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SMLOUVA NA REALIZACI SLUŽBY
č. 1910700164

„Nákup služby munice 2020/I – prodloužení životnosti KUB“

I.
SMLUVNÍ STRANY:

Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
jejímž jménem jedná: JUDr. Pavlína Čermáková,

ředitelka odboru centrálních běžných výdajů
Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany

se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4,
160 01 Praha 6

IČO: 601 62 694
DIČ: CZ 60162694
bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu: 916-404881/0710
vyřizuje ve věcech smluvních: Věra Pavlíčková,

tel.: fax:
vyřizuje ve věcech technických: Ing. Michal Kovařík, Ph.D.,

tel.:
mob.:

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

Vojenský technický ústav, s.p.
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
jejímž jménem jedná: Mgr. Jiří PROTIVA
IČO: 242 72 523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 1567290277/0100
vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Jan JORDÁN, tel.
vyřizuje ve věcech technických a organizačních:

tel.
adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300
763 21 Slavičín
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 (dále jen „poskytovatel“) na straně druhé  

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a podle § 1746 odst. 2 ve spojení s § 2586 a násl. 
tohoto zákona uzavírají podle ustanovení § 189 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,  

smlouvu na realizaci služby 
(dále jen „smlouva“). 

 
II. 

Účel smlouvy 
 

Účelem smlouvy je realizací služby zabezpečit provozuschopnost a použitelnost protiletadlových raket 
PLŘS 3M9M3 KUB (dále též jako „rakety“). 

III. 
Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je: 

a) závazek poskytovatele provést dle přílohy č. 1 smlouvy ve dvou fázích následující služby: 

1. fáze: Prodloužení technické životnosti raket  

Prodloužení technické životnosti raket je požadováno pro série: 
16/1984 (4K),  
24/1985 (5S), 
23/1986 (6P). 

Na prodloužení životnosti každé série raket budou fyzicky spotřebovány 3 ks raket z každé 
série (tzn. celkem 9 ks raket), které si poskytovatel služby odebere ze Zásobovacího úseku 
Nový Ples (dále jen „Nový ples“); výběr vzorků raket ke zkouškám životnosti (vzorkování) 
provede objednatel. Služba bude provedena podle výrobní (technické) dokumentace 
„Technologický postup pro provádění zkoušek k prodloužení životnosti PLŘS KUB č. 
HMA/03/06/15-VTÚVM, 2. vydání“ (dále jen „TD-TŽ“). Poskytovatel na své náklady po 
provedení služby provede ekologickou likvidaci výbušných částí raket. Likvidace 
nevýbušných částí raket bude provedena v souladu s TD-TŽ. 

Prodloužením technické životnosti raket se rozumí delaborace, provedení chemických 
zkoušek, vyhotovení a předání dokumentů dle čl. VII. odst. 2 smlouvy. 

 

2. fáze: Výměna ochranné dusíkové atmosféry u raket dle přílohy č. 1 smlouvy pro 
série: 

16/1984 (4K) –   87 ks raket, 
24/1985 (5S) –   95 ks raket, 
23/1986 (6P) – 127 ks raket. 

 
(dále jen „služba“).  
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Výměna ochranné dusíkové atmosféry raket pro výše identifikované série (dále jen
„stabilizace raket“) bude provedena ve volném prostoru raketového letového motoru
se současným měřením tlaku degradačních plynných produktů uvolněných z letové náplně
a zažehovače v souladu s Vývojovou zprávou „Stabilizace motorů objektů 3M9 č.j. 226/70-
48/1999-VTÚVM – 2. vydání“ a „Technologickým postupem TEP-OM-000-054“ (dále
souhrnně jako „TD-DA“). V souladu s TD-DA uloží poskytovatel po dokončení služby
předmět služby zpět do originálních obalů; za výměnu silikagelových patron a silikagelů
v obalech odpovídá objednatel.

