
Smlouva o dílo
číslo 201070184

,Univerzální kolová platforma ženijního vojska (UKP-ŽV) - studie
proveditelnosti“

i.

Článek I. 

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem:
j ej ímž j ménem j edná:

se sídlem kanceláří: 
IČO/DIČ: 
bankovní spojem:

číslo účtu:

Tychonova 1, 160 00 Praha 6
Ing. Petr ZÁBOREC ředitel Odboru vyzbrojování pozemních 
sil a KIS Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 
60162694/CZ60162694
Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 
110 03 Praha 1 

404881 / 0710.
vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:

pplk. Ing. Petr DEMELj

vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Jiří

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
odbor vyzbroj ování pozemních sil a KIS 
nám. Svobody 471/4 
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“)
a

2. Vojenský technický ústav, s.p.

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859
se sídlem: 

jehož jménem jedná:
IČO/DIČ:

Bankovní spojem:
Číslo účtu:

vyřizuje ve věcech smluvních:

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních: Ing. Jozef VASS,

Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9 
Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel 
242 72 523 / CZ24272523 
Komerční banka, a.s.

86-4183790217/0100
Ing. Kamil Stanislav RUŽÁK, | •'

Adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav s.p., 
Odštěpný závod VTÚPV
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Víta Nejedlého 691 
682 01 Vyškov

(dále jen ..zhotovitel'),

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „o. z.“), a podle § 2586 a následných tohoto zákona uzavírají tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva“).

Článek II.
Účel smlouvy

Účelem Smlouvy je zpracování studie proveditelnosti na pořízení univerzální kolové 
platformy ženijního vojska AČR (dále již jen jako „UKP-ŽV“).

Článek III.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro objednatele:

a) zpracovat studii proveditelnosti projektu „Univerzální kolová platforma ženijního 
vojska (UKP-ŽV)“ postupem a v rozsahu specifikovaném v příloze 1 této 
Smlouvy (dále jen „Studie proveditelnosti“);

b) poskytnout Návrh studie proveditelnosti k projednání oponentní radou 
objednatele;

c) dopracovat Studii proveditelnosti dle zápisu z jednání oponentní rady objednatele.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za zpracování Studie proveditelnosti, 
při současném splnění všech podmínek stanovených touto Smlouvou, cenu dle čl. IV. této 
Smlouvy.

3. Etapy vývoje, výstupy a termíny řešení projektu:

1. etapa - Aktualizace a doplnění analýzy trhu čj. V88/2019-3691, doba plnění do 
30. listopadu 2020. Požadovaný výstup z 1. etapy je dokument v písemné a elektronické 
podobě: „Analýza aktuálního stavu nabídky na trhu s vozidly a příslušenstvím, splňující 
požadované parametry“.

2. etapa - Studie proveditelnosti, doba plnění do 31. srpna 2021. Požadovaný výstup 
z 2. etapy je dokument v písemné a elektronické podobě: „Návrh variant řešení požadavku 
na akvizici vozidel a příslušenství, splňující požadované parametry“.

3. etapa - Specifikace požadovaného plnění pro jednotlivé UKP-ŽV (místo TTP), doba plnění 
v termínu do 30. září 2021. Požadovaný výstup z 3. etapy je dokument v písemné 
a elektronické podobě: „Návrh (doporučení) technických parametrů, potřebných pro 
zpracování specifikace na nákup vozidel a příslušenství, splňující požadované parametry“. 
K ukončení 3. etapy je třeba naplnit požadavky bodu 1.4.1. přílohy č. 1 smlouvy.
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Článek IV.
Cena za plnění

1. Cena je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších předpisů a činí:

1. etapa Cena bez DPH 413 000,00 Kč

DPH (21 % sazba) 86 730,00 Kč

2. etapa Cena bez DPH 412 400,00 Kč

DPH (21 % sazba) 86 604,00Kč

3. etapa - Cena bez DPH 412 400,00Kč

DPH (21 % sazba) 86 604,00 Kč

Cena včetně DPH 1 497 738,00 Kč

Slovy (miliončtyřistadevadesátsedmtisícsedmsettřicetosm korun českých)

2. Dohodnutá cena bez DPH je konečná a nepřekročitelná pro celý předmět této Smlouvy.

3. Cena bez DPH zahrnuje veškeré náklady spojené s vypracováním Studie proveditelnosti
a s jejím předáním objednateli. Ktéto ceně bude připočtena DPH ve výši aktuální sazby
platné v den zdanitelného plnění.

