
„Opravy a údržba mobilních stanovišť ILS“

č. 201210440

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
Zastoupena: JUDr. Pavlínou Čermákovou, ředitelkou odboru centrálních

běžných výdajů Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Se sídlem kanceláří: náměstí Svobody 471/4, 160 01, Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB - pobočka 701, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: 404881/0710
Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování koresp
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor centrálních běžných výdajů
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:
VZ 5512 Stará Boleslav
mjr. Ing. Jan Chramosta

VÚ 3031 Praha
pplk. Ing. Robert Hejtmánek

(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

2. Vojenský technický ústav, s.p.
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859
Se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
Zastoupena: Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 9
Číslo účtu: 107-4407400207/0100
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcec
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Adresa pro doručování korespondence: 
Vojenský technický ústav, s.p.,  
odštěpný závod VTÚL a PVO,  
Mladoboleslavská 944, Kbely       
197 00 Praha 9  

 
(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé 

se dohodly, že v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na veřejnou zakázku zadanou 
v užším řízení podle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tuto  

smlouvu o poskytování služeb „Opravy a údržba mobilních stanovišť ILS“  

(dále jen „smlouva“). 

II. 
Účel smlouvy 

Účelem smlouvy je zajištění komplexního zabezpečení plné funkčnosti a provozuschopnosti, 
provozní spolehlivosti a obnovení stanovených technických parametrů mobilních stanovišť 
inženýrské letecké služby (dále jen MOSILS). 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je:  
a) závazek poskytovatele provádět celkové opravy, běžné opravy, servisní prohlídky a údržby 
všech typů kontejnerových nástaveb bez podvozků (1xT-815 4x4, 3x PANAV)  
a skříňového návěsu N10-S bez podvozku (1xT-138, vlastní podvozek) včetně jejich vybavení 
a příslušenství (dále jen „technika“) a technickou podporu v rozsahu uvedeném ve „Specifikaci 
služby“, která tvoří přílohu č. 1 smlouvy, v souladu s platnou technickou dokumentací výrobce 
techniky: 

⁃ technické podmínky MOSILS - LZ   č. 000298-2/P VTÚLaPVO Praha,  
⁃ výkresová dokumentace MOSILS – LZ číslo výkresu sestavy PZ – 51-00-00.00 
⁃ technické podmínky MOSILS –TL   č. 000198-2/P VTÚLaPVO Praha 
⁃ výkresová dokumentace MOSILS – TL číslo výkresu sestavy PZ – 50-00-00.00. 

 (dále jen „služby“ jednotlivě jako „služba“);  
 
b) závazek objednatele poskytovateli za řádně a včas provedenou službu zaplatit dohodnutou cenu. 

2. Smluvní strany se dohodly, že poskytování služeb dle čl. III odst. 1 písm. a) smlouvy bude 
prováděno prostřednictvím postupných dílčích plnění na základě potvrzených objednávek (dále 
jen „dílčí plnění“), které bude poskytovateli zasílat zástupce objednatele dle čl. VII odst. 1 
smlouvy. 

IV. 
Cena za poskytované služby 

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 526/1990 Sb.“), dohodly na celkové ceně poskytovaných služeb do výše 
finančního limitu, který činí: 

32 000 000,00 Kč včetně DPH 
(slovy: třicetdvamilionů korun českých) 

(dále jen „celkový finanční limit“) 



 

 3 

2. Celkový finanční limit za poskytované služby bez DPH činí 26 446 280,99 Kč. Celkový finanční 
limit za poskytované služby bez DPH je stanoven jako limit nejvýše přípustný, který není možné 
překročit. 

3. Cenový rozklad poskytovaných služeb je uveden v příloze č. 2 „Ceník“, která je nedílnou 
součástí této smlouvy (dále jen „ceník“). 

4. V případě, že si provedení dílčího plnění vyžádá použití náhradního dílu, který není uveden 
v ceníku, bude cena příslušného náhradního dílu po jejím schválení poskytovatelem připočtena 
ke kalkulované ceně dílčího plnění. 

5. Ceny náhradních dílů, neuvedených v ceníku a použitých k dílčímu plnění je poskytovatel 
povinen kalkulovat v cenách v místě a čase obvyklých. V případě, kdy cena náhradních dílů bude 
vyšší než cena obvyklá podle ust. § 2 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., je taková cena neplatná 
v rozsahu rozdílu, o které překračuje přípustnou výši. Na úhradu ceny vyšší než obvyklé nevzniká 
poskytovateli nárok. V cenách dílčích plnění budou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele 
spojené s plněním jeho závazků dle této smlouvy. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly podkladové dokumentace pro kalkulaci vyčíslených cen 
(materiálové výdejky, daňové doklady aj.) uložené u poskytovatele, a to v době od zahájení plnění 
smlouvy do doby jednoho roku po ukončení plnění smlouvy. Předložení podkladové 
dokumentace ke kontrole si písemně vyžádá objednatel a poskytovatel ve lhůtě 14 kalendářních 
dní od obdržení výzvy objednatele předloží požadovanou dokumentaci objednateli ke kontrole.  

V. 
Místo plnění 

Místem plnění je: 

- u defektací (zjišťování závad) a celkových oprav (CO) VTÚ, s.p., o.z. VTÚL a PVO, 
Mladoboleslavská 944, Praha 9 - Kbely (dále jen sídlo poskytovatele);  

- u oprav, servisních prohlídek a údržeb MOSILS Vojenský útvar 2427 Vícenice u Náměště 
nad Oslavou a Vojenský útvar 7214 Čáslav nebo místo poskytovatele (dle rozsahu závady). 

VI. 
Doba plnění 

Poskytovatel zahájí poskytování služeb po nabytí účinnosti smlouvy, nejdříve však 1. 1. 2021 
a ukončí poskytování služeb nejpozději dne 30. listopadu 2028 včetně, nebo vyčerpáním celkového 
finančního limitu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to v závislosti na tom, který okamžik nastane 
dříve. Objednávky vystavené a potvrzené před 30. listopadem 2028 je poskytovatel povinen splnit 
v termínech uvedených v příslušných objednávkách. 

VII. 
Podmínky plnění 

1. Za stranu objednatele je k vystavení objednávky k provedení služby oprávněn vždy příslušný 
zástupce uživatele, kterého písemně pověří velitel/náčelník místa plnění dle čl. V odst. 1 
smlouvy nebo jím písemně pověřená osoba (dále jen „zástupce uživatele“). Zástupce uživatele 
je povinen nejprve zpracovat výzvu k předběžné konzultaci zpracovanou v souladu s přílohou 
č. 3 „Předběžná konzultace, nabídka poskytovatele“ smlouvy a zaslat ji poskytovateli 
prostřednictvím emailu. 