Po provedení služby jak je výše uvedeno poskytovatel vyhotoví dokumenty dle čl. VII. odst.
3. smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje právo změnit plánované série a počty kusů raket (pokud například
neprojde zkouškami série zkoušená v roce 2021, pak u těchto raket nebude prováděna výměna
atmosféry nebo pokud by došlo ke snížení počtu raket v zásobách rezortu MO), toto bude
řešeno formou dodatků dle čl. XVI. smlouvy.

b) závazek objednatele řádně provedené služby převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

IV.
Cena za provedení služby

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na celkové ceně za provedené služby, specifikované v čl. III. písm. a) této smlouvy,
ve výši:

5 967 937,80 Kč včetně DPH

(slovy: pětmilionůdevětsetšedesátsedmtisícdevětsettřicetsedm 80/100 Kč)

2. Celková cena za provedení služeb činí 4 932 180,- Kč bez DPH a sazba DPH 21 % činí
1 035 757,80 Kč.

Cena bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady
spojené s provedením služeb (např. ekologická likvidace vzniklého odpadu apod.).

3. Celková cena za provedení služeb je složena z cen jednotlivých fází dle čl. III. písm. a) této
smlouvy, následovně:

1. fáze – 2 627 040,- Kč bez DPH, tj. 3 178 718,40 Kč včetně DPH,

2. fáze – 2 305 140,- Kč bez DPH, tj. 2 789 219,40 Kč včetně DPH.

4. Cena za provedení služeb je podrobně rozepsána v příloze č. 1 této smlouvy.

V.
Místo plnění a provedení služeb

1. Místem provedení služby – 1. fáze je provozovna poskytovatele, případně provozovny
poddodavatelů poskytovatele.

2. Místem provedení služby – 2. fáze je vždy místo uložení raket, u nichž dochází k výměně
ochranné dusíkové atmosféry, tj. VZ 5512 Nový Ples (kontaktní osoba Ing. Miroslav Neuman,
tel. VÚ 4312 Strakonice (kontaktní osoba nrtm. Pavel Bláha, tel. O
předání a převzetí raket k provedení služby a následně o předání a převzetí raket po provedení
služby sepíší zástupci poskytovatele a určené kontaktní osoby identifikované v předchozí větě
tohoto odstavce „protokol o předání a převzetí“, jehož vzor je jako příloha č. 3 nedílnou součástí
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této smlouvy – případné vady provedené služby je kontaktní osoba povinna vyznačit v tomto
protokolu.

3. Místem plnění je Vojenské zařízení 5512 Týniště nad Orlicí, kontaktní osoba: Náčelník Centra
zabezpečení munice Agentury logistiky, Týniště nad Orlicí, tel. fax
nebo jím pověřená osoba.

VI.
Doba provedení služby

1. Poskytovatel se zavazuje provést službu a předat plnění nejpozději do 15. 10. 2021.

VII.
Podmínky provádění služby, předání a převzetí plnění

1. Poskytovatel se zavazuje, nejméně 10 pracovních dnů předem uvědomit objednatele
o připravenosti zahájit provádění služeb v místě uvedeném v čl. V. této smlouvy. Objednatel
pověřil jako kontaktní osobu k jednání s poskytovatelem náčelníka Centra zabezpečení munice
Agentury logistiky, Týniště nad Orlicí (dále jen „VZ Týniště“), tel. číslo fax
číslo nebo jím pověřenou osobu (dále jen „přejímající“). Harmonogram
provádění služeb (dohodnutí termínu převzetí raket, termínu výměny dusíkové atmosféry atd.) je za
objednatele oprávněný s poskytovatelem projednat Ing. Miroslav Neuman (VZ 5512 Nový Ples,
tel.

2. Poskytovatel je povinen při předání plnění dle 1. fáze přejímajícímu předat:

a) závěrečnou zprávu obsahující dílčí zkušební zprávy o prodloužení technické životnosti dané
série raket;

b) doklad o ekologické likvidaci výbušných částí raket po provedení služby;
c) doklad o záruce za jakost (záruční list) platný od data předání plnění přejímajícímu po dobu 24

měsíců;
d) formuláře raket.

