

4. Prodávající prohlašuje, že zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající odpovídá  
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob. 

5. Jakýkoli výsledek činnosti prodávajícího podle smlouvy, popř. jeho část, dokument nebo dokumentace 
prodávajícího, podle této smlouvy určený k užití kupujícím, autorským dílem podle zákona  
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak chráněné duševní vlastnictví, 
poskytuje prodávající podpisem smlouvy kupujícího k takovému výsledku činnosti prodávajícího jako 
celku i k jeho části (částem) časově neomezené, přenosné, neexkluzivní oprávnění/licenci bez omezení 
územního či množstevního k výkonu práva je užít rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným 
způsobem pro účely zhotovení, provozu, údržby, úprav, oprav a odstranění., Současně prodávající 
poskytuje kupujícímu oprávnění autorské dílo nebo jiné duševní vlastnictví vytvořené pro kupujícího 
podle této smlouvy upravovat nebo měnit. Jde-li o výsledek činnosti poddodavatele, který podléhá 
ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle 
právního řádu bydliště/místa podnikání poddodavatele, zavazuje se prodávající zajistit pro kupujícího 
ve vztahu k takovému dokumentu prodávajícího oprávnění ve stejném rozsahu, jaký je požadován pro 
výsledek činnosti prodávajícího podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých 
uvedených oprávnění/licencí je již zahrnuta v celkové ceně zboží. Kupující není povinen poskytnutou 
licenci využít. 

6. Smluvní strany se dohodly, že za informace tvořící obchodní tajemství dle ust. § 504 OZ považují 
informace uvedené v příloze č. 2. Pro vyloučení pochybností smluvní strany tímto deklarují, že výše 
specifikované utajované údaje nejsou  informacemi o rozsahu a příjemci veřejných prostředků  
ve smyslu ust.  § 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Vlastníkem těchto konkurenčně významných, určitelných, ocenitelných  
a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupných informací je prodávající. Smluvní strany 
tímto deklarují, že toto ustanovení je odrazem vůle prodávajícího zajistit odpovídajícím způsobem 
utajení předmětných informací. Tyto informace nesmějí být poskytovány třetím stranám bez 
předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího.  

7. Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho splnění 
bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil 
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v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické podobě, 
které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím osobám (mimo 
své poddodavatelé). Poskytnuté informace jsou ve smyslu ust. § 1730 OZ důvěrné. 

8. Při zpracování osobních údajů kupující postupuje dle příslušných ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

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

10. V případě vzniku skutečností, které znemožňují, nebo podstatně omezují plnění tohoto smluvního 
vztahu, je povinností smluvní strany, která vznik takovéto skutečnosti zjistí, neprodleně o této 
skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Smluvní strana, u které tyto skutečnosti vznikly,  
se zavazuje navrhnout způsob řešení vedoucí k jejich odstranění. 

11. Prodávající prohlašuje, že má veškeré potřebné certifikáty, oprávnění apod. potřebná k plnění 
předmětu této smlouvy, včetně všech práv k jejich užití. 

12. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy 
vylučovaly, a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě 
jimi udaných nepravdivých údajů. 

13. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, oběma smluvními stranami 
podepsanými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. O změnách 
v osobách, identifikačních údajích osob, nejsou smluvní strany povinny vyhotovovat písemný 
dodatek dle tohoto odstavce. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro notifikování 
takovýchto změn postačuje písemné oznámení druhé smluvní straně, které však musí být učiněno 
bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti (pro účely smlouvy se za písemné 
oznámení považuje i údaj uvedený na daňovém dokladu).  

14. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu smluvními stranami a účinnosti okamžikem 
zveřejnění v Informačním systému registru smluv. 

15. V případě nesouladu textu smlouvy s textem přílohy, platí text uvedený ve smlouvě, přičemž 
příslušný text přílohy je neplatný v rozsahu, v jakém odporuje textu smlouvy. 

16. Prodávající souhlasí se uveřejněním textu této smlouvy, výše skutečně uhrazené ceny a souvisejících 
dokumentů dle platných právních předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

č. 1 „Seznam pořizovaných náhradních dílů“                                     – 2 listy 

č. 2 „Cenový rozpad“                                                             – 1 list 

č. 3 „Klíč k rozdělení náhradních dílů uživatelům“   – 1 list 

č. 4 „Katalogizační doložka“      – 1 list 

 

 

V Praze dne       .*** 2020  V Praze dne       .*** 2020 
 
 

……………………… 

za kupujícího 

JUDr. Pavlína Čermáková 
ředitelka 

 

  
 

……………………… 

za prodávajícího 

Mgr. Jiří Protiva 
ředitel státního podniku 

Mgr. Jiří 
Protiva

Digitálně podepsal 
Mgr. Jiří Protiva 
Datum: 2020.02.11 
11:27:13 +01'00'



          Příloha č.1 KS č. 1810400139 
                                                                                                             Počet listů: 2 
 

1 
 

Seznam pořizovaných náhradních dílů 

Náhradní díl ks Bližší popis Výrobce Specifikace, P/N 

Návěstidlo překážkové  
LED Dialight L-810 

5 překážkové návěstidlo na anténní stožáry Dialight 8601R02EU 

Jednotka záskoku sítí 
100-240VAC 

1 
jednotka záskoku sítě rozvaděče kontejneru 
Rx - ATL600 s propojovacím kabelem IR-
USB 

LOVATO 
ATL600 s 
propojovacím 
kabelem IR-USB 

Multicoupler 
ATCMC8 VHF 

1 rozbočovač signálů pro VHF přijímače Rohde&Schwarz 5201.7960.10 

Multicoupler 
ATCMC8 UHF 

1 rozbočovač signálů pro UHF přijímače Rohde&Schwarz 5201.7990.10 

Diplexer FT224 1 
 

Rohde&Schwarz 0525.5117.04 

Hlasová jednotka 
GB4000V 

4 
hlasová jednotka radiostanice systému 
LastResort 

Rohde&Schwarz 6148.3073.02 

Mikrofon GA016H1 5 
mikrofon k hlasové jednotce radiostanice 
systému LastResort 

Rohde&Schwarz 0583.5568.02 

Mikrofon GA016H1 5 mikrofon k radiostanici/vysílači Rohde&Schwarz 0583.5568.03 

Anténa všesměrová 
VHF dvojnásobná 

1 anténa pro Tx v pásmu VHF Kathrein 719 557 

Anténa všesměrová 
UHF dvojnásobná 

1 anténa pro Tx v pásmu UHF Kathrein K 7540121 

Anténa všesměrová 
VHF+UHF 

1 anténa pro Rx v pásmu VHF/UHF Kathrein 
727728, s vizuálním 
(červenobílým) 
označením překážky 

Pásmový filtr VHF 1 filtr pro Tx a Rx v pásmu VHF 
Wainwright 
Instruments 

WHLG118/150EE 

Pásmový filtr UHF 1 filtr pro Tx a Rx v pásmu UHF 
Wainwright 
Instruments 

WHLG225/400EE 

Anténa všesměrová 
HK014E 

1 Anténa VHF/UHF pro radiostanice LR Rohde&Schwarz 4095.5000.02 

Anténa všesměrová 
HK001E 

1 Anténa UHF pro vysílače Rohde&Schwarz 4095.1005.02 

Anténa všesměrová 
HK033 

1 
Anténa VHF/UHF pro kontrolní měřící 
přijímač 

Rohde&Schwarz 4062.8369.02 

Anténa všesměrová 
HK012E 

1 Anténa VHF pro vysílače a radiostanice LR Rohde&Schwarz 0273.9116.02 

Circulátor VHF 1 Cirkulátor výstupu VHF vysílačů VALVO VNB1281 

Circulátor UHF 1 Cirkulátor výstupu UHF vysílačů VALVO VND1282 

Coupler hybridní VHF 1 Slučovač výstupu VHF vysílačů Kathrein K627031 



2 

 

 

 

Coupler hybridní UHF 1 Slučovač výstupu UHF vysílačů Kathrein K637011 

Měřič PSV vysílací VF 
cesty 

5 Měřič PSV vysílací VF cesty TELSA T11631406 

Řídicí jednotka zdroje 
RZI 

5 modul pro zdroje RZI 
Alpha 
Technologies 

Cordex CXCI+ 
Controller pro  
400W, 24V 

Relé ethernet 5 I/O modul sledování stavu multicouplerů 
ATCMC8 a PSV metrů  

CanTech Ethernetová karta 
Ether 4.1 zajišťující:  
- 6 alarmových 
vstupů 
- měření provozního 
napětí 
- měření teploty 
(teplotní čidlo vzdál. 
1 m) 
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       Příloha č.3 KS č. 1810400139 
                                                                                                          Počet listů: 1 

 
 
Klíč k rozdělení náhradních dílů uživatelům 
 

 

 

Náhradní díl 

Počet 
(ks) 

celke
m 

Počet (ks) na lokalitu 

VÚ 7214 
Čáslav 

VÚ 2427 
Sedlec 

VÚ 8407 
Praha 

VÚ 2436 
Pardubice 

VÚ 6950 
Olomouc 

Návěstidlo překážkové  LED Dialight L-810 5 1 1 1 1 1 
Jednotka záskoku sítí 100-240VAC  1 0 0 0 0 1 
Multicoupler ATCMC8 VHF 1 0 0 0 0 1 
Multicoupler ATCMC8 UHF 1 0 0 0 0 1 
Diplexer FT224 1 0 0 0 0 1 
Hlasová jednotka GB4000V 4 1 1 1 1 0 
Mikrofon GA016H1 (0583.5568.02) 5 1 1 1 1 1 
Mikrofon GA016H1 (0583.5568.03) 5 1 1 1 1 1 
Anténa všesměrová VHF dvojnásobná 1 0 0 0 0 1 
Anténa všesměrová UHF dvojnásobná 1 0 0 0 0 1 
Anténa všesměrová VHF+UHF  1 0 0 0 0 1 
Pásmový filtr VHF 1 0 0 0 0 1 
Pásmový filtr UHF 1 0 0 0 0 1 
Anténa všesměrová HK014E 1 0 0 0 0 1 
Anténa všesměrová HK001E 1 0 0 0 0 1 
Anténa všesměrová HK033 1 0 0 0 0 1 
Anténa všesměrová HK012E 1 0 0 0 0 1 
Circulátor VHF 1 0 0 0 0 1 
Circulátor UHF 1 0 0 0 0 1 
Coupler hybridní VHF 1 0 0 0 0 1 
Coupler hybridní UHF 1 0 0 0 0 1 
Měřič PSV vysílací VF cesty 5 1 1 1 1 1 
Řídicí jednotka zdroje RZI 5 1 1 1 1 1 
Relé ethernet 5 1 1 1 1 1 



Příloha č.4 KS č. 1810400139
Počet listů: 1

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA1

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem tohoto obchodně-
závazkového vztahu (dále jen „smlouva”) a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému
NATO (dále jen „NCS”) a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK”) se prodávající
zavazuje:

1. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen
„SPÚK”) všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvou (platí i pro položky pro provoz
a údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu vždy prostřednictvím aplikace
umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.

2. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je:

a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu
JPG, rozlišení do 1024x768 bodů2;

b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje
o výrobku. Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu
PDF, v rozměrech strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický
soubor, doložit na vyžádání odboru katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci
a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM”) správnost údajů nezbytných k provedení popisné
identifikace jiným způsobem.

3. Doručit OKM SPÚK v termínu 15 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím aplikace
umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/.

4. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou
identifikace položek v podobě elektronických transakcí LNC (Žádost o přidělení identifikačního čísla NATO
s popisnými charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou3 každé smlouvou definované položky
zásobování vyrobené v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 24 a podléhající katalogizaci podle zásad NCS
a JSK.

5. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 10 dnů před fyzickým
dodáním předmětu smlouvy.

6. Dodat bez prodlení v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu
smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek majetku
nakupovaných prodávajícím od subdodavatelů.

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno vydáním kladného
„Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky”.

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz nebo
na www.aura.cz/mcrlnew/ po ukončení procesu katalogizace majetku.

Kontaktní adresa:

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

ODBOR KATALOGIZACE MAJETKU
nám. Svobody 471
160 01 PRAHA 6

TEL.: INTERNET: WAP:
FAX: E-MAIL:

1 Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. červenci 2013.
2 Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS.
3 Fyzická nebo právnická osoba, držitel osvědčení podle §11 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. Aktuální seznam katalogizačních
agentur umístěn na www.okm.army.cz.

4 Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.army.cz, odkaz na www.int/structur/AC/135/welcome.htm.