2. Cena dílčího plnění bude stanovena na základě výsledku předběžné konzultace a nabídky 
poskytovatele dle přílohy č. 3 „Předběžná konzultace, nabídka poskytovatele“ smlouvy. 
Poskytovatel je povinen do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k předběžné konzultaci potvrdit 
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její přijetí objednateli nebo informovat objednatele o jakékoli chybě, která by vedla
k nemožnosti poskytnout požadovanou cenovou kalkulaci a způsob řešení (dále jen
„informace“), a to e-mailem zaslaným příslušnému zástupci uživatele. Informace musí být
poskytovatelem předány objednateli nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy
k předběžné konzultaci poskytovateli. V případě akceptování cenové kalkulace
a návrhu způsobu řešení včetně termínu plnění zástupce uživatele odešle poskytovateli
objednávku dle přílohy č. 4 „Objednávka“ smlouvy (dále jen „objednávka“). V opačném
případě se takto doručené informace stávají podklady pro další jednání v rámci výše uvedené
předběžné konzultace.

3. Každá objednávka musí být před odesláním poskytovateli písemně schválená zástupcem
objednatele ve věcech technických a organizačních dle čl. 1 smlouvy (dále jen „zástupce
objednatele“), nebo jím písemně pověřenou osobou. V případě provádění celkové opravy bude
předběžná konzultace i objednávka vystavena zástupcem objednatele.

4. Objednávky budou poskytovateli zasílány prostřednictvím e-mailu. Poskytovatel je povinen do 3
pracovních dnů od doručení objednávky zástupci uživatele potvrdit přijetí objednávky. Potvrzením
přijetí objednávky poskytovatelem se objednávka stává závaznou pro obě smluvní strany.
Objednávky budou v příslušném kalendářním roce číslovány vzestupně.

5. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý (telefonický, elektronický) příjem objednávek
a dalších pokynů objednatele definovaných smlouvou, a to v každý pracovní den v době
od 7:30 hod. do 15:30 hod. po celou dobu trvání smlouvy. Za stranu poskytovatele je příjmem
výše uvedených požadavků pověřen/a

6. Za stranu objednatele jsou pro účely předání a převzetí jednotlivých dílčích plnění oprávnění
zástupci uživatele, nebo jimi písemně pověřené osoby. Zástupce uživatele je oprávněn předávat
poskytovateli techniku k provedení dílčího plnění a přejímat techniku od poskytovatele
po ukončení dílčího plnění. V případě provádění celkové opravy je při přejímce techniky nutná
přítomnost zástupce objednatele.

7. Poskytovatel se zavazuje provádět dílčí plnění v souladu s příslušnou objednávkou a je povinen
převzít techniku k provedení dílčího plnění v termínu a místě uvedeném v příslušné objednávce.
O předání techniky k provedení dílčího plnění, po fyzické a dokumentační kontrole provedené
poskytovatelem, poskytovatel a příslušný zástupce uživatele vyplní a podepíší příslušnou část
„Protokolu o předání techniky k provedení/po splnění dílčího plnění“ (dále jen „protokol“),
jehož vzor tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.

8. Náhradní díly zajišťované poskytovatelem, které budou v rámci prováděného dílčího plnění
vyměněny, musí být nové (ne starší 2 let ode dne jejich výroby), nepoužívané, nepoškozené,
nerepasované, odpovídající příslušné technické dokumentaci, technickým normám a předpisům
výrobce, platných v době jejich výměny. Při realizaci služby se nepřipouští použití replik a kopií.
Poskytovatel je povinen na vyžádání objednatele doložit doklady prokazující tuto skutečnost
nebo předložit o této skutečnosti písemné prohlášení.

9. Pro provedení oprav, servisních prohlídek a údržby MOSILS lze při nedostupnosti náhradních
dílů dle odst. 8 použít i náhradní díly po celkové opravě provedené podle ustanovení ČSN
300033. Od provedení celkové opravy náhradního dílu nesmí uplynout doba delší než 24 měsíců.
V případě nedostupnosti náhradního dílu, s jehož použitím v technice byla schválena technická
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způsobilost, lze výjimečně užít záměnný náhradní díl. Ten musí být homologován (schválen) pro 
použití v dané kategorii silničních nebo vojenských vozidel podle příslušných právních předpisů.  

10. Při použití náhradních dílů během oprav vybavení a příslušenství MOSILS nesmí dojít  
k degradaci parametrů a charakteristik stanovených výrobcem těchto zařízení. Zajištění správné 
funkce vybavení a příslušenství po zjištění závady, degradace provozních parametrů nebo 
po změně jeho konfigurace (dále jen „oprava vybavení") a zajištění správné funkce vybavení  
a příslušenství na základě sdělení jeho dodavatele o ukončení podpory celku nebo částí vybavení 
a příslušenství, který je deklarován jako EOL (End Of Life), (dále jen „oprava EOL"), 
se připouští provést výměnným způsobem, zařízení dodané jako náhrada musí mít minimálně 
stejné parametry a charakteristiky jako zařízení původní. Během oprav vybavení a oprav EOL 
výměnným způsobem, po předchozí prohlídce ostatních zařízení MOSILS a konzultaci 
s objednatelem, je třeba dodržovat typovou jednotnost tohoto vybavení a příslušenství v rámci 
všech zařízení MOSILS. Vybavení a příslušenství MOSILS po opravě výměnným způsobem 
je poskytovatel povinen dodávat s originálními přepravními obaly a s příslušnou dokumentací 
(návodem k použití, záznamníkem, seznamem soupravy, apod.). 

11. Vznikne-li v průběhu provádění dílčího plnění na základě zjištění poskytovatele potřeba změny 
rozsahu služeb, kterou nebylo možné dříve jakkoliv předvídat, včetně použitých náhradních 
dílů (dále jen „dodatečné služby“), je poskytovatel povinen o této skutečnosti neprodleně 
písemně informovat zástupce objednatele a uživatele a započaté práce přerušit až do rozhodnutí 
zástupce objednatele potvrzeného zástupcem uživatele. Společně s tím je poskytovatel povinen 
zaslat zástupci objednatele a uživatele soupis předpokládaných změn v provádění dílčího plnění 
včetně odhadovaného dopadu změny na termín dílčího plnění a jejich ocenění (dále jen „soupis 
změn“). Za dodatečné služby lze pokládat pouze takové služby, které jsou objektivně doložené, 
nezbytné ke zprovoznění a převzetí MOSILS, vyvstaly nebo potřeba jejich provedení 
se projevila až v průběhu realizace dílčího plnění a nebyly předvídatelné před zpracováním 
objednávky. V takovém případě si objednatel vyhrazuje právo fyzického posouzení v místě 
provádění opravy. V případě kladného rozhodnutí zástupce objednatele potvrzeného zástupcem 
uživatele bude poskytovateli zaslána nová objednávka. Poskytovatel přiloží novou objednávku 
včetně soupisu změn k daňovému dokladu. 

