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Čj. 172-36/2015-8201

Kupní smlouva č. 157706008

Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

zastoupená: Ing. Ľubošem HAJDUKEM

ředitelem odboru nakládání s nepotřebným majetkem sekce
ekonomické a majetkové MO pověřeným dle § 7 odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb. v platném znění, ministrem obrany ČR,
čj. 2612/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

bankovní spojení: Česká národní banka, Praha

číslo účtu: 2030-404881/0710

vyřizuje:

- v otázkách smluvních

- v otázkách technických

(dále jen „prodávající“) na straně jedné
a

2. AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17749

se sídlem: U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda - Dolínek

zastoupená: Ladislavem ŠIMKEM, předsedou představenstva

Petrem BRYCHTOU, členem představenstva

IČ: 24194204

DIČ: CZ24194204

bankovní spojení:

číslo účtu:

vyřizuje:

- v otázkách smluvních

- v otázkách technických

(dále jen „kupující“) na straně druhé

se dohodly podle ustanovení § 2079, § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen „ObčZ“), § 21 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
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v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZMS“) a na základě Usnesení vlády
České republiky ze dne 9. března 2015 č. 167 o přímém prodeji, takto:

I.
Základní ustanovení

Touto kupní smlouvou (dále jen „smlouva“) se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá
předmět koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že předmět
koupě převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

II.
Předmět koupě
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III.
Kupní cena

Kupní cena za předmět koupě1) vychází z nabídky kupujícího a byla sjednána dohodou
podle zákona číslo 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní ve
výši: 200 500 000,- Kč (slovy: dvěstěmiliónůpětsettisíckorunčeských) a je pro sjednaný předmět
koupě1) konečná. Kupní cena za jednotlivé letouny2) z předmětu koupě1) je uvedena v příloze č. 1
této smlouvy.

IV.
Povinnosti smluvních stran
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V.
Způsob platby
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3. Prodávající je povinen vystavit bez zbytečného odkladu a doporučeně odeslat na doručovací
adresu kupujícího fakturu na dohodnutou část kupní ceny (dle bodu 1. tohoto článku) ve dvojím
vyhotovení, která musí mít tyto náležitosti:

� označení faktury a jeho číslo;
� číslo kupní smlouvy;
� obchodní společnost a její sídlo;
� IČ a DIČ obou smluvních stran;
� den vystavení faktury;
� označení peněžních ústavů a čísla účtů smluvních stran a účtu, na který má být placeno;
� výši účtované částky;
� lhůtu splatnosti;
� plnění této smlouvy není předmětem DPH.

5. Kupující je oprávněn bez zaplacení vrátit před uplynutím lhůty splatnosti fakturu, která
neobsahuje některý údaj podle odst. 2. tohoto článku smlouvy nebo má jiné závady v obsahu.
Při vrácení faktury musí kupující vyznačit důvod jejího vrácení.
V případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu s tím, že oprávněným
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a celá běží znovu ode dne vystavení
nové faktury kupujícímu. V případě neoprávněného vrácení faktury běží původní lhůta
splatnosti.

VI.
Převzetí předmětu koupě
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3. Převzetí předmětu koupě1) bude stvrzeno podpisem protokolu o předání5) předmětu koupě1)

zástupci obou smluvních stran. Kopie protokolu o uložení7) bude součástí protokolu o předání5).

4. Prodávající je povinen předmět koupě1) kupujícímu v dohodnutých termínech vydat. Převzetí,
manipulaci, naložení a odvoz předmětu koupě1) z místa uskladnění provede kupující svými
prostředky, na vlastní náklady a nebezpečí. Převzetím předmětu koupě1) se rozumí jeho fyzické
převzetí pouze kupujícím, potvrzení protokolu o převzetí5) předmětu koupě1) a jeho odvoz
z místa uskladnění.

5. Prodávající je oprávněn zmocnit k předání předmětu koupě1) jinou vojenskou součást, která jej
v plném rozsahu zastupuje.

6. V případě, že předmět koupě1), případně jeho část, nemůže být ze závažných důvodů na straně
prodávajícího kupujícímu vydán, vystaví o tom zástupce prodávajícího kupujícímu neprodleně
potvrzení označené razítkem a podepsané velitelem/náčelníkem VÚ/VZ příslušného místa
uložení předmětu koupě1). Kupní cena v tomto případě bude na žádost kupujícího upravena tak,
že bude snížena o cenu nedodaného části předmětu koupě1). Na žádost kupujícího dodá ředitel
ONNM kupujícímu potvrzení opatřené podpisem a razítkem Ministerstva obrany o nevydání
letounu. Za závažné důvody pro nevydání letounu2) z předmětu koupě1) se pro účely této
smlouvy taxativně považují tyto:

a. ohrožení bezpečnosti státu;

b. nehoda, při níž dojde ke ztrátě letounu2) z provozní flotily AČR;

c. rozhodnutí vlády České republiky.

Prodávající má povinnost o nevydání předmětu koupě1) nebo jeho části informovat kupujícího
nejpozději před zahájením převzetí. Má se zároveň za to, že v tomto případě se nejedná
o porušení smlouvy ze strany prodávajícího a za důsledky tento nenese odpovědnost.
O případné vrácení poměrné části kupní ceny za část předmětu prodeje nedodanou z důvodu
uvedeného v tomto odstavci může kupující písemně požádat nejpozději do 14 dnů po uplynutí
doby převzetí předmětu koupě1) stanovené v článku IV. odstavec 2. písmeno g) smlouvy. Po
této lhůtě nárok na snížení kupní ceny z důvodu nedodání předmětu koupě1) nebo jeho části
zaniká. Nárok na řádně uplatněné snížení zaniká, nedojde-li z důvodů na straně kupujícího ve
lhůtě 30 dnů od doručení písemné výzvy prodávajícího k podpisu dodatku ke smlouvě, v němž
bude upraveno vrácení kupní ceny. Prodávající je v případě oprávněného požadavku kupujícího
povinen vrátit příslušnou část kupní ceny kupujícímu do 45 dní od uplatnění tohoto požadavku.

VII.
Konečný odběr a přechod vlastnictví
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VIII.
Odpovědnost za předmět koupě a pojištění předmětu prodeje

IX.
Odpovědnost za vady a záruční podmínky

X.
Prodlení kupujícího a smluvní pokuty
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XI.
Podstatné porušení smlouvy a odstoupení od smlouvy

1. Podstatným porušením smlouvy mimo důvody uvedené v ObčZ se rozumí neuhrazení kupní
ceny nebo její části ve stanoveném termínu řádně a včas.

2. Prodávající i kupující jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem
a touto smlouvou. Smluvní strany deklarují, že mají zájem i na částečném plnění této smlouvy,
a proto dojde-li k odstoupení po té, co již došlo k převodu vlastnictví k části předmětu koupě1)

na kupujícího, týká se odstoupení pouze na zbývající dosud nepřevedené části předmětu
koupě1).

3. Při odstoupení od smlouvy se pro případ vrácení již poskytnutého plnění z této smlouvy
sjednává nulový úrok.

4. V případě, že nastanou podmínky pro odstoupení od této smlouvy, je smluvní strana
domáhající se odstoupení od smlouvy povinna vyzvat druhou stranu k odstranění důvodu
k odstoupení ve lhůtě 21 dnů od doručení této výzvy. Smluvní strana domáhající se odstoupení
od smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit až tehdy, nedojde-li k odstranění důvodu
k odstoupení ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy podle první věty tohoto odstavce.

5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení,
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem
ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména práva a povinnosti stran
dle článku XIV. této smlouvy.

XII.
Zvláštní ustanovení pro omezovanou techniku
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XIII.
Státní ověřování jakosti
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XIV.
Postup při odvolání souhlasu s vývozem

XV.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena v 9 stejnopisech o 12 listech textu a 7 listech příloh č. 1, 2 a 3, z nichž
každý má platnost originálu. Kupující obdrží 2 výtisky a zbývajících 7 výtisků si ponechá
prodávající.

2. Kupující je povinen při nakládání s bezpečnostním materiálem postupovat výhradně v souladu
s dikcí zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a
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bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním
materiálem), ve znění pozdějších předpisů.

3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými,
postupně číslovanými dodatky, které se stávají dnem jejich podpisu poslední smluvní stranou
nedílnou součástí smlouvy.

4.

5.

6. Vyrozumění o získání vývozní licence doručí kupující prodávajícímu (ONNM) v kopii, a to do
10 dnů ode dne převzetí tohoto vyrozumění.

7.

8. Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají poctivě na základě pravdivých údajů, svobodně a vážně.
Smluvní strany si smlouvu před podpisem přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho
připojují své podpisy.

Použité pojmy:
1)
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8)

V Praze dne V dne

....................................................................... ...........................................................................
Česká republika – Ministerstvo obrany

zastoupená
Ing. Ľubošem HAJDUKEM

ředitelem odboru nakládání s nepotřebným
majetkem sekce ekonomické a majetkové MO

(prodávající)

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
zastoupená

Ladislavem ŠIMKEM
předsedou představenstva

...........................................................................
AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

zastoupená
Petrem BRYCHTOU
členem představenstva

(kupující)