3. Poskytovatel je povinen při předání plnění dle 2. fáze přejímajícímu předat:

a) závěrečnou zprávu obsahující zprávy z kontroly tlaku degradačních plynných produktů raket
a protokoly o předání a převzetí raket podepsaných kontaktními osobami v jednotlivých
vojenských útvarech dle čl. V. odst. 2. smlouvy;

b) doklad o záruce za jakost (záruční list) platný od data předání raket kontaktním osobám
v jednotlivých vojenských útvarech dle čl. V. odst. 2. smlouvy po dobu 24 měsíců.

4. Přejímající není povinen převzít plnění 1. fáze v případě, že poskytovatel nepředložil všechny
doklady požadované dle odst. 2 tohoto článku. O převzetí, případně nepřevzetí 1. fáze sepíší
a podepíší zástupci poskytovatele a přejímajícího protokol o předání a převzetí. V případě
nepřevzetí plnění 1. fáze se do protokolu o předání a převzetí uvedou důvody jeho nepřevzetí a tuto
skutečnost oznámí přejímající neprodleně objednateli.

5. Přejímající není povinen převzít plnění 2. fáze, pokud z protokolů o předání a převzetí raket
podepsaných kontaktními osobami v jednotlivých vojenských útvarech dle čl. V. odst. 2. smlouvy
vyplývá, že raketa, na níž byla provedena služba, vykazuje vady, nebo v případě, že poskytovatel
nepředložil všechny doklady požadované dle odst. 3 tohoto článku. O převzetí, případně nepřevzetí
plnění 2. fáze sepíší a podepíší zástupci poskytovatele a přejímajícího protokol o předání a převzetí.
V případě nepřevzetí 2. fáze se do protokolu o předání a převzetí uvedou důvody jeho nepřevzetí
a tuto skutečnost oznámí přejímající neprodleně objednateli.
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6. Službu, která již v průběhu jejího provádění vykazuje nedostatky nebo odporuje smlouvě, musí 
poskytovatel nahradit na vlastní náklady provedením nové služby s bezvadným provedením. 
Vznikne-li tímto objednateli škoda, hradí ji poskytovatel. 

 
VIII. 

Fakturační a platební podmínky 

1. Poskytovatel po vzniku práva fakturovat, tj. po předání plnění jednotlivých fází a podpisu 
„Protokolu o předání a převzetí“, do tří pracovních dnů odešle doporučeně na korespondenční 
adresu dle odst. 4 tohoto článku (nebo osobně předá) objednateli daňový doklad (dále 
jen „faktura“) v českém jazyce ve dvojím vyhotovení (originály) nejpozději však 
do 8. 12. příslušného roku plnění. Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů a podle požadavků objednatele, musí obsahovat tyto údaje a doklady: 

- označení dokladu jako „Daňový doklad – faktura“ s uvedením evidenčního čísla; 
- obchodní firmu sídlo nebo místo podnikání poskytovatele s uvedením IČO a DIČ; 
- název a sídlo objednatele s uvedením IČO a DIČ; 
- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění; 
- rozsah a předmět plnění; 
- datum uskutečnění plnění, datum vystavení a splatnosti faktury; 
- jednotkovou cenu v Kč bez DPH a včetně DPH za provedení služby  

- základ daně v korunách;  
- výši daně uvedenou v korunách, zaokrouhlenou na desítky haléřů nahoru; 
- cena za službu celkem v Kč včetně DPH; 
- označení peněžního ústavu a čísla účtu poskytovatele, na který má být poukázána platba (číslo 

účtu se musí shodovat s číslem uvedeným v článku Smluvní strany v této smlouvě); 
- počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby poskytovatele za vystavení faktury; 
- údaj o zápisu poskytovatele v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán 

údaj o zápisu z jiné evidence; 

-  „Protokol o předání a převzetí“ je nedílnou součástí faktury provedené služby a musí být 
připojen k faktuře ve dvojím vyhotovení (originál a kopie), a to podepsaný přejímajícím 
a poskytovatelem. Na protokolu musí být uvedeno jméno odpovědné osoby přejímajícího 
a poskytovatele, jejich podpis, datum předání a razítko přejímajícího a poskytovatele; 

- osvědčení o jakosti a kompletnosti vydaného zástupcem Úřadu obranné standardizace, 
katalogizace a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“).    

2. Objednatel uhradí fakturovanou částku poskytovateli do 30 dnů ode dne doručení faktury 
(se všemi náležitostmi). 

3. Objednatel neposkytuje zálohové platby. 
4. Korespondenční adresa pro doručení faktury:  

     Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
     Odbor centrálních běžných výdajů 
     nám. Svobody 471/4 

   160 01 Praha 6. 
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5. Jednu kopii faktury zašle poskytovatel přejímajícímu. 
6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit poskytovateli před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li 

některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nemá 
dostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a poskytovatel 
vystaví fakturu novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode 
dne doručení nové faktury objednateli. Poskytovatel je povinen novou fakturu doručit objednateli 
nejdéle do 10 dnů ode dne doručení vrácené faktury poskytovateli. 

 

IX. 
Státní ověřování jakosti  

1.  Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy se na základě rozhodnutí Úřadu v rozsahu 
a za podmínek stanovených touto smlouvou uplatní státní ověřování jakosti (dále jen „SOJ“) 
ve smyslu 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 (dále jen „zákon č. 309/2000  Sb.,“), s tím že: 
a) objednatel požádal o SOJ podle zákona č. 309/2000 Sb.,  
b)  poskytovatel s provedením SOJ podle zákona č. 309/2000 Sb., souhlasí. 
SOJ bude provedeno na základě rozhodnutí Úřadu v rozsahu a za podmínek uvedených v příloze   
č. 2 této smlouvy „Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti“.  
Provádění SOJ nezbavuje poskytovatele odpovědnosti za vady a za případnou škodu vzniklou 
objednateli. 

Poskytovatel je povinen v případě provádění SOJ u tuzemského výrobce oznámit zástupci Úřadu 
připravenost k realizaci služby vždy nejméně 7 dnů předem písemně na e-mail 
osojmorava@army.cz . 

2. Pokud poskytovatel zmaří provedení SOJ neplněním svých závazků uvedených ve smlouvě, 
má objednatel právo odstoupit od smlouvy a poskytovatel nemá nárok na úhradu nákladů 
vzniklých v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. 

X. 
Vlastnictví a odpovědnost za škody  

1. Vlastníkem raket předaných poskytovateli k realizaci služby je objednatel.  

2. Nebezpečí vzniku škody na raketách v rámci provádění služby 2. fáze přechází z objednatele 
na poskytovatele okamžikem předání raket k provedení služby a podpisem protokolu o předání 
a převzetí dle čl. V. odst. 2. smlouvy zástupci obou smluvních stran a zpět z poskytovatele 
na objednatele okamžikem předání raket po provedení služby poskytovatelem objednateli 
a podpisem protokolu o předání a převzetí dle čl. V. odst. 2. smlouvy zástupci obou smluvních 
stran. 

 
XI. 

Záruka za jakost a reklamační podmínky 

1. V souladu s ustanoveními § 2113 až 2117 ObčZ, § 2619 ObčZ a § 2712 až 2173 ObčZ 
poskytovatel přejímá závazek záruky za jakost: 

 v případě plnění 1. fáze od data předání plnění přejímajícímu po dobu 24 měsíců; 
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 v případě plnění 2. fáze od data předání raket kontaktním osobám v jednotlivých 
vojenských útvarech dle čl. V. odst. 2. smlouvy po dobu 24 měsíců.  

2. Reklamace uplatňuje přejímající u poskytovatele bezodkladně po zjištění vady způsobené 
poskytnutím služby telefonicky nebo elektronicky (e-mail, datová schránka) a následně 
do 3 pracovních dnů zašle poskytovateli písemné oznámení. 

3. Poskytovatel se vyjádří k reklamaci do 7 pracovních dnů po obdržení oznámení. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že reklamaci uznal v plném rozsahu.  

4. Poskytovatel se zavazuje odstranit vadu, která vznikne v době 24 měsíční záruční lhůty bez 
zavinění objednatele a bude zapříčiněna chybným poskytnutím služby. Vady způsobené 
poskytnutím služby se poskytovatel zavazuje odstranit nejpozději do 90 kalendářních dnů 
od obdržení oznámení reklamace od přejímajícího. 

5. O odstranění vady bude sepsán a podepsán zástupci poskytovatele a objednatele „Protokol 
o odstranění vady vzniklé poskytnutím služby“.  

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat rakety pro jejich vady, za které 
odpovídá poskytovatel. 

 
XII. 

Vady služby 

Odpovědnost za vady vzniklé provedením služby a nároky z vad poskytnuté služby se řídí 
ustanoveními § 2615 a násl. ObčZ ve spojení s ustanovením § 2099 ObčZ.  

XIII. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

1. Poskytovatel se zavazuje zaplatit objednateli v případě prodlení s předáním plnění v termínu 
uvedeném v čl. VI. této smlouvy smluvní pokutu ve výši  0,2 % z ceny fáze, s jejímž plněním 
je v prodlení včetně DPH za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo 
do zániku smluvního vztahu. 

2. Poskytovatel se zavazuje zaplatit objednateli za provedenou službu v případě nedodržení 
sjednaného termínu odstranění reklamované vady, zjištěné v záruční době, podle podmínek 
uvedených v čl. X. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,2 % z  ceny fáze, k níž se reklamovaná 
vada vztahuje včetně DPH za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu „Protokolu 
o odstranění vady vzniklé poskytnutím služby“. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů 
ode dne doručení vyúčtování. 

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel poskytovateli za každý 
započatý den prodlení úrok z prodlení v zákonné výši. 

4. 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. Okamžik práva fakturace smluvní pokuty 
vzniká prvním dnem prodlení. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XV. smlouvy. 

XIV. 
Zvláštní ujednání 

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 
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2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními 
ObčZ. 

3. Smluvní strany si bezodkladně písemně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého 
z jejich základních identifikačních údajů. Dodatek se v takovém případě nevyhotovuje. 

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

5. Komunikace mezi smluvními stranami bude po podpisu kupní smlouvy vedena elektronicky 
(e-mail nebo datová schránka). 

6. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy.  

XV. 
Zánik smluvního vztahu 

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech: 
a) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů; 
b) jednostranným odstoupením objednatele od této smlouvy pro její podstatné porušení 

poskytovatelem, s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí: 
 prodlení s provedením služby v jednotlivých etapách dle čl. VI. odst. 1 smlouvy 

trvající déle než 60 dnů, 

 poskytování služby v rozporu s příslušnou technickou dokumentací pro poskytování 
služby, 

 nedodržení ujednání o záruce za jakost,  
2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud příslušný soud pravomocně 

rozhodne o tom, že poskytovatel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

3. 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 podle ustanovení § 1978 ObčZ. 

 

XVI. 
Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
ve znění pozdějších předpisů.  

2. Smlouva je vyhotovena elektronicky o 9 stranách z toho 3 přílohách o 4 stranách. 

3. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a elektronicky 
podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou 
součástí.  

4. 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. 
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Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 – Cenový rozpad       1 list,  

Příloha č. 2 – Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti   2 listy, 

Příloha č. 3 – Vzor předávacího protokolu     1 list. 

 

 
 
 

  
 

JUDr. Pavlína Čermáková 
ředitelka 

podepsáno elektronicky 
 

 Mgr. Jiří Protiva 
ředitel státního podniku 
podepsáno elektronicky 

 
 

   

Mgr. Jiří 
Protiva

Digitálně 
podepsal Mgr. Jiří 
Protiva 
Datum: 2020.09.03 
11:22:18 +02'00'



Příloha č. 1
Cenový rozpad

Specifikace
služby

MJ = série Cena za
sérii

bez DPH
DPH (21%)

Cena za sérii
s DPH

Prodloužení
technické
životnosti raket
3M9M3 KUB

Cena celkem za prodloužení technické životnosti: 2 627 040,00 551 678,40 3 178 718,40

Specifikace
služby

Série Uloženo

2021
Cena

celkem
bez DPH

Cena
celkem
s DPH

MJ =
kus

Cena za
1 kus

bez DPH
DPH (21%)

Cena za
1 kus
s DPH

Výměna ochranné
dusíkové
atmosféry raket
3M9M3 KUB

Cena celkem za počet raket ve 2. fázi: 309 2 305 140,00 484 079,40 2 789 219,40 2 305 140,00 2 789 219,40

Cena
celkem

bez DPH

Cena
celkem
s DPH

Cena celkem za službu: 4 932 180,00 1 035 757,80 5 967 937,80 4 932 180,00 5 967 937,80

Ceny jsou uvedeny v Kč.



 

 

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 1910700164 
Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti 

1. Rozsah státního ověřování jakosti 
 

1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy se na základě rozhodnutí Úřadu v 
rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou uplatní 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 a o změně živnostenského zákona, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000“).  

2. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě výroby v zahraničí Úřad ve smyslu § 19 
odst. 2 zákona požádá o státní ověřování jakosti obdobný úřad nebo orgán (Government Quality 
Assurance Representative) státu, kde se služba provádí (dále jen „zahraniční úřad“). V takovém 
případě poskytovatel předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním poskytovatelem  
a dokumentaci služby, kterou schválil objednatel v anglickém jazyce nebo v jazyce používaném 
v zemi poskytovatele služby.  

3. Státní ověřování jakosti provede: 
a) zástupce Úřadu (určený příslušník Úřadu) u poskytovatele, který službu poskytuje 

na území České republiky, 
b) zástupce zahraničního úřadu - u poskytovatele, který službu poskytuje v zahraničí. 
4. Státní ověřování jakosti nezbavuje poskytovatele odpovědnosti za vady služby. 
5. V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční odborný dozor nad jakostí a konečná 

kontrola podle § 24 až 29 zákona č. 309/2000 Sb.; 

         6. Poskytovatel je povinen Úřadu - zahraničnímu úřadu  umožnit provést:  
odborný dozor nad jakostí a konečnou kontrolu podle ČOS 051672, 1. vydání, POŽADAVKY 
NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI NÁVRHU, VÝVOJI A VÝROBĚ – AQAP-2110, Ed. 
D, NATO QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS FOR DESIGN, DEVELOPMENT 
AND PRODUCTION 

          7. Poskytovatel se zavazuje smluvně sjednat se poddodavateli podmínky pro státní 
ověřování jakosti, jaké jsou uvedeny v této smlouvě.  
 

2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti 
8. Poskytovatel předloží zástupci Úřadu - zahraničního úřadu*) seznam poddodavatelů 

a jimi realizovaných poddodávek a ten určí, u kterých poddodavatelů se uplatní státní ověřování 
jakosti. Pro zabezpečení státního ověřování jakosti u stanovených poddodavatelů dodavatel 
předá zástupci Úřadu - zahraničního úřadu*) příslušné poddodavatelské smlouvy bezprostředně 
po jejich uzavření. 

9. Poskytovatel před zahájením plnění smlouvy vypracuje plán kvality na výrobek podle 
ČOS 051648, 4. vydání,  Požadavky NATO na plány kvality - AQAP 2105, Ed. C,  NATO 
Requirements For Quality Plans*). Plán kvality předloží poskytovatel zástupci Úřadu - 
zahraničního úřadu*) k posouzení a doplnění. Případné připomínky zástupce, které se vztahují 
k jeho činnosti, poskytovatel zapracuje do tohoto plánu. 

10. Poskytovatel na žádost Úřadu - zahraničního úřadu*): 
a) bezplatně poskytne k používání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu činnosti 

zástupce Úřadu - zahraničního úřadu*), které jsou vybavené inventářem, opatřené telefony pro 
vnitřní, městskou a meziměstskou síť apod.;  



 

 

b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu - zahraničního úřadu*) 
v místě výkonu jeho činnosti; 

c) bezplatně poskytne nezbytně nutné prostory pro státní ověřování jakosti, např. kontrolní 
místnosti, laboratoře, zkušebny, skladiště a jiné prostory s odborným personálem 
a v odůvodněných případech i v mimopracovní době. 

11. Poskytovatel umožní zástupci Úřadu - zahraničního úřadu*) přístup ke schválenému 
a evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u poskytovatele. Takto uložený 
komplet dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny. 

12. Poskytovatel vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí 
se státním ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích. 

 

13. Pracoviště řízení jakosti poskytovatele předává službu ke konečné kontrole zástupci 
Úřadu - zahraničního úřadu*) až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými 
průvodními doklady ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.  

14. Poskytovatel bere na vědomí, že je povinen předložit zástupci Úřadu - zahraničního 
úřadu*) všechny své žádosti o odchylky, výjimky nebo změny služby a že objednatel zmocnil 
Úřad - zahraniční úřad*) k vyřizování žádostí poskytovatele o povolení odchylky, výjimky 
a změny služby v tomto rozsahu: 

 

Předloží-li dodavatel žádost: 
Úřad - příslušný zahraniční úřad*) žádost 

pouze vezme na 
vědomí 

posoudí   
a vyjádří se k ní 

posoudí  
a rozhodne o ní 

 
Skupina A 

odchylky X   
--- výjimky X  

změny X  
 

Skupina B 
odchylky  X  
výjimky  X  
změny  X --- 

 

Poznámky: 1
. 

Odchylky, výjimky a změny skupiny A jsou takové, které mají vliv na takticko-
technické parametry výrobku nebo služby, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu, 
opravy, životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a cenu. 

 . Všechny ostatní odchylky, výjimky a změny jsou zahrnuty do skupiny B. 
  Objasnění odchylky, výjimky a změny je uvedeno v § 20 odst. 4 až 6 zákona. 

15. Zahraniční poskytovatel služby k dodávce přiloží Certificate of Conformity na 
jednotlivé služby, které potvrdí zahraniční úřad. 

 
16. Poskytovatel služby umožní Úřadu - zahraničnímu úřadu*) účast na řešení reklamace, 

bude-li vůči němu uplatněna. 
 
 
 
*) nehodící se odstraňte



 

 

Příloha č. 3 ke smlouvě č. 1910700164 

Vzor předávacího protokolu 

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ 
Číslo smlouvy: …………….………;  
Název a místo poskytnutých služeb: Provedení výměny ochranné dusíkové atmosféry v místě …………………….; 
Termín zahájení služeb dle smlouvy – ……………….; 
Termín ukončení služeb dle smlouvy – ……………….; 
Záruky: Po dobu 24 měsíců za jakost poskytnuté služby dnem předání raket přejímajícímu. 
 

Datum 
Počet 
(ks) 

Výrobní čísla raket 3M9M3 

Předání a převzetí raket 3M9M3 

Závady  

Před provedením služby Po provedené službě 
Předávající za 
objednavatele, 

jméno, příjmení  
podpis a razítko 

Přebírající za 
poskytovatele 

jméno, příjmení  
podpis a razítko 

Předávající za 
poskytovatele 

jméno, příjmení  
podpis a razítko 

Přebírající za 
objednavatele 

jméno, příjmení  
podpis a razítko 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
        

 

 

 

 

 

 

 
PROHLÁŠENÍ: Podpisem „Protokolu o předání a převzetí“ objednavatel před zahájením prováděných služeb předává a poskytovatel přebírá 
rakety za účelem provedení sjednaných služeb a současně poskytovatel přebírá odpovědnost za případný vznik škody na raketách. Zpětným 
předáním objednavateli tento prohlašuje, že přebírá dokončené služby bez výhrad, ve stavu odpovídajícímu smluvenému rozsahu, kvalitě, 
funkčnosti a způsobilosti sloužit svému účelu, s výjimkou případných vad a nedodělků uvedených pod bodem 8. ve výše uvedené tabulce. 
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