12. Poskytovatel je povinen předat zástupci objednatele soupis všech vad techniky zjištěných 
při provádění dílčího plnění.  

13. Poskytovatel je povinen písemně oznámit zástupci uživatele připravenost k předání provedeného 
dílčího plnění a umožnit mu řádnou kontrolu při převzetí dílčího plnění. Poskytovatel 
se zavazuje, že při předání dílčího plnění bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 
poskytovatele, která bude schopná řešit případné nedostatky zjištěné při předání dílčího plnění. 
V opačném případě není zástupce uživatele povinen dílčí plnění převzít. 

14. Zástupce uživatele je povinen do 5 pracovních dní od přijetí oznámení poskytovatele zahájit 
převzetí provedeného dílčího plnění. Zástupce uživatele nepřevezme dílčí plnění, které 
vykazuje vady nebo odporuje smlouvě. 

15. Při převzetí, případně nepřevzetí dílčího plnění, v rámci kontroly technického stavu a úplnosti 
předávaného dílčího plnění dle příslušné technické dokumentace, vyplní a podepíší příslušný 
zástupce uživatele a zástupce poskytovatele část protokolu dle čl. VII odst. 7 smlouvy. V případě 
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nepřevzetí dílčího plnění zástupcem uživatele se do protokolu uvedou důvody jeho nepřevzetí, 
přičemž tuto skutečnost zástupce uživatele neprodleně oznámí zástupci objednatele. 

16. V případě provedení dílčího plnění za použití náhradních dílů výměnným způsobem, které byly 
poskytovatelem při provádění dílčího plnění demontovány a nahrazeny náhradními díly se stejnými 
či kvalitativně lepšími vlastnostmi a které nebudou po ukončení  dílčího plnění (se souhlasem 
zástupce uživatele) objednateli předány spolu s dílčím plněním, se okamžikem převzetí dílčího 
plnění zástupcem uživatele stávají výlučným vlastnictvím poskytovatele. Nepřevzaté díly, které 
zástupce uživatele prohlásí za odpad, je poskytovatel povinen ekologicky zlikvidovat. 

17. Původcem odpadu, který při provádění dílčího plnění vznikne, je poskytovatel. Poskytovatel zajistí 
odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

18. V souladu s provedeným dílčím plněním je poskytovatel povinen provést doplnění (aktualizaci) 
provozní technické dokumentace MOSILS a jeho vybavení a příslušenství, případně dodat 
novou technickou dokumentaci a aktualizovat seznamy vybavení a příslušenství dle aktuálního 
stavu po provedení dílčího plnění. Části MOSILS po opravě je poskytovatel povinen dodat 
s kompletní průvodní dokumentací (návody k použití, základní technická data, technické 
a bezpečnostní listy, atestáty, osvědčení o jakosti). 

19. Poskytovatel je povinen, bude-li to vyžadováno, dodat zástupci uživatele revizní zprávy 
určených technických zařízení dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., dle rozsahu provedeného dílčího 
plnění. Poskytovatel je povinen dodat revizní zprávy s Osvědčením o shodě vydaným 
výrobcem technického zařízení. 

20. Poskytovatel po provedení dílčího plnění vyhotoví formou servisního protokolu záznam 
do technické dokumentace, případně vystaví náhradní dokument náležící příslušné technice, 
ve kterém uvede údaje o provedené údržbě nebo opravě. 

21. Poskytovatel je povinen provést bezplatné zaškolení osob určených objednatelem v případě, kdy 
dojde ke změnám v provozu nebo údržbě techniky v důsledku provedeného dílčího plnění. Termín 
a další s tím spojené okolnosti je poskytovatel povinen dohodnout se zástupcem uživatele tak, aby 
nedošlo k ohrožení provozu techniky a současně byl naplněn účel této smlouvy. Zaškolení bude 
provedeno v libovolném místě plnění dle požadavku objednatele. Vyžaduje-li to charakter školení, 
bude školení provedeno osobou oprávněnou toto školení provést a vydat úspěšnému absolventovi 
příslušný certifikát případně potvrdit příslušné osvědčení uznávané národní autoritou. Zaškolení 
dalších osob určených objednatelem, mimo zaškolení po bezprostředních změnách v provozu nebo 
údržbě techniky v důsledku provedeného dílčího plnění, je poskytovatel povinen poskytnout 
na základě objednávky zástupce uživatele.  

22. Poskytovatel se zavazuje mít po celou dobu plnění smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě minimálně ve výši odpovídající pojistné částce 10 mil. Kč bez 
spoluúčasti objednatele. Poskytovatel je povinen kdykoliv na písemnou výzvu objednatele 
po celou dobu plnění smlouvy tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením pojistitele, 
a to do 5 pracovních dní od obdržení této výzvy. 
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VIII. 
Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti 

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění smlouvy bude uplatněno 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.“). SOJ se bude uplatňovat 
na techniku označenou v tabulce přílohy č. 1 smlouvy jako vojenský materiál („V“) po provedení 
celkových oprav techniky v rozsahu konečná kontrola, přičemž nebude uplatňováno na náhradní 
díly nutné pro provedení dílčích plnění na této technice.  

2. SOJ bude provedeno, nebo v případě zahraničního poskytovatele služby vyžádáno, po nabytí 
právní moci rozhodnutí Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státním ověřování 
jakosti (dále jen „Úřad“) v rozsahu a za podmínek uvedených v „Požadavcích na zabezpečení 
státního ověřování jakosti“, které tvoří přílohu č. 6 smlouvy. 

3. Provádění SOJ nezbavuje poskytovatele odpovědnosti za vady a za případnou škodu vzniklou 
objednateli. 

4. Poskytovatel je povinen oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem připravenost ke konečné 
kontrole zástupci Úřadu, a to písemně na e-mailovou adresu osojcechy@army.cz. Stejným 
způsobem je poskytovatel povinen oznámit zahájení každého dílčího plnění. 

5. V případě, že poskytovatel zmaří provedení SOJ neplněním povinností uvedených ve smlouvě, 
má objednatel právo odstoupit od smlouvy a požadovat na poskytovateli smluvní pokutu dle  
čl. XIII odst. 4 smlouvy, přičemž objednatel nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti 
s plněním předmětu smlouvy. 

IX. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílčí plnění bude hrazena v české měně (Kč). 

2. Poskytovatel je oprávněn vystavit daňový doklad včetně příloh (dále jen „daňový doklad“), 
a to vždy po ukončení kalendářního měsíce (souhrnně jeden daňový doklad za všechna dílčí 
plnění poskytnutá v příslušném místě plnění) na základě podpisů příslušných protokolů dle čl. 
VII odst. 7 smlouvy. Poskytovatel je povinen vyhotovit daňový doklad ve 2 výtiscích (originál 
a 1 kopie), který zašle na adresu uvedenou v odst. č. 4 tohoto článku. Dále zašle daňový doklad 
prostřednictvím e-mailu na dresu zástupce objednatele, která je uvedena v čl. I. smlouvy.  

3. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ. Kromě toho musí daňový doklad 
obsahovat tyto údaje a náležitosti: 
- označení dokladu jako daňový doklad nebo faktura a jeho číslo; 
- číslo smlouvy; 
- datum vystavení a splatnost daňového dokladu; 
- název dílčího plnění a místo plnění; 
- číslo bankovního účtu poskytovatele a název banky; 
- počet příloh a razítko poskytovatele s podpisem oprávněné osoby poskytovatele; 
- k příloze daňového dokladu přiloží poskytovatel kopie výzvy k předběžné konzultaci, 

potvrzené objednávky dle čl. VII odst. 3 smlouvy a protokolu dle čl. VII odst. 7 smlouvy;  
- Osvědčení o jakosti a kompletnosti vydané Úřadem v případě provedení SOJ v ČR. 
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4. Daňový doklad bude poskytovatelem zaslán objednateli na adresu: 

 Česká republika – Ministerstvo obrany 
 Tychonova 1 
 160 01 Praha 6 
 IČO: 60162694 
 DIČ: CZ60162694 

 v zastoupení: 
Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
odbor centrálních běžných výdajů 
náměstí Svobody 471/4 
160 01 Praha 6 

5. Objednatel uhradí daňový doklad poskytovateli do 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení 
se všemi jeho náležitostmi a přiloženými doklady dle odst. 3 tohoto článku. Daňový doklad 
se považuje za uhrazený okamžikem odepsání platby z účtu objednatele. 

6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poskytovateli daňový doklad, 
neobsahuje-li požadované náležitosti, není-li doložen požadovanými doklady nebo obsahuje-li 
neúplné nebo nesprávné cenové údaje a náležitosti nebo má jiné vady. V případě oprávněného 
vrácení poskytovatel vystaví nový daňový doklad. Vrácením daňového dokladu přestává běžet 
původní lhůta jeho splatnosti a nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nového (opraveného) 
daňového dokladu objednateli. Poskytovatel je povinen nový daňový doklad doručit objednateli 
do 5 pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vráceného daňového dokladu poskytovateli. 
Pro zachování lhůty pro vrácení daňového dokladu postačí jeho odeslání poskytovateli v době 
jeho splatnosti. Při vrácení daňového dokladu objednatel uvede důvod jeho vrácení a v případě 
oprávněného vrácení poskytovatel vystaví nový daňový doklad. 

7. Objednatel neposkytuje zálohové platby. 

8. Pokud budou u poskytovatele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle ust. § 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 ust. § 109a tohoto 
zákona. 

X. 
Vlastnictví a odpovědnost za škody  

1. Vlastníkem techniky, předané poskytovateli k provedení dílčího plnění, zůstává objednatel. 

2. Nebezpečí škody na technice předané k provedení dílčího plnění přechází z objednatele 
na poskytovatele okamžikem předání techniky a podpisem příslušné části protokolu dle čl. VII odst. 7 
smlouvy a zpětně z poskytovatele na objednatele po podpisu příslušné části protokolu dle čl. VII  
odst. 7 smlouvy zástupci obou smluvních stran. 

XI. 
Záruka za jakost a podmínky uplatnění práv z odpovědnosti ze záruky za jakost 

1. V souladu s § 2113 až 2117 OZ poskytovatel poskytuje na služby záruku za jakost následovně: 

- na nové části MOSILS nebo jejich vybavení a příslušenství v délce 24 měsíců od data 
převzetí; 
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- na opravené části MOSILS (včetně ND použitých při opravě) nebo jejich vybavení
a příslušenství v délce 12 měsíců od data převzetí.

- na provedené služby a opravy v délce 12 měsíců od data převzetí.

Záruční doba bude plynout od okamžiku podpisu protokolu dle čl. VII odst. 7 smlouvy.

2. Objednatel bezprostředně po zjištění vad uplatňuje práva ze záruky za jakost u poskytovatele
oznámením o uplatnění práv ze záruky za jakost dle přílohy č. 7 smlouvy na e-mail

). V oznámení zástupce uživatele specifikuje
vadu (včetně uvedení data poruchy) a uvede, jak se vada projevuje. Dále zástupce uživatele
uvede, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

3. Poskytovatel se písemně vyjádří k uznání nebo neuznání práv ze záruky za jakost do 5 kalendářních
dnů od doručení e-mailového oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že takto oznámenou vadu
uznal v plném rozsahu.

4. Veškeré náklady na provádění záručních oprav (včetně diagnostiky, dopravy, kontrolního měření,
apod.) hradí poskytovatel. Záruční opravy se provádějí na místech zasazení techniky nebo
u poskytovatele (dle rozsahu záruční opravy).

5. Poskytovatel je povinen odstranit oznámenou vadu v záruce do 30 kalendářních dní od uznání
odpovědnosti za vady poskytovatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Po odstranění oznámené vady poskytovatel a zástupce uživatele sepíší a podepíší protokol
o odstranění vady dle přílohy č. 7 smlouvy. Poskytovatel 1 výtisk protokolu o odstranění vady
zašle kontaktní osobě objednatele na adresu pro doručování korespondence.

7. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vady poskytovatelem.

8. O uplatnění práva ze záruky za jakost informuje poskytovatel neprodleně zástupce Úřadu.
Poskytovatel zašle kopii oznámení Úřadu na adresu Úřadu, nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6,
nebo na e-mailovou adresu osojcechy@army.cz.

XII.
Vady poskytnutého dílčího plnění

1. Odpovědnost za vady a nároky z vad z dílčího plnění se řídí obdobně § 1914 až 1925 ve spojení
s § 2099 a násl. OZ.

XIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení poskytovatele s provedením dílčího plnění
v souladu s čl. III odst. 1 smlouvy v termínu uvedeném v potvrzené objednávce dle čl. VII odst. 3
smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílčí
plnění včetně DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění dílčího plnění.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě nesplnění povinností poskytovatele dle čl. VII odst. 4
smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každé
jednotlivé porušení příslušné povinnosti.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nesplnění povinnosti poskytovatele dle čl. VII odst. 19
smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč za každé
jednotlivé porušení příslušné povinnosti.
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4. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že poskytovatel zmaří provedení SOJ dle čl. VIII smlouvy, 
je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,00 Kč. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení poskytovatele s odstraněním oznámených vad 
v termínu dle čl. XI odst. 5 smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny té části dílčího plnění včetně DPH, ke které byla uplatněna práva ze záruky 
za jakost za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku. 

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu, 
je objednatel povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení v zákonné výši dle nařízení 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 
a fyzických osob a evidence svěřených fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, podle 
ustanovení § 1970 OZ. 

7. Právo vymáhat a vyčíslovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní straně 
prvním dnem prodlení. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány povinné smluvní straně. 

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

XIV. 
Zvláštní ujednání 

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními OZ. 

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

3. Poskytovatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli 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 podle této 
smlouvy, třetím osobám (mimo své poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu 
§ 1730 OZ důvěrné. 

4. Při zpracování osobních údajů objednatel postupuje dle příslušných ustanovení zákona  
č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů. 

5. Poskytovatel 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. 

6. Poskytovatel prohlašuje, že má veškeré potřebné certifikáty, oprávnění apod. potřebná 
k plnění předmětu této smlouvy, včetně všech práv k jejich užití. 

7. V případě vzniku skutečností, které znemožňují, nebo podstatně omezují plnění tohoto 
smluvního vztahu, je povinností smluvní strany, která vznik takovéto skutečnosti zjistí, 
neprodleně o této skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Smluvní strana, u které tyto 
skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob řešení vedoucí k jejich odstranění. 
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8. Poskytovatel prohlašuje, že poskytování služby není zatíženo žádnými právy třetích osob. 
Poskytovatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového vzoru nebo jiného 
duševního vlastnictví třetích osob při poskytování služby. 

9. Poskytovatel souhlasí s uveřejněním obsahu této smlouvy. 

10. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě a musí být doručena doporučené poštovní zásilky nebo datovou zprávou 
na adresy uvedené v této smlouvě 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 čl. I 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 elektronické zprávy se považuje její 
dodání do datové schránky, resp. e-mailové schránky adresáta. 

XV. 
Zánik smluvního vztahu 

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

a) splněním závazku řádně a včas; 

b) vyčerpáním finančního limitu dle čl. IV odst. 1 smlouvy; 

c) písemnou dohodou smluvních stran při vzájemném vypořádání účelně a prokazatelně 
vynaložených nákladů ke dni zániku smlouvy;  

d) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení poskytovatelem s tím, 
že podstatným porušením smlouvy se rozumí: 

- prodlení poskytovatele s provedením dílčího plnění v termínu uvedeném v potvrzené 
objednávce dle čl. VII odst. 3 smlouvy trvající déle než 30 kalendářních dnů; 

- porušení povinnosti dle čl. VII odst. 19 smlouvy; 

- zmaření SOJ dle čl. VIII odst. 5 smlouvy; 

- prodlení se splněním povinností poskytovatele dle čl. XI odst. 5 smlouvy delší než 30 
kalendářních dnů; 

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, v případě, že je poskytovatel 
v likvidaci podle § 187 OZ, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku podle § 136 zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, byla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo 
je v obdobné situaci podle právního řádu země sídla poskytovatel; 

f) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případech uvedených v § 223 
zákona; 

2. V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy dle odst. 1 písm. d) až f) tohoto 
článku smlouvy nemá poskytovatel právo na náhradu účelně a prokazatelně vynaložených nákladů. 
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XVI 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o 12 stranách a 7 přílohách o 24 stranách.  

2. 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. 

3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými a oboustranně podepsanými, 
vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. O změnách v osobách 
či identifikačních údajích těchto osob nejsou smluvní strany povinny vyhotovovat písemný  
dodatek dle tohoto odstavce. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro notifikování 
takovýchto změn postačuje písemné oznámení druhé smluvní straně, které však musí být učiněno 
bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním 
v Informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 „Specifikace služby“ 

Příloha č. 2 „Ceník“ 

Příloha č. 3 „Předběžná konzultace, cenová nabídka“  

Příloha č. 4 „Objednávka“  

Příloha č. 5 „Protokol o předání techniky k provedení/po splnění dílčího plnění“ 

Příloha č. 6  „Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti“ 

Příloha č. 7 „Oznámení o uplatnění práv ze záruky za jakost/Protokol o odstranění vady“ 

 

                     Za objednatele:                         Za poskytovatele: 
 

          _________________________ 
JUDr. Pavlína Čermáková 

ředitelka 
podepsáno elektronicky 

 

 ________________________ 
Mgr. Jiří Protiva 

ředitel státního podniku 
podepsáno elektronicky 

Mgr. Jiří 
Protiva

Digitálně 
podepsal Mgr. Jiří 
Protiva 
Datum: 
2020.11.19 
08:13:06 +01'00'
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Specifikace služby 
 

Služba zahrnuje vstupní kontrolu, zjištění technického stavu techniky (defektaci), odstranění vad 
a údržbu a doplnění chybějících dílů dle technických podmínek takto: 

 

1. Zabezpečení oprav, servisních prohlídek a údržby MOSILS (kontejnerová nástavba 
nebo přívěs mimo podvozek) 

V rámci zabezpečení oprav, servisních prohlídek a údržby MOSILS se na základě 
objednávek vystavených objednatelem provádí: 

1.1. Defektace techniky s cílem detekovat rozsah závady, potřebu náhradních dílů 
a materiálu pro opravy a stanovení předpokládané ceny a lhůty provedení 
jednotlivých oprav. 

1.2. Celkové opravy (CO) techniky (viz ČSN 30 0033), jimiž se v rozsahu mezních 
úchylek obnoví původní technické vlastnosti skupin, podskupin nebo součástkových 
celků demontovaných z vozidla. CO spočívá ve výměně všech vadných nebo 
opotřebovaných součástí za nové nebo opravené, úplným odstraněním vad částí nebo 
celku techniky, a to v rozsahu stanoveném defektací s možností provedení: 

a) zákonných revizí; 

b) zákonných prohlídek včetně technických kontrol; 

c) opravy a údržby vybavení a příslušenství MOSILS. 

1.3. Běžné opravy (BO) techniky (viz ČSN 30 0033), jimiž se odstraňují jednotlivé vady 
některého dílu techniky. 

1.4. Servisní prohlídky a údržba, včetně doporučení mezních lhůt do jejich dalšího 
provedení. 

1.5. Zabezpečení materiálu spotřebního charakteru pro opravy a údržbu MOSILS; 

1.6. Uplatnění konečné kontroly Úř OSK SOJ (Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci 
a státní ověřování jakosti) po opravě techniky, která je označená jako vojenský materiál 
ve sloupci č. 4 v níže uvedené tabulce „Seznam opravované a udržované techniky“ 
a ve sloupci č. 7 v níže uvedených tabulkách „Seznam opravovaného a udržovaného 
vybavení  
a příslušenství“ jednotlivé techniky. 

Jednotlivé etapy a rozsah oprav a údržby techniky závisí na konstrukčních zvláštnostech  
a zjištěném technickém stavu konkrétní techniky. Etapy technologického postupu oprav 
a údržby mohou být navzájem propojeny z hlediska stanovených činností a operací nebo 
jednotlivé etapy mohou být provedeny samostatně v závislosti na zjištěném technickém stavu 
věci s ohledem na stanovený technologický postup činností v opravárenské dokumentaci 
poskytovatele. 

 

2. Zabezpečení oprav a údržby vybavení a příslušenství MOSILS 

2.1. V rámci zabezpečení oprav a údržby vybavení a příslušenství MOSILS, které spočívá 
v úplném odstranění vad jeho částí nebo celku, se na základě objednávek vystavených 
objednatelem provádí: 
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a) analýza příčin závad vybavení a příslušenství, zpracování návrhu preventivních 
opatření k odstranění závad a k zamezení výskytu závad a zpracování písemné 
kontrolní zprávy (dále jen "analýza závad"); 

b) zajištění správné funkce vybavení a příslušenství po zjištění závady, degradace 
provozních parametrů nebo po změně jeho konfigurace (dále jen "oprava 
vybavení"); 

c) zajištění správné funkce vybavení a příslušenství na základě sdělení jeho 
dodavatele o ukončení podpory celku nebo částí vybavení a příslušenství, který 
je deklarován jako EOL (End Of Life), (dále jen "oprava EOL"). 

2.2. Zabezpečení oprav a údržby vybavení a příslušenství MOSILS zahrnuje zejména 
opravy a údržbu dle bodu 2.1, odst. a) až c) této Přílohy, pro: 

a) vnitřní vybavení a příslušenství MOSILS, a to zejména nábytek, vodní 
hospodářství a otopné a chladící vybavení; 

b) vnitřní a vnější elektrické vybavení MOSILS, a to zejména elektroinstalace, 
osvětlení, elektrické spotřebiče a elektrocentrály; 

c) vnitřní a vnější komunikační a radiokomunikační vybavení MOSILS; 

d) výpočetní techniku (HW i SW), kontrolně měřící techniku (dále jen KMT)  
a nástroje a kancelářské vybavení používané v MOSILS; 

e) vnější vybavení a příslušenství MOSILS, a to zejména vnější uzamknutelné 
schránky, jeřábky pro elektrocentrály, doplňkové úchyty, nosiče a lanovody, 
venkovní přístřešky a nábytek. 

 

3. Zabezpečení technické podpory MOSILS 

V rámci zabezpečení technické podpory MOSILS se na základě objednávek vystavených 
objednatelem provádí: 

3.1. Aktualizace firmware a SW jednotlivých prvků vybavení a příslušenství MOSILS. 

3.2. Zabezpečení technických asistencí, konzultační a poradenské činnosti při provádění 
oprav, servisních prohlídek a údržby MOSILS, návěsu, přívěsů včetně podvozků  
a všech typů nástaveb včetně vybavení a příslušenství těchto stanovišť. 

3.3. Zabezpečení konzultační a poradenské činnosti při řešení problematiky zastarávání 
použitého vybavení a příslušenství MOSILS. 

3.4. Zabezpečení školení obsluhy mobilních stanovišť ILS dle požadavků jednotlivých 
základen. Tyto požadavky mohou vyplynout z provádění oprav, servisních prohlídek 
a údržby MOSILS, změny konfigurace MOSILS nebo změny technologických 
postupů provádění oprav, servisních prohlídek a údržby MOSILS, a proto nelze 
předem specifikovat typy a rozsahy školení. 
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Služba se týká následující techniky:  

Seznam opravované a udržované techniky 
1. 2. 3. 4. 5. 

Poř. 
č. 

Název opravované a 
udržované techniky MOSILS 

RZ/výr.č. 

V - vojenský 
materiál, na 

který se uplatní 
SOJ v rozsahu 

konečná kontrola 

Označení příslušné schválené 
technické dokumentace, podle které 

se bude služba poskytovat 
u vojenského materiálu 

1 

MOSILS-LZ 
(kontejnerová nástavba bez 
podvozku, zahrnuje všechny 

součásti pevně spojené 
s konstrukcí nástavby – okna, 

dveře, střecha, podlaha, úchyty, 
nátěr, apod.) 

01/1997 

V 
(dle zákona č. 
134/2016 Sb.,  
§ 28 písm n), 

Příloha 1, 
kategorie 7) 

technické podmínky      
MOSILS - LZ   č. 000298-2/P 

VTÚLaPVO Praha 

2 

MOSILS-TL 
(kontejnerová nástavba bez 
podvozku, zahrnuje všechny 

součásti pevně spojené 
s konstrukcí nástavby – okna, 

dveře, střecha, podlaha, úchyty, 
nátěr, apod.) 

149-26-19 

V 
(dle zákona č. 
134/2016 Sb.,  
§ 28 písm n), 

Příloha 1, 
kategorie 7) 

technické podmínky      
MOSILS –TL   č. 000198-2/P 

VTÚLaPVO Praha 

3 

MOSILS-TL 
(kontejnerová nástavba bez 
podvozku, zahrnuje všechny 

součásti pevně spojené 
s konstrukcí nástavby – okna, 

dveře, střecha, podlaha, úchyty, 
nátěr, apod.) 

250-82-58 

V 
(dle zákona č. 
134/2016 Sb.,  
§ 28 písm n), 

Příloha 1, 
kategorie 7) 

technické podmínky      
MOSILS –TL   č. 000198-2/P 

VTÚLaPVO Praha 

4 

MOSILS-TL 
(kontejnerová nástavba bez 
podvozku, zahrnuje všechny 

součásti pevně spojené 
s konstrukcí nástavby – okna, 

dveře, střecha, podlaha, úchyty, 
nátěr, apod.) 

303-22-84 

V 
(dle zákona č. 
134/2016 Sb.,  
§ 28 písm n), 

Příloha 1, 
kategorie 7) 

technické podmínky      
MOSILS –TL   č. 000198-2/P 

VTÚLaPVO Praha 

5 

MOSILS – N10-S Orličan 
(skříňový návěs bez podvozku, 

zahrnuje všechny součásti 
pevně spojené s konstrukcí 

návěsu – okna, dveře, střecha, 
podlaha, úchyty, nátěr, apod.) 

207-01-75  

 

U vojenského materiálu, v tabulce ve sloupci č. 4 označeného „V“ (vojenský materiál), bude 
provedeno SOJ v rozsahu konečná kontrola. 
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Seznam opravovaného a udržovaného vybavení a příslušenství  
nástavbové části MOSILS-LZ, výr. č. 01/1997 

Poznámka: Tento seznam bude průběžně nahrazen aktualizovaným  
„Seznamem předmětů – kusovníkem“. 

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

Poř. č. Druh Název - - Počet 

V - vojenský 
materiál, na 

který se uplatní 
SOJ v rozsahu 

konečná 
kontrola 

Hlavní vybavení 

1 
Radiokomunikační 
vybavení 

Letecká 
radiostanice pro I. 
letecké pásmo 

Bendix KX-99 1 spr - 

2 
Radiokomunikační 
vybavení 

Letecká 
radiostanice pro II. 
letecké pásmo 

Dittel FSG-7016 1 spr - 

3 
Radiokomunikační 
vybavení 

Pozemní 
základnová 
radiostanice s 
příslušenstvím 

Motorola GM-300 1 spr - 

4 
Radiokomunikační 
vybavení 

Pozemní přenosná 
UKV radiostanice s 
hlasitým výstupem 

Motorola GP-300 8 spr - 

5 
Radiokomunikační 
vybavení 

Širokopásmový 
přijímač DV, SV, 
KV, VKV, UKV 

AOR AR-3000 1 ks - 

6 
Radiokomunikační 
vybavení 

Vnější anténní 
systém pro rádiové 
vybavení 

- LN0639 1 ks - 

7 
Radiokomunikační 
vybavení 

Vnější anténní 
systém pro rádiové 
vybavení 

- ADL-94 1 ks - 

8 
Radiokomunikační 
vybavení 

Vnější anténní 
systém pro rádiové 
vybavení 

- MAXRAD 1 ks - 

9 Radiokomunikační Vnější anténní - autoanténa 1 ks - 
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vybavení systém pro rádiové 
vybavení 

50Ω 

10 
Komunikační 
vybavení 

Telefonní ústředna 
s hlasitým 
výstupem 

Asconn 
CONNEX 

BX8 
1 ks - 

11 
Komunikační 
vybavení 

Telefonní přístroj  s 
panelem předvoleb 

Hybrex KPU-51 1 ks - 

12 
Komunikační 
vybavení 

Telefonní přístroj 
AUT 

Asconn 
Nova Basic 

H 
5 ks - 

13 
Komunikační 
vybavení 

Hlasitý telefonní 
přístroj AUT 

Asconn 
Nova 

Standard 
5 ks - 

14 
Komunikační 
vybavení 

Polní telefonní 
přístroj 

- TP-25 2 ks - 

15 
Výpočetní technika 
a periferie 

Přenosný počítač 
(notebook) 

Texas 
Instruments 

Extensa 510 2 ks - 

16 
Výpočetní technika 
a periferie 

Modem (PCMCI) NewMedia - 1 ks - 

17 
Výpočetní technika 
a periferie 

Tiskárna Canon BJ30 1 ks - 

18 Elektrické vybavení Televizní přijímač Philips 22PFx4031 1 ks - 

19 Elektrické vybavení 
Jednoduché 
meteorologické 
zařízení 

Sencor 
SWS 240 

OR 
1 spr - 

20 Elektrické vybavení Elektrocentrála Honda 4500S 1 ks - 

Pomocné vybavení 

21 
Nábytek - 
příslušenství 

Pracovní stoly 
(speciální 
pracoviště) se 
zásuvkami 

- - 4 ks - 

22 
Nábytek - 
příslušenství 

Prodyšné 
anatomické křeslo 
se sklopným 
opěradlem a aretací 
k podlaze 

- - 4 ks - 

23 
Nábytek a 
příslušenství 

Hygienický koutek 
se zásobníky 
užitkové a odpadní 
vody 

- - 1 spr - 
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24 
Nábytek a 
příslušenství 

Nádobí pro 4 
osoby, konvice na 
čaj a nádoba na 
vodu 

- - 1 spr - 

25 
Nábytek a 
příslušenství 

Typizovaná 
lékárnička 

- - 1 ks - 

26 
Nábytek a 
příslušenství 

Hasicí přístroj 
práškový 

- - 1 ks - 

27 
Nábytek a 
příslušenství 

Prostředky pro 
úklid 

- - 1 spr - 

28 
Nábytek a 
příslušenství 

Vstupní schody se 
zábradlím, žebřík 
na střechu 

- - 1 spr - 

29 
Nábytek a 
příslušenství 

Křeslo pro 
venkovní použití 

- - 4 ks - 

30 
Nábytek a 
příslušenství 

Stůl skládací pro 
venkovní použití 

- - 1 ks - 

31 
Nábytek a 
příslušenství 

Jeřábek 
elektrocentrály 

- - 1 ks - 

32 
Otopné a chladící 
vybavení 

Klimatizační 
jednotka 

Truma Aventa 1 ks - 

33 
Otopné a chladící 
vybavení 

Naftové topení Eberspacher D5LC 1 ks - 

34 
Otopné a chladící 
vybavení 

Elektrické topení ETA 1617 1 ks - 

35 Elektrické vybavení 
Filtro-ventilační 
jednotka k ochraně 
proti ZHN 

- - 1 ks 

V 

(dle zákona č. 
134/2016 Sb., § 28 
písm n), Příloha 1, 

kategorie 16) 

36 Elektrické vybavení 
Záložní 
akumulátory s 
dobíječem 

- - 1 spr - 

37 Elektrické vybavení 

Stropní svítidla a 
stolní nastavitelné 
lampy 24 V nebo 
220 V 

- - 1 spr - 

38 Elektrické vybavení Mikrovlnná trouba GoldStar MS-1715 1 ks - 
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39 Elektrické vybavení 
Rychlovarná 
konvice na vodu 

SENCOR - 1 ks - 

40 Elektrické vybavení Lednice Gorenje RBI 4061 1 ks - 

41 Elektrické vybavení Hodiny - - 1 ks - 

42 KMT a nástroje 
Přenosná výkonná 
svítilna s Aku a 
nabíječem Aku 

- - 2 ks - 

43 KMT a nástroje Dalekohled - - 1 ks - 

44 KMT a nástroje 
Nářadí pro 
mechanika 

- - 1 spr - 

45 KMT a nástroje Digitální multimetr HungChang HC 3500T 1 ks - 

46 KMT a nástroje 
Nástroj pro měření 
vzdálenosti 

- - 1 ks - 

47 KMT a nástroje Stopky - - 1 ks - 

48 KMT a nástroje 
Maskovací síť a 
ženijní nářadí 

- - 1 spr - 

49 
Kancelářské 
vybavení 

Informační tabule 
magnetická 

- - 2 ks - 

50 
Kancelářské 
vybavení 

Psací potřeby - - 4 spr - 

Seznam opravovaného a udržovaného vybavení a příslušenství 
nástavbové části MOSILS-TL, RZ 149-26-19, 250-82-58 a 303-22-84 

Poznámka: Tento seznam bude průběžně nahrazen aktualizovaným  
„Seznamem předmětů – kusovníkem“. 

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

Poř. č. Druh Název Výrobce Typ Počet 

V - vojenský 
materiál, na 

který se uplatní 
SOJ v rozsahu 

konečná 
kontrola 

Hlavní vybavení 

1 
Radiokomunikační 
vybavení 

Letecká 
radiostanice pro I. 
letecké pásmo 

Bendix KX-99 1 spr - 
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2 
Radiokomunikační 
vybavení 

Letecká 
radiostanice pro II. 
letecké pásmo 

Dittel FSG-7016 1 spr - 

3 
Radiokomunikační 
vybavení 

Pozemní 
základnová 
radiostanice s 
příslušenstvím 

Motorola GM-300 1 spr - 

4 
Radiokomunikační 
vybavení 

Pozemní přenosná 
UKV radiostanice s 
hlasitým výstupem 

Motorola GP-300 12 spr - 

5 
Radiokomunikační 
vybavení 

Širokopásmový 
přijímač DV, SV, 
KV, VKV, UKV 

AOR AR-3000 1 ks - 

6 
Radiokomunikační 
vybavení 

Vnější anténní 
systém pro rádiové 
vybavení 

- LN0639 1 ks - 

7 
Radiokomunikační 
vybavení 

Vnější anténní 
systém pro rádiové 
vybavení 

- ADL-94 1 ks - 

8 
Radiokomunikační 
vybavení 

Vnější anténní 
systém pro rádiové 
vybavení 

- MAXRAD 1 ks - 

9 
Radiokomunikační 
vybavení 

Vnější anténní 
systém pro rádiové 
vybavení 

- 
autoanténa 

50Ω 
1 ks - 

10 
Komunikační 
vybavení 

Telefonní ústředna 
s hlasitým 
výstupem 

Asconn 
CONNEX 

BX8 
1 ks - 

11 
Komunikační 
vybavení 

Telefonní přístroj  s 
panelem předvoleb 

Hybrex KPU-51 1 ks - 

12 
Komunikační 
vybavení 

Telefonní přístroj 
AUT 

Asconn 
Nova Basic 

H 
6 ks - 

13 
Komunikační 
vybavení 

Hlasitý telefonní 
přístroj AUT 

Asconn 
Nova 

Standard 
4 ks - 

14 
Komunikační 
vybavení 

Polní telefonní 
přístroj 

- TP-25 2 ks - 

15 
Komunikační 
vybavení 

NF zesilovač 100 
W s mikrofonem a 
vnějšími 

- - 1 spr - 
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reproduktory 

16 
Výpočetní technika 
a periferie 

Přenosný počítač 
(notebook) 

Texas 
Instruments 

Extensa 510 1 ks - 

17 
Výpočetní technika 
a periferie 

Modem (PCMCI) NewMedia - 1 ks - 

18 
Výpočetní technika 
a periferie 

Tiskárna Canon BJ30 1 ks - 

19 
Výpočetní technika 
a periferie 

Televizní přijímač SABA - 1 ks - 

20 Elektrické vybavení 
Jednoduché 
meteorologické 
zařízení 

Spell - 1 spr - 

21 Elektrické vybavení Elektrocentrála Honda 4500S 1 ks - 

Pomocné vybavení 

22 
Nábytek a 
příslušenství 

Pracovní stoly 
(speciální 
pracoviště) se 
zásuvkami 

- - 3 ks - 

23 
Nábytek a 
příslušenství 

Prodyšné 
anatomické křeslo 
se sklopným 
opěradlem a aretací 
k podlaze 

- - 3 ks - 

24 
Nábytek a 
příslušenství 

Hygienický koutek 
se zásobníky 
užitkové a odpadní 
vody 

- - 1 spr - 

25 
Nábytek a 
příslušenství 

Nádobí pro 3 
osoby, konvice na 
čaj a nádoba na 
vodu 

- - 1 spr - 

26 
Nábytek a 
příslušenství 

Typizovaná 
lékárnička 

- - 1 ks - 

27 
Nábytek a 
příslušenství 

Hasicí přístroj 
práškový 

- - 1 ks - 

28 
Nábytek a 
příslušenství 

Prostředky pro 
úklid 

- - 1 spr - 

29 Nábytek a Vstupní schody se - - 1 spr - 
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příslušenství zábradlím, žebřík 
na střechu 

30 
Nábytek a 
příslušenství 

Jeřábek 
elektrocentrály 

- - 1 ks - 

31 
Otopné a chladící 
vybavení 

Klimatizační 
jednotka 

- RIO 45 1 ks - 

32 
Otopné a chladící 
vybavení 

Naftové topení Eberspacher D5LC 1 ks - 

33 
Otopné a chladící 
vybavení 

Elektrické topení ETA 1617 1 ks - 

34 Elektrické vybavení 
Filtro-ventilační 
jednotka k ochraně 
proti ZHN 

- - 1 ks 

V 

(dle zákona č. 
134/2016 Sb., § 28 
písm n), Příloha 1, 

kategorie 16) 

35 Elektrické vybavení 
Záložní 
akumulátory s 
dobíječem 

- - 1 spr - 

36 Elektrické vybavení 

Stropní svítidla a 
stolní nastavitelné 
lampy 24 V nebo 
220 V 

- - 1 spr - 

37 Elektrické vybavení Mikrovlnná trouba GoldStar MS-1715 1 ks - 

38 Elektrické vybavení 
Rychlovarná 
konvice na vodu 

- - 1 ks - 

39 Elektrické vybavení Lednice Whirpool ARG 090 1 ks - 

40 Elektrické vybavení Hodiny - - 1 ks - 

41 KMT a nástroje 
Přenosná výkonná 
svítilna s Aku a 
nabíječem Aku 

- - 1 ks - 

42 KMT a nástroje 

Svítilny s kužely 
(terče) pro navádění 
letadel denní - 
noční 

- - 2 spr - 

43 KMT a nástroje Dalekohled - - 1 ks - 

44 KMT a nástroje 
Nářadí pro 
mechanika 

- - 1 spr - 
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45 KMT a nástroje Digitální multimetr HungChang HC 3500T 1 ks - 

46 KMT a nástroje 
Nástroj pro měření 
vzdálenosti 

- - 1 ks - 

47 KMT a nástroje Stopky - - 1 ks - 

48 KMT a nástroje 
Maskovací síť a 
ženijní nářadí 

- - 1 spr - 

49 
Kancelářské 
vybavení 

Informační tabule 
magnetická 

- - 1 ks - 

50 
Kancelářské 
vybavení 

Psací potřeby - - 3 spr - 

Seznam opravovaného a udržovaného vybavení a příslušenství 
skříňového přívěsu MOSILS-N10S Orličan, RