
SMLOUVA O DÍLO
č.201070142

nazpracováníStudieprůmyslovékapacity
pro zajištění bezpečnosti dodávek munice pro ACR

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

ředitelka odboru centrálních běžných výdajů
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6
datová schránka hivaavk

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Marta DRVOTOVÁ, tel.:
e-mail:

Kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních:
Ing. Petr HAKL, tel.
e-mail:

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471/4
16001 Praha 6

(dále jen „objednatel“)

2. Vojenský technický ústav, s.p.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka75859,
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zastoupen v této věci

Jehož jménem jedná:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
242 72 523
CZ24272523
Vojenským technickým ústavem, s.p., odštěpným závodem
VTÚVM
Ing. Ján ROMAN, ředitel odštěpného závodu VTÚVM,
jednající ve smyslu ust. § 503 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.
Komerční banka, a.s.
1567290277/0100

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:
tel.:

e-mail:



Kontaktní osoba ve věcech technických:
tel.

e-mail:
Adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín

(dále jen „zhotovitel“),

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají v rámci vertikální spolupráce § 189 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),
tuto smlouvu o dílo na zpracování Studie průmyslové kapacity pro zajištění bezpečnosti dodávek
munice pro AČR (dále jen „smlouva“).

L
ÚČEL SMLOUVY

Účelem smlouvy je provedení odborného popisu současného stavu schopností a kapacit
domácího obranného průmyslu při zabezpečování Armády České republiky (dále jen „AČR“)
municí identifikovanou v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „munice“) a z toho vyplývající
doporučení pro změny ve strategii Správa státních hmotných rezerv při zajišťování bezpečnosti
dodávek munice pro AČR včetně popisu rizik.

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zpracovat „Studii průmyslové kapacity pro zajištění
bezpečnosti dodávek munice pro AČR“ (dále jen „Studie“), a to za mírového stavu
a za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. Součástí Studie bude popis současného
stavu schopností a kapacit domácího obranného průmyslu ve výrobě munice a informace
o souladu struktury a výše zásob materiálu pro výrobu munice s požadovaným objemem
dodávek munice pro AČR. Studie bude splňovat veškeré požadavky a kritéria, uvedená
v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).

2. Objednatel se zavazuje od zhotovitele řádně dodané dílo (dílčí plnění) převzít a zaplatit
zhotoviteli sjednanou cenu dle čl. V. smlouvy.

III.
MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místem předání zpracovaného díla je Vojenské zařízení 3416 Praha, Vítězné náměstí
1500/5, 160 01 Praha 6.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle všech podmínek této smlouvy ve 2 etapách, které
jsou specifikovány v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „dílčí plnění“), a to:

1. etapa do 15. března 2020 - základní část Studie se zaměřením na oblast komodit;
2. etapa do 30. listopadu 2020 - rozpracování základní části s definicí průmyslových

kapacit a schopností výroby pro konkrétní druhy munice, předání výsledků finální
verze Studie, včetně analýz rizik a oponentních posudků.
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IV.
PODMÍNKY A ZPŮSOB PROVEDENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo na potřebné odborné úrovni s přihlédnutím 
k maximální možné efektivnosti a hospodárnosti.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli v průběhu zpracování díla nezbytnou 
součinnost a poskytnout jemu dostupné informace nezbytné pro řádné splnění závazku 
zhotovitele. Objednatel je povinen prostřednictvím kontaktní osoby ve věcech technických 
a organizačních, která je uvedena v záhlaví smlouvy, zejména:

a) předat zhotoviteli ve lhůtě do 5 dnů od podpisu přesný počet munice, k nimž má být 
zpracována Studie;

b) předat zhotoviteli nejpozději při podpisu smlouvy „Pověření“ k jednání 
za objednatele (MO ČR / AČR) s potenciálními výrobci a dodavateli podepsané 
kompetentním představitelem Ministerstva obrany České republiky tak, aby 
zhotovitel mohl do 14 dnů od účinnosti smlouvy odeslat potenciálním výrobcům 
a dodavatelům munice (komponent, materiálů) požadavek na informace potřebné pro 
vyhotovení díla.

