
KUPNÍ SMLOUVA 

2018/40080

Kupující:

Obchodní jméno a sídlo:

Zástupce:
Zápis v OR:
IČO, DIČ:
Bankovní spojení: 
číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání:
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300, 763 21 Slavičín, Česká republika 
Ing. Ján Roman, ředitel odštěpného závodu VTUVM 
oddíl A, vložka 75859 vedená u Městského soudu v Praze 
242 72 523, CZ24272523

(dále jako „kupující" na straně jedné)

Prodávající
Obchodní jméno a sídlo: PGI MORAVA, s.r.o.

Ševcovský 598, 763 21 Slavičín
Zástupce: Ing. Marie Durďáková, prokurista

Zápis v OR:
ICO, DIC:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 30562 
25526464, CZ25526464

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání: 
- ve věcech smluvních:

- ve věcech organizačních:

- ve věcech technických:

(dále jako „prodávající" na straně druhé)
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Článek I.

Preambule, účel smlouvy

1.1 Prodávající a kupující (dále též společně jako „smluvní strany" nebo každý samostatně jako

1.3 Splnění účelu smlouvy je nezbytné k ochraně zdraví a života a dále naplňování a ochraně 
podstatných bezpečnostních zájmů a aliančních závazků České republiky. Plnění účelu smlouvy 
proto naplňuje výjimku z povinnosti zadání veřejné zakázky v zadávacím řízení podle ust. § 30
písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu.

1.4 Prodávající prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto článku smlouvy bere na vědomí, přičemž 
je mu známa možnost seznámit se s dohodou uvedenou v čl. I. odstavec 1.1 v registru smluv a 
Výzvou k plnění č. 2 bezprostředně po jejím uveřejnění v registru smluv.

Článek II. 
Předmět smlouvy

2.1 Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat v souladu s podmínkami této smlouvy 10 500 ks
dle výkresu

jako „předmět koupě"). Výkres č 
smlouvy.

a to včetně povrchové úpravy (dále
je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této

2.2 Kupující se zavazuje v souladu s touto smlouvou předmět koupě převzít a zaplatit v dohodnutém 
termínu na účet prodávajícího sjednanou kupní cenu podle čl. IV. této smlouvy.

2.3 Prodávající se dále touto smlouvou zavazuje, že umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo 
k předmětu koupě a kupující se zavazuje, že předmět koupě převezme a zaplatí prodávajícímu 
kupní cenu, a to za podmínek sjednaných v této smlouvě.

Článek III.
Prohlášení smluvních stran

3.1 Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě a předmět koupě není zatizen 
právem třetí osoby, které by bránilo převodu vlastnického práva na Českou republiku s právem 
hospodařit s ním pro kupujícího či užívání předmětu koupě kupujícím. Kupující nepřejímá žádné 
závady na předmětu koupě.
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3.2 Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o skutečnostech, které 
znemožňují nebo podstatně omezují plnění smlouvy nebo závazky smluvních stran. Strana, 
u které tyto skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout oboustranně přijatelný způsob řešení 
k jejich odstranění.

Článek IV.
Kupní cena a způsob její úhrady

4.1 Kupní cena za 1 ks předmětu koupě je sjednána dohodou smluvních stran ve výši 86,- CZK bez
DPH, slovy: osmdesát šest korun českých bez DPH (dále jen „kupní cena"). Celková cena cim 
903 000,- CZK bez DPH, slovy devět set tři tisíc korun českých bez DPH (dále jen „celková cena").

4.2 Kupní 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 v příslušný den zdanitelného plnění. Kupní cena je 
konečná, platná po celou dobu smlouvy a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady, které prodávající 
vynaloží v souvislosti se splněním smluvních závazků.

4.3 Kupní cenu je kupující povinen uhradit prodávajícímu na základě daňového dokladu - faktury 
vystavené prodávajícím nejdříve v den podpisu protokolu o předání (dodacího listu) dle čl. 
V. odst. 5.5 této smlouvy.

4.4 Daňový doklad - faktura bude kupujícímu doručena ve 2 výtiscích, musí obsahovat číslo smlouvy, 
specifikaci dodaného zboží (název, označení, množství, jednotkovou cenu, celkovou cenu 
k úhradě). Přílohou daňového dokladu - faktury musí být podepsaný protokol o předání (dodací 
list) dle čl. V. odst. 5.5 této smlouvy.