Článek V.
Místo plnění a doba plnění

1. Místem předání Studie proveditelnosti podle čl. III. odst. 1 této Smlouvy je Ministerstvo
obrany 7777 Praha, na adrese Vítězné náměstí 5, 160 00 Praha 6. Prvotní příjemce:
Prvotním účetním příjemcem je VZ 5512 Štěpánov u Olomouce, ul. Nádražní 13,
PSČ 783 13.

2. Zhotovitel se zavazuje dodat dílo při dodržení veškerých ustanovení této Smlouvy
v termínech uvedených v čl. III odst. 3. Smlouvy, pokud se smluvní strany z objektivních
důvodů nedohodnou jinak.

Článek VI.
Dodací podmínky

1. Objednatel pověřil jako svého zástupce pro převzetí plnění ředitele Ministerstva obrany
7777 Praha, nebo jím pověřeného zástupce
(dále jen „zástupce objednatele). Studie proveditelnosti bude předána v místě předání
dle čl. V odst. 1 smlouvy, v pracovních dnech pondělí až pátek v době od 08:00 do 14:00
hod.

2. Zhotovitel je povinen písemně (případně faxem, nebo e-mailem) uvědomit pověřeného
zástupce objednatele nejméně 10 pracovních dnů předem o připravenosti dodat plnění.



3. Prvotní příjemce: Prvotním účetním příjemcem je VZ 5512 Štěpánov u Olomouce, 
ul. Nádražní 13, PSČ 783 13. Pověřený zástupce objednatele zabezpečí vzetí Studie 
proveditelnosti do účetní evidence a vyhotovení průvodní dokumentace ODNM.

4. Studie proveditelnosti a související dokumentace bude dodána v jednom výtisku v tištěné 
podobě a v elektronické podobě na CD, DVD ve formátech PDF, Word a Excel v českém 
jazyce.

5. Pro posouzení Návrhu Studie proveditelnosti zpracované dle specifikace uvedené 
v příloze č. 1 této smlouvy objednatel stanoví oponentní radu objednatele. Zápis 
o projednání Návrhu Studie proveditelnosti bude přiložen v kopii ke každému 
Předávacímu protokolu Studie proveditelnosti.

6. Zhotovitel musí provést kalkulaci k předložení Studie proveditelnosti ve vazbě 
k projednání Návrhu Studie proveditelnosti oponentní radou objednatele s časovou 
rezervou na zpracování Zápisu o projednání Návrhu Studie proveditelnosti 10 pracovních 
dní.

7. Zhotovitel dodá plnění formou jedné dodávky.

8. Ukončením provedení plnění, které je předmětem smlouvy, se rozumí datum podpisu 
„Předávacího protokolu Studie proveditelnosti“, po předání plnění v místě plnění, zástupci 
obou smluvních stran.

9. O předání a převzetí plnění je zhotovitel povinen vyhotovit ve třech výtiscích předávací
protokol, z jehož obsahu musí jednoznačně vyplynout, že zhotovitel splnil svůj závazek 
podle této Smlouvy a dále musí být uvedeno datum a místo předání, jména předávajícího 
a přebírajícího včetně jejich podpisů. Jeden výtisk předávacího protokolu obdrží zástupce 
objednatele a dva výtisky obdrží zhotovitel s tím, že jeden z těchto výtisků je zhotovitel 
povinen přiložit k faktuře - daňovému dokladu.

10. Datum podpisu předávacího protokolu oběma stranami se považuje za datum předání 
předmětného plnění.

11. Pověřený zástupce objednatele nepřevezme vadné nebo neúplné plnění. V takovém 
případě sepíše se zhotovitelem protokol o nepřevzetí plnění, ve kterém bude uveden 
důvod odmítnutí plnění s vytčením vad či neshod, datum a čas odmítnutí převzetí plnění 
a podpisy pověřeného zástupce objednatele a zhotovitele.

12. Pověřený zástupce objednatele organizuje v průběhu plnění zakázky kontrolní dny 
oponentní komisí, a to:

a) 90 dnů od podpisu smlouvy,
b) následně každé 3 měsíce.

Kontrolní dny zorganizuje zástupce objednatele v sídle zhotovitele nebo případně 
v prostorách MO 7777 Praha, vždy po předchozí vzájemné dohodě a z každého 
kontrolního dne pořídí zápis.
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Článek VIL
Fakturační a platební podmínky

1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu Předávacího protokolu 
po předání plnění, doporučeně odešle objednateli daňový doklad včetně příloh (dále jen 
„faktura“) ve dvojím vyhotovení (lx originál a lx kopie) v českém jazyce. Faktura musí 
splňovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů a obchodní listiny stanovené v § 435 o. z. Kromě toho musí 
obsahovat tyto údaje a náležitosti:

označení dokladu jako faktura - daňový doklad nebo opravný daňový doklad,

- číslo smlouvy uvedené objednatelem v záhlaví smlouvy,

- den vystavení faktury,

počet příloh a razítko zhotovitele a podpis osoby oprávněné jednat za zhotovitele,

- číslo bankovního účtu zhotovitele,

- k faktuře musí být přiloženy v originálu tyto dokumenty: Předávací protokol 
potvrzený příslušným zástupcem objednatele.

Na faktuře musí být dále uvedena tato adresa objednatele:
Česká republika - Ministerstvo obrany 

Tychonova 1 
160 00 Praha 6
IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694 

Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
Odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS 
nám. Svobody 471/4 
160 01 Praha 6

2. Cena za předmět plnění dle této smlouvy je splatná na základě faktury vystavené 
zhotovitelem po řádném převzetí zástupcem objednatele a po splnění všech podmínek 
stanovených touto Smlouvou. Zálohové platby nebudou poskytovány.

3. Splatnost faktury - daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
objednateli. V případě, že bude faktura - daňový doklad doručena v období 
od 15. prosince příslušného kalendářního roku do 15. ledna následujícího kalendářního 
roku, prodlužuje se splatnost takové faktury - daňového dokladu o 30 dnů, a to z důvodu 
platebních podmínek na straně objednatele. Faktura - daňový doklad je považována za 
uhrazenou dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet 
zhotovitele.

4. Objednatel je oprávněn, do ihůty splatnosti, vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti dle odst. 1 tohoto článku nebo není doložena požadovanými 
doklady, obsahuje neúplné nebo nesprávné cenové údaje a náležitosti, nebo není 
doručena v požadovaném množství výtisků. Objednatel při vrácení faktury uvede 
všechny důvody jejího vrácení. Zhotovitel doručí objednateli novou fakturu 
do 5 kalendářních dnů ode dne doručení vrácené faktury zhotoviteli.

5. Vrácením faktury na základě důvodů uvedených v předchozím odstavci zhotoviteli 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová lhůta dle odst. 1 tohoto článku ode 
dne doručení opravené faktury objednateli. Lhůta splatnosti faktury objednatelem 
je považována za dodrženou, je-li v této lhůtě faktura vrácena a odeslána zhotoviteli.
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6. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnění 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 objednavatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním 
způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí 
a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena 
o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednavatelem na účet správce daně 
místně příslušného zhotovitele. Zhotovitel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši 
částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané 
hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

Článek VIII.
Přechod vlastnictví

1. Vlastnické právo se převádí ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí plnění 
zástupcem objednatele a potvrzením předávacího protokolu dle čl. VI. odst. 9 Smlouvy.

Článek IX.
Vady plnění

1. Odpovědnost za vady a nároky z vad plnění či plnění se řídí ustanoveními § 2099 až 2112 o. z.

Článek X.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s dodáním plnění v místě plnění dle 
čl. V. Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5 000,00 Kč za každý započatý den prodlení s plněním až do řádného splnění závazku.

2. V případě nezaplacení faktury za plnění objednatelem ve stanovené lhůtě splatnosti 
je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované 
částky s DPH za každý započatý den prodlení.

3. V případě porušení ustanovení čl. XI. odst. 4 této Smlouvy, se zhotovitel zavazuje 
zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč.

4. Právo vymáhat a fakturovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká objednateli nebo 
zhotoviteli dnem následujícím po marném uplynutí příslušné lhůty. Smluvní pokuty 
a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování 
povinné straně.

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

Článek XI.
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 
o. z.

3. Zhotovitel prohlašuje, že dodané plnění není zatíženo žádnými právy třetích osob. 
Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví třetích osob.
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4. Všechny informace získané v průběhu plnění předmětu této Smlouvy jsou důvěrného 
charakteru ve smyslu § 504 o.z, mohou být využívány jen se souhlasem objednatele. 
Zhotovitel není oprávněn zpracovanou Studii proveditelnosti užít ani umožnit její užití 
třetí osobě bez souhlasu objednatele.

5. Zhotovitel se zavazuje plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy prostřednictvím 
svých zaměstnanců s příslušnou kvalifikační způsobilostí. Zhotovitel se dále zavazuje 
zpracovat Studii proveditelnosti na potřebné odborné úrovni s přihlédnutím k maximální 
možné efektivnosti a hospodárnosti. Zhotovitel se bude zároveň při plnění svých závazků 
vyplývajících z této Smlouvy řídit pokyny vydávanými objednatelem, resp. Pověřeným 
zástupcem objednatele. Pokyny nesmí být v rozporu s touto Smlouvou.

6. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel plní své závazky vyplývající z této Smlouvy v rozporu 
s jeho pokyny, je Zhotovitel povinen odstranit nedostatky vzniklé vadným prováděním 
na vlastní náklady a plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy řádným způsobem.

7. 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 7 pracovních dnů ode dne vzniku takovéto skutečnosti. Strana, 
u které tyto skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení jejich odstranění.

8. Objednatel se zavazuje prostřednictvím Pověřeného zástupce objednatele poskytnout 
zhotoviteli při zpracování Studie proveditelnosti potřebnou kvalifikovanou součinnost. 
O stavu zpracování Studie proveditelnosti (dílčích výsledcích) bude objednatel 
informován zhotovitelem na kontrolních dnech (pracovních jednáních) organizovaných 
zhotovitelem v průběhu zpracování Studie proveditelnosti. Termíny kontrolních dnů 
a jejich obsah bude dohodnut mezi zástupcem zhotovitele a Pověřeným zástupcem 
objednatele, kontrolní dny budou organizovány zpravidla v měsíčních intervalech nebo 
podle skutečné potřeby.

9. Spory, které mohou vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní mezi smluvními 
stranami, budou řešeny vzájemnou dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, budou 
řešeny na základě návrhu jedné strany příslušným soudem.

10. Smluvní strany si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého z jejich 
základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví a jakékoli změně osob 
uvedených v čl. I. této smlouvy.

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

Článek XII.
Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:

a) splněním všech závazků řádně a včas;

b) písemnou dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně 
vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy' 
a vzájemným vypořádáním již poskytnutých plnění včetně úroků a peněžních 
závazků:

c) jednostranným odstoupením od Smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení 
zhotovitelem s tím, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí:

• nedodání plnění řádně a včas;

• v případě prodlení s plněním více jak 30 dní.
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Článek XIII.
Ochrana utajovaných informací

1. Zhotovitel je povinen zabezpečit ochranu utajovaných informací ve smyslu zákona
č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“)

2. Zhotovitel je povinen 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.

3. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně oznámit bezpečnostnímu řediteli 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
rezortu Ministerstva obrany.

4. Zhotovitel je povinen současně se splněním příslušných zákonných povinností neprodleně
písemně oznámit BŘ MO jakékoliv neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi
nebo ztrátu utajovaných informací rezortu Ministerstva obrany.

5. Zhotovitel je povinen umožnit odborným orgánům poskytovatele, resp. Odboru
bezpečnosti MO, kontrolovat na základě písemného pověření BŘ MO nakládání
s utajovanými informacemi resortu MO v rámci své osoby a svých subdodavatelů.

6. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů doručit objednavateli veškeré změny
skutečností uvedených v Dotazníku podnikatele.

7. Zhotovitel je povinen vést samostatný seznam poskytnutých utajovaných dokumentů nebo
technických zařízení nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení, které
u podnikatele vznikly (název dokumentu, čj. a pod.).

8. Zhotovitel je povinen vést samostatný seznam utajovaných dokumentů nebo technických
zařízení poskytnutých jeho subdodavatelům nebo seznam utajovaných dokumentů
a technických zařízení, které u subdodavatelů vznikly (název dokumentu, čj. a pod.).

9. Zhotovitel má podle § 20 zákona č. 412/2005 Sb. přístup k utajovaným informacím, které
uněho 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 nařízení vlády č. 240/2008 Sb. a tvoří přílohu č. 4 této
Smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen v rámci smluvních vztahů se svými subdodavateli, pro tyto stanovit
zákaz poskytování utajovaných informací dalším subjektům.

11. Úkoly v oblasti ochrany utajovanvchinformací ve vztahu ke zhotoviteli bude plnit,
tel.|^^^|, SRS MO.

12. Funkc^Dřeumajícího bude plnit SRS MO,
tel.: M ' '

Článek XIV.
Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 9 (9) stranách a 4 přílohách
o 17 stranách.
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2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Zhotovitel souhlasí 
se zveřejněním obsahu této Smlouvy.

3. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně 
dohodnutými, vzestupně číslovanými 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 podpisy.

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. 1 — 

příloha č. 2 - 

příloha č. 3 - 

příloha č. 4-

Specifikace studie proveditelnosti 

Katalogizační doložka 

Dotazník podnikatele 

Seznam utajovaných informací

23 stran 

-1 strana 

-2 strany 

-1 strana

Za objednatele Za zhotovitele

Ing. Petr ZÁBOREC
ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil a KIS 

Sekce vyzbrojování a akvizic MO

Podepsáno elektornicky

Mgr. Jiří PROTIVA 
ředitel

M n r I i ř ŕ Dis',tá,né přepsal
y * J,n Mgr. Jiff Protiva 

P, .. Datum: 2020.10.15
PrOtlVa 14:1135+0200'

Podepsáno elektornicky
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