V případě prodlení objednatele s poskytnutím informací nezbytných pro řádné splnění 
závazku zhotovitele, či v případě neúplnosti či nedostatečnosti budou termíny příslušných 
etap stanovených v čl. III. odst. 2. smlouvy automaticky prodlouženy o dobu prodlení 
objednatele s poskytnutím informací nezbytných pro řádné splnění závazku zhotovitele, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. Zhotovitel a objednatel se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o skutečnostech, 
které znemožňují, resp. podstatně omezují možnost plnění závazků vyplývajících 
z této smlouvy, a to do 5 pracovních dnů ode dne vzniku takovéto skutečnosti. Strana, u které 
tyto skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení jejich odstranění.

4. Pro průběžné posouzení, zda Studie zpracovávána zhotovitelem v jednotlivých etapách je 
v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy objednatel stanoví kontrolní 
komisi (dále jen „komise“). Termín úvodního kontrolního dne, vztahujícího se k 1. etapě dle 
čl. III. odst. 2. smlouvy je stanoven na základě dohody smluvních stran na den 5.3.2020 
v sídle odštěpného závodu VTÚVM (Dlouhá 300, 763 21 Slavičín). Na prvním (úvodním) 
kontrolním dnu bude zástupci objednatele (komisí) a zhotovitele schválen společně 
zpracovaný harmonogram pravidelných kontrolních dní. V rámci pravidelných kontrolních 
dní komise posoudí zpracované podklady a v případě potřeby dojedná se zhotovitelem jejich 
nezbytnou úpravu nebo doplnění - z každého kontrolního dne bude pořízen „Zápis 
z kontrolního dne“.

5. V případě, že požadavek komise na úpravu či doplnění bude nad rámec přílohy č. 1 smlouvy, 
bude to důvodem k jednání o dodatku ke smlouvě, přičemž v dodatku bude zohledněn dopad 
na cenu a termín provedení díla. Po dobu jednání o dodatku je zhotovitel oprávněn přerušit 
práce na Studii. V případě, že nedojde ke shodě smluvních stran a dodatek nebude uzavřen, 
prodlužují se o dobu jednání o dodatku lhůty dle čl. III. této smlouvy.

6. Objednatel před odevzdáním 1. etapy dílčího plnění, v rámci výše sjednaného prvního 
kontrolního dne posoudí, zda je 1. etapa zpracovaná v souladu s požadavky pro 1. etapu 
uvedenými v příloze č. 1 smlouvy. „Zápis z 1. kontrolního dne“ nahrazuje pro 1. etapu 
dílčího plnění oponenturu.

7. Objednatel před odevzdáním 2. etapy dílčího plnění dle čl. III. odst. 2. smlouvy provede 
odborné posouzení díla prostřednictvím oponentního řízení. Součástí předkládané
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dokumentace ke Studii k oponentnímu řízení budou všechny „Zápisy z kontrolního dne“,
provedené komisí v průběhu vypracování Studie.

8. Výsledkem oponentního řízení bude stanovisko oponentní komise zpracované ve dvou
výtiscích o tom, zda dílo splňuje požadavky obsažené v příloze č. 1 této smlouvy. Oponentní
komise bude jmenována objednatelem. Oponentní komise je oprávněna vznášet námitky
k zpracování díla. Případné připomínky z oponentního řízení je zhotovitel povinen
zapracovat do Studie před jejím předáním zástupci objednatele a zápis z oponentního řízení
zařadit jako přílohu Studie.

9. Kladný výsledek oponentního řízení je podmínkou pro předání 2. etapy dílčího plnění.

10. V případě, že stanovisko oponentní komise bude negativní, tj. dílo nebude splňovat
požadavky smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit.

11. Zhotovitel se zavazuje předat dílo (dílčí plnění) v českém jazyce ve 2 výtiscích v tištěné
formě a lx v elektronické formě (Word, Excel, PDF) na CD (DVD) pověřenému zástupci
objednatele, kterým je ředitel Vojenského zařízení 3416 Praha, tel.: nebo jím
pověřená osoba (dále jen „zástupce objednatele“) v místě předání dle čl. III. odst. 1. této
smlouvy. O předání díla (dílčího plnění) bude sepsán ve 3 výtiscích „Předávací protokol“,
který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. Jeden výtisk obdrží zástupce
objednatele a dva výtisky obdrží zhotovitel s tím, že jeden z těchto výtisků je povinen
přiložit k faktuře za příslušné dílčí plnění.

V.
CENA DÍLA

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
dohodly na celkové ceně za dílo, specifikovaného v čl. II. této smlouvy, a to ve výši:

1 207 294,44 Kč včetně DPH

(slovy: Jeden milion dvě stě sedm tisíc dvě stě devadesát čtyři korun českých a čtyřicet čtyři
haléřů).

2. Celková cena za dílo bez DPH činí 997 764 Kč, sazba DPH 21 % činí 209 530,44 Kč.

3. Celková cena za dílo je složena z cen jednotlivých etap dle čl. III. odst. 2. této smlouvy,
následovně:

1. etapa - 164 469,00 Kč bez DPH;

2. etapa - 833 295,00 Kč bez DPH.

4. K ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši dle právních předpisů platných
a účinných ke dni zdanitelného plnění.

5. Celková cena za dílo v Kč bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná. V této ceně
jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla (např.: náklady na
dopravu, atd.).

VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu „Předávacího protokolu“
po předání a převzetí každého dílčího plnění dle čl. III. odst. 2. této smlouvy,
do 5 pracovních dnů doručí objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“) v českém jazyce
ve dvojím vyhotovení. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového
dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ, a dále tyto údaje:
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- označení dokladu jako „Daňový doklad - faktura“;
- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
- cenu celkem za plnění v Kč včetně DPH;
- označení peněžního ústavu a čísla účtu zhotovitele, na který má být poukázána platba.

2. Na faktuře musí být uvedeny identifikační znaky objednatele v následujícím znění:
Česká republika - Ministerstvo obrany 
Tychonova 221/1 
16001 Praha 6
IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694 
v zastoupení
Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
odbor centrálních běžných výdajů 
nám. Svobody 471/4 
16001 Praha 6.

3. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

4. K faktuře musí být přiložen „Předávací protokol“ podle čl. IV. odst. 11. smlouvy.

5. Faktura bude zhotovitelem zaslána objednateli na adresu:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
odbor centrálních běžných výdajů 
nám. Svobody 471/4 
16001 Praha 6.

6. Objednatel uhradí fakturovanou částku zhotoviteli do 30 dnů ode dne doručení faktury. Je-li 
na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy. Faktura 
se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednatele.

7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý 
údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný 
počet výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě 
oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne 
doručení vrácené faktury zhotoviteli.

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

VIL
OCHRANA UTAJOVANÝCH INFORMACÍ

1. Zhotovitel je povinen:

a) zabezpečit ochranu utajovaných informací v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb. 
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“); prováděcími právními předpisy 
k zákonu a požadavky Ministerstva obrany;

b) 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;
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c) neprodleně písemně oznámit BŘ MO nezpůsobilost ve vztahu k utajovaným
informacím podle § 19 zákona č. 412/2005 Sb., zejména odnětí osvědčení
podnikatele, a vrátit utajované informace nebo utajovaný vojenský materiál resortu
Ministerstva obrany;

d) současně se splněním příslušných zákonných povinností neprodleně písemně oznámit
BŘ MO jakékoliv neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi nebo ztrátu
utajovaných informací resortu Ministerstva obrany;

e) umožnit odborným orgánům objednatele, resp. Agentury bezpečnosti informací MO,
kontrolovat na základě písemného pověření BŘ MO nakládání s utajovanými
informacemi resortu MO v rámci své osoby a svých poddodavatelů;

f) do 5 pracovních dnů doručit objednateli veškeré změny skutečností, uvedených
v Informačním dotazníku podnikatele;

g) vést samostatný seznam poskytnutých utajovaných dokumentů nebo technických
zařízení nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení, které
u podnikatele vznikly (název dokumentu, čj. apod.);

h) vést samostatný seznam utajovaných dokumentů nebo technických zařízení
poskytnutých jeho poddodavatelům nebo seznam utajovaných dokumentů
a technických zařízení, které u poddodavatelů vznikly (název dokumentu, čj. apod.);

i) v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli stanovit zákaz poskytování
utajovaných informací dalším subjektům.

2. Zhotovitel má podle § 20 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb. přístup k utajovaným informacím,
které u něho vznikají nebo jsou mu poskytnuty, přičemž tyto utajované informace jsou
specifikovány v souladu se seznamem utajovaných informací stanoveným nařízením vlády
č. 522/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

> příloha č. 5, pořadové č. 8 - Kapacita, plány rozmístění objektů muničních skladů
a skladů zbraní V - D

> příloha č. 5, pořadové č. 9 - Směrnice a podklady pro zabezpečení mobilizačních
příprav výrobních organizací a jiných fyzických
a právnických osob u vojenských správních úřadů

Y'D
> příloha č. 5, pořadové č. 15 - Mobilizace ozbrojených sil České republiky a další

opatření za stavu ohrožení státu a válečného stavu
V-T.

3. Úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací a poskytování utajovaných informací
na straně objednatele, bude plnit VZ 1216 Praha, tel.: mobil

e-mail:

VIII.
VLASTNICKÉ PRÁVO

Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele okamžikem podpisu „Předávacího
protokolu“ každého dílčího plnění dle čl. III. odst. 2. této smlouvy zástupci obou smluvních
stran.
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IX.
SMLUVNÍ POKUTY, ÚROKY Z PRODLENÍ A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

1. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s předáním dílčího plnění podle čl. III. odst.
2. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny dílčího plnění, s jehož předáním 
je v prodlení v Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění 
závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XI. smlouvy. 
Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

2. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení povinností uvedených v čl. X. odst. 6. této 
smlouvy smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč.

3. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení v zákonné výši 
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů 
a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„NV č. 351/2013 Sb.“), podle ustanovení § 1970 OZ.

4. V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty zaplatí zhotovitel objednateli úrok 
z prodlení v zákonné výši stanovené NV č. 351/2013 Sb.

5. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování povinné smluvní straně.

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

X.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

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

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

3. Objednatel požaduje, aby dílo nebylo zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví 
třetích osob.

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

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

6. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými 
se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné 
či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této 
smlouvy, třetím osobám (mimo poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 
OZ důvěrné.

7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude osobní údaje poskytnuté zhotovitelem na 
základě této smlouvy zpracovávat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů.

8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy.
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9. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 
žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

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

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

XI.
ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:

a) splněním všech závazků řádně a včas;

b) písemnou dohodou smluvních stran při vzájemným vyrovnání účelně vynaložených 
a řádně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

c) jednostranným odstoupením od smlouvy nebo od nesplněného zbytku plnění 
objednatelem v případech uvedených v § 223 odst. 2 zákona;

d) jednostranným odstoupením od smlouvy nebo od nesplněného zbytku plnění 
objednatelem pro její podstatné porušení zhotovitelem;

e) jednostranným odstoupením od smlouvy v případě, kdy příslušný soud pravomocně 
rozhodne o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy dle odst. 1. písm. c) až e) 
tohoto článku, nemá zhotovitel právo na náhradu účelně a prokazatelně vynaložených 
nákladů.

3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele 
ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ, se rozumí:

a) prodlení s
b) předáním dílčího plnění dle čl. III. odst. 2. této smlouvy o více jak 30 kalendářních 

dní;
c) porušení povinností dle čl. VII. této smlouvy zhotovitelem;
d) negativní výsledek oponentního řízení.

4. V případě, že objednatel nevyužije práva odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení, 
je oprávněn od smlouvy odstoupit, jako by se jednalo o porušení nepodstatné, tj. objednatel 
poskytne přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění dle ustanovení § 1978 OZ.

XII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvaje vyhotovena elektronicky o 9 stranách a 2 přílohách o 4 stranách.

2. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a elektronicky 
podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou 
součástí. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1729 odst. 1 OZ se v případě 
jednání o dodatcích nepoužije.
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3. 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. Na důkaz svého souhlasu s obsahem 
smlouvy připojují pod ní své elektronické podpisy.

4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - „Požadavky na obsah Studie“ - 3 strany;
Příloha č. 2 - „Seznam munice“ - 1 strana.

V Praze dne 2020

za objednatele
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ 

ředitelka
(podepsáno elektronicky)

V Slavičíně dne

Ing. Ján 
Roman

2020

Digitálně podepsal 
Ing. Ján Roman 
Datum: 2020.02.20 
14:41:05 +01'00'

za zhotovitele 
Ing. Ján ROMAN

ředitel odštěpného závodu VTÚVM 
(podepsáno elektronicky)
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. 201070142 
Počet listů: 3

Požadavky na obsah
Studie průmyslové kapacity pro zajištění dodávek munice pro AČR

Všeobecné požadavky:

Ve studii detailně popsat aktuální situaci domácí produkce munice identifikované 
v příloze č. 2 (dále jen „munice“) pro AČR a vzájemné dodavatelsko-odběratelské 
vazby a přeshraniční kooperace výrobců munice. Studie musí jednoznačně 
identifikovat oblasti výroby munice, které není český průmysl schopen realizovat, 
definovat chybějící technologie, vyčíslit rámcově náklady pro pořízení chybějících 
výrobních technologií a průmyslových a duševních práv k výrobě. Identifikovat 
minimální dodávky munice v mírovém stavu k udržení schopnosti produkce, zejména 
s ohledem na ekonomiku výroby, udržení Know-how obsluh produkčních linek, apod. 
Pro typy munice, nebo komponenty munice, které nedokáže domácí průmysl vyrobit, 
musí studie navrhnout varianty řešení uspokojení potřeb na dodávky munice pro 
AČR a to včetně uvedení finančních nákladů na realizaci jednotlivých variant 
a porovnání jejich ekonomické náročnosti.

Posouzení rizik variant s vazbou na potenciální dodavatele (formou analýzy rizik), 
stabilitu výrobců na trhu, dostupnost a kvalitu servisu výrobních kapacit, životní 
cyklus a spolehlivost produkované munice včetně požadavků na skladování zásob 
munice. Seznam rizik a jejich vyhodnocení u jednotlivých variant za každý druh 
munice provede zhotovitel v samostatné příloze Studie.

Do Studie budou zahrnuty i časové harmonogramy pro optimální náběh výroby 
munice (specifikované objednatelem pro stav ohrožení státu a válečný stav).

Požadavky na obsah Studie:

I. Etapa - základní část Studie se zaměřením na oblast komodit:

1. Identifikace materiálových vstupů pro zabezpečení výroby požadované munice

• určení všech materiálových vstupů pro výrobu jednotlivých komponentů 
požadovaných druhů munice a dostupnost příslušné výrobní technologie, 
popis stavu a seznamy výrobních kapacit dostupných v ČR;

• určení lidských zdrojů pro obsluhu v současnosti zavedených výrobních 
technologií pro výrobu materiálů.

2. Identifikace schopností tuzemského průmyslu zabezpečit materiálové vstupy pro 
výrobu požadované munice

• zjištění, zda je tuzemský průmysl schopen produkovat materiály nutné pro 
výrobu jednotlivých komponentů požadovaných druhů munice v
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požadovaném množství a čase;

• identifikace vazeb mezi podniky v rámci výroby komponent jednotlivých 
druhů munice včetně přeshraničních kooperací v době mírového stavu.

3. Identifikace možností zapojení SSHR do procesu zajišťování bezpečnosti dodávek 
munice pro AČR v systému hospodářské mobilizace;

• identifikace existujících státních hmotných rezerv a popis aktuálního 
sortimentu a množství materiálu pro výrobu munice prostřednictvím SSHR;

• identifikace sortimentu a množství materiálu vhodného pro výrobu munice 
ve skladech SSHR;

II. Etapa - rozpracování základní části s definicí průmyslových kapacit a schopností
výroby pro konkrétní druhy munice, předání výsledků 2. etapy Studie.
včetně analýzy rizik a oponentních posudků:

4. Identifikace průmyslu pro výrobu požadovaného sortimentu a množství munice

• Popis aktuálních průmyslových schopností pro komplexní výrobu munice a 
výroby munice z nakoupených komponent a polotovarů v požadovaném 
množství a v požadovaných termínech (ověření reálnosti požadavků na 
zahájení výroby a dosažení plné produkce).

5. Identifikace současných schopností tuzemského průmyslu k výrobě požadované 
munice

• zjištění, zda je tuzemský průmysl schopen výroby jednotlivých komponent 
nutných pro výrobu požadovaných druhů munice;

• identifikace schopností výzkumu a vývoje v oblasti munice, potřeb nákupu 
licencí k technologiím a výrobkům a to i v souvislosti s plánovanými 
akvizicemi výzbroje do roku 2030.

6. Identifikace možných způsobů zabezpečení požadované munice ve vztahu 
k současným možnostem ČR a to za mírového stavu a za stavu ohrožení státu, nebo 
válečného stavu

• hledání optimálního způsobu zabezpečení požadované munice (určení 
prioritních druhů munice po stránce výroby - identifikace „cena-výkon", 
identifikace ekonomických ukazatelů postupu pořízení potřebných komodit 
- výroba, skladování, obměna skladovaných zásob s ohledem na dobu 
živostnosti, atd.);

• návrhy optimálních způsobů zajišťování bezpečnosti dodávek munice pro 
AČR;

> definovat typy a množství munice, které bude schopen domácí 
průmysl kompletně vyrábět;

> definovat typy a množství munice, které bude schopen domácí 
průmysl vyrábět v kooperaci se zahraničními dodavateli, včetně
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identifikace potenciálních dodavatelů komponent, objemů dodávek, 
skladování komponent ve skladech;

> u každého druhu munice vyhodnotit rizika (např. dlouhá dodací 
lhůta, vlastnictví licence jinou stranou, nutnost pravidelných revizí, 
podmínky pro skladování), včetně návrhu na způsoby eliminace 
rizik.

7. Identifikace možností zapojení SSHR do procesu zajišťování bezpečnosti dodávek
munice pro AČR v systému hospodářské mobilizace;

• požadavky na širší zapojení SSHR v procesu výroby a skladování munice pro 
podporu podniků obranného průmyslu a MO ČR (nákup technologií, licencí, 
skladování munice, skladování komponentů pro výrobu munice apod.);

• možnosti zajištění požadavků (identifikace budoucího sortimentu a množství 
materiálu pro výrobu munice ve skladech SSHR) v rámci stávající legislativy 
(zákon č. 97/1993 Sb., zákon č, 241/2000Sb., zákon č. 222/1999 Sb.);

• návrhy na novelu legislativy - zákon č. 97/1993 Sb., zákon č, 241/2000Sb., 
zákon č. 222/1999 Sb.

8. Požadavek na vznik utajované informace
Vzhledem k rozsahu Studie požaduje objednatel vznik dokumentu, 
strukturovaného podle obsahu utajované informace tak, aby dokument byl 
členěn na části bez Ul, a na části klasifikované V až T na základě konkrétního 
obsahu a v souladu s přílohou č. 5 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb.
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo č. 201070142
1 list

Poř.č. Munice

1 5,56x45 SS109

2 7,62x51 M80 PÁS MK13/100

3 9x19 NATO

4 12,7x99 M33 PÁS M9/100

5 PG-7V

6 RTG-TB-7V

7 20x102 HEI

8 30x173 MP-T + čl. MK-15

9 30x173 APFSDS-7 + čl. MK-15

10 40x46 HEDP

11 60-HEI M

12 81-HE

13 120-HE

14 125-EOF-TK

15 125-EPPSV-TK

16 152-EOF-KH37,SHKH-NKP

17 155-HE-ER-BB

18 BCM

19 TCM

20 ZAPALOVAČ DĚL. 152-155
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