4.5 V případě, že faktura nebude vystavena v souladu s touto smlouvou, je kupující oprávněn zaslat ji 
ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění/opravě prodávajícímu, aniž se dostane do prodlení s úhradou 
kupní ceny. Lhůta splatnosti částky k úhradě dle faktury počíná běžet znovu od doručení 
doplněné/opravené faktury kupujícímu.

4.6 Smluvní strany sjednávají splatnost 30 (slovy: třicet) dnů od doručení faktury kupujícímu.

4.7 Kupní cena je uhrazena dnem, kdy kupující vydá svému peněžnímu ústavu příkaz k úhradě 
fakturované částky ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného v záhlaví této smlouvy, případně 
ve prospěch jiného účtu, za tímto účelem sděleného.

Článek V.
Dodací podmínky - množství, místo dodání, termín dodání

5.1 Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu předmět koupě v následujících termínech:
• 5 000 ks nejpozději do 1. 8. 2020,
• 5 500 ks nejpozději do 1. 9. 2020.

5.2 Kupující souhlasí s částečným plněním závazku v rámci výše sjednaných termínů dílčích dodávek.
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5.3 Místem dodání je Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚVM, Dlouhá 300, 763 21 
Slavičín, Česká republika.

5.4 Prodávající je povinen při dodání předmětu koupě (dílčí dodávce, částečné dodávce) dodat 
doklady nezbytné k převzetí a užívání předmětu koupě, zejména:

• originál „Osvědčení o jakosti a kompletnosti" potvrzené zástupcem Úřadu pro 
obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad") nebo 
v případě výroby předmětu koupě v zahraničí originál „Certificate of Conformity" 
potvrzený zástupcem zahraničního úřadu,) podle přílohy č. 2 této smlouvy,

• prohlášení o shodě deklarující shodu technických parametrů výrobku s požadavky dle 
Přílohy č. 1 této smlouvy,

• protokoly o měření u vybraných kusů z dodávky (0,5% z dávky),
• záznam o provedené kontrole tloušťky povrchové úpravy, z něhož musí být patrné,

pro jakou dílčí dávku byla kontrola provedena (tj. identifikace datumem, číslem 
dodacího listu, počtem kusů, apod.),

• atest k materiálu polotovaru, 
a to v počtu odpovídajícímu množství dodávaných kusů.

5.5 O dodání a převzetí předmětu koupě (částečné dodávky, dílčí dodávky) sepíše prodávající 
s kupujícím protokol o předání (nebo dodací list). Datum podpisu protokolu o předání (dodacího 
listu) se považuje za datum dodání předmětu koupě. Protokol o předání (dodací list) bude 
vyhotoven ve 3 výtiscích a bude obsahovat označení prodávajícího a kupujícího, číslo této 
smlouvy, označení předmětu koupě, cenu předmětu koupě bez DPH a s DPH, místo a datum 
předání předmětu koupě a jméno a podpis zástupce prodávající, který předmět koupě předal 
a jméno a podpis zástupce kupujícího, který předmět koupě převzal.

5.6 Zástupce kupujícího nepřevezme zboží, pokud zboží při dodání vykazuje vady (např. poškozený 
obal, zjevné poškození předmětu koupě, vadu v dokladech apod.). O této skutečnosti zástupce 
kupujícího 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 nové zboží.

5.7 Nebezpečí vzniku škody, nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení na předmětu koupě přechází 
z prodávajícího na kupujícího okamžikem podpisu protokolu o předání (dodacího listu) v místě 
dodání.

5.8 Kupující má právo užívat zboží od okamžiku jeho předání.

Článek VI.
Státní ověřování jakosti

6.1 Smluvní strany se dohodly, že na předmět této smlouvy dle čl. II odst. 2.1 bude uplatněno státní 
ověřování jakosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci 
a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu (dále jen „zákon"). 
Státní ověřování jakosti bude provedeno zástupcem Úřadu v rozsahu a za podmínek uvedených 
v příloze č. 2 této smlouvy. Provedení státního ověřování jakosti nezbavuje prodávajícího 
odpovědnosti za jakost a vady předmětu koupě a případnou škodu vzniklou kupujícímu.
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Článek VII.
Záruka a vady předmětu koupě

&

7.1 Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost předmětu koupě ve smyslu ust. § 2113 zákona
odč. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jako „záruka") v délce 

podpisu protokolu o předání (dodacího listu) dle čl. V. odst. 5.5 této smlouvy.

7.2 Oznámení vad předmětu koupě (dále „reklamace") uplatňuje kupující u prodávajícího 
bezodkladně po zjištění vady předmětu koupě e-mailem na adresu

7.3 Reklamace je uplatněna dnem doručení oznámení vad předmětu koupě prodávajícímu a tento 
den se považuje za den zahájení reklamačního řízení. Reklamace se považuje za včas uplatněnou,
pokud je v průběhu záruční doby oznámení doručeno prodávajícímu. Prodávající se vyjádři 
k reklamaci do 3 pracovních dnů po obdržení e-mailového oznámení. Pokud tak neučiní, má se 
za to, že reklamaci uznal v plném rozsahu.

7.4 Prodávající neprodleně informuje zástupce Úřadu OSKSOJ o uplatněných reklamacích.

7.5 Vady předmětu koupě je prodávající povinen odstranit do 30 kalendářních dnů od zahájení 
reklamačního řízení.

7.6 O odstranění vad předmětu koupě bude sepsán a podepsán zástupci prodávajícího a kupujícího 
„Protokol o odstranění vady a předání předmětu koupě". Při neodstranitelné vadě bude
prodávajícím dodán nový předmět koupě. Náklady spojené s reklamací hradí prodávající.

7.7 Záruční lhůta reklamovaného předmětu koupě se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatněni 
reklamace (tj. doručení oznámení vad prodávajícímu) kupujícím do doby odstranění vady 
prodávajícím.

7.8 Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně vylučují aplikaci § 2103, § 2104, § 2106 
odst. 3, § 2111 a § 2112 občanského zákoníku.

Článek Vlil.
Odpovědnost za škodu

8.1 Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí 
maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

Článek IX.
Sankce, smluvní pokuty a úrok z prodlení

9.1 Pro případ prodlení prodávajícího s dodávkou dle této smlouvy sjednávají smluvní strany 
povinnost prodávajícího zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši z ceny předmětu
koupě, s jehož dodávkou je prodávající v prodlení za každý den prodlení.

9.2 Pro případ prodlení prodávajícího s odstraněním oznámené vady předmětu koupě sjednávají
smluvní strany povinnost prodávajícího zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 
předmětu koupě, který je postižen vadou, za každý den prodlení.

z ceny
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Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 60 (slovy: šedesát) dnů od doručení písemné výzvy k jejímu 
zaplacení.

9.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani na zákonné úroky z prodlení. 
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou.

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

9.6 Smluvní strany dále sjednávají úrok z prodlení se zaplacením jakéhokoliv peněžitého závazku dle 
této smlouvy ve výši za každý den prodlení z dlužné částky.

9.7 Kupující (Vojenský technický ústav, s.p.) je oprávněn započíst veškeré pohledávky, zejména 
náklady, škody způsobení druhou smluvní stranou a/nebo smluvní pokuty vůči jakékoli 
pohledávce prodávajícího.

Článek X.
Odstoupení od smlouvy

10.1 Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah (či jeho část) zaniká v těchto případech:

10.1.1 Jednostranným odstoupením od této smlouvy kupujícím pro její podstatné porušení
prodávajícím s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí:

a) nedodržení doby dodání o více než 20 dnů;

b) jestliže se prohlášení prodávajícího dle článku III. odst. 3.1. této smlouvy ukáže 
nepravdivým, případně se u předmětu koupě objeví jakékoli právní vady;

c) nedodržení záručních podmínek podle článku VII. odst. 7.5. této smlouvy, ani
v dodatečné poskytnuté Ihutě pro splnění v délce 20 dnu;

10.1.2 Jednostranným odstoupením od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou v případě zahájení
insolvenčního řízení vůči majetku druhé smluvní strany, nebo byl-li vůči druhé smluvní straně 
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě insolvenčního řízení.

10.1.3 Výpovědí této smlouvy (či její části - tj. částečnou výpovědí) kupujícím stím, že jediným
možným důvodem pro výpověď (částečnou výpověď) této smlouvy ze strany kupujícího je, ze 
dojde z jakéhokoliv důvodu k zániku (částečnému zániku) právních účinků smluv, na které 
tato smlouva přímo navazuje, tj. smluv identifikovaných včl. I odst. 1.1 této smlouvy. Důvod 
výpovědi (částečné výpovědi) musí být ve výpovědi přímo uveden, v opačném případě se 
k výpovědi (částečné výpovědi) nepřihlíží.

10.2 Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno v písemné formě a nabývá účinnosti 
okamžikem oznámení odstoupení druhé smluvní straně. V oznámení o odstoupení je smluvní 
strana, která odstupuje, povinna uvést důvody odstoupení od této smlouvy.

10.3 Odstoupením od smlouvy kupujícím nejsou dotčena práva kupujícího, která mají podle 
projevené vůle stran, či vzhledem ke své povaze trvat i po odstoupení od smlouvy, zejména, 
nikoli však výlučně nároky na zaplacení smluvní pokuty, náhrady škody a další.
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10.4 Výpověď (částečná výpověď) musí být učiněna v písemné formě a nabývá účinnosti 
okamžikem doručení výpovědi (částečné výpovědi) prodávajícímu. Ve výpovědi (částečné 
výpovědi) musí kupující uvést důvod výpovědi (částečné výpovědi), v opačném případě se 
k výpovědi (částečné výpovědi) nepřihlíží.

10.5 V případě výpovědi (částečné výpovědi) této smlouvy se smluvní strany zavazují uzavřít 
dohodu o vzájemném vyrovnání v souvislosti s touto smlouvou rozumně a účelně vynaložených 
a řádně doložených nákladů (zejména nákladů vynaložených na dokončený předmět koupě 
připravený k dodání) a vzájemném vypořádání již poskytnutých plnění včetně úroků a peněžitých 
závazků. Prodávající nemá nárok na náhradu ušlého zisku vzniklého z důvodu, že kupující 
vypověděl (částečně vypověděl) smlouvu a takovýchto nároků se vzdává.

Článek XI.
Saivátorská klauzule

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

11.2 V případě uvedeném v čl. XI. odst. 11.1. této smlouvy se smluvní strany zavazují neúčinné 
a neplatné ustanovení nahradit bez zbytečného prodlení novým ustanovením, které bude svým 
účelem a hospodářským významem co nejblíže ustanovení této smlouvy, jež má být nahrazeno.

Článek XII.
Závěrečná ustanovení

12.1 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran právním řádem 
České republiky.

12.2 Prodávající si je vědom povinnosti Kupujícího zveřejnit text smlouvy v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) jako osoby uvedené v ustanovení § 2 odst. 1 písm. k) 
zákona o registru smluv.

12.3 Veškeré změny této smlouvy mohou být činěny pouze písemně, formou vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných k tomu oprávněnými zástupci smluvních stran.

12.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

12.5 Smluvní strany sjednávají odkládací podmínku ve smyslu § 548 odst. 2 občanského zákoníku. 
Tato smlouva nabývá účinnosti splněním obou níže uvedených podmínek:

a) uveřejněním Výzvy k plnění č. 2 uzavřené mezi Vojenským technickým ústavem, s.p. a Českou 
republikou - ministerstvem obrany v registru smluv a

b) uveřejněním této smlouvy v registru smluv.

Za den nabytí účinnosti smlouvy v souladu s tímto odstavcem smlouvy se považuje den, ve 
kterém došlo ke splnění poslední z výše uvedených podmínek.

12.6 Tato smlouva byla sepsána ve 2 vyhotoveních majících povahu originálu. Každá ze smluvních 
stran obdrží 1 výtisk.
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12.7 Součást této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1 - výkres

• Příloha č. 2 - požadavky státního ověřování jakosti

12.8 Náklady spojené s procesem uzavření této smlouvy nese ta ze smluvních stran, které tyto 
náklady vznikly.

12.9 Spory, které mohou vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany 
zavazují řešit především vzájemnou dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, budou spory 
smluvních stran řešeny dle českého práva před obecným soudem kupujícího.

12.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, byla sepsána dle 
jejich svobodné a vážně míněné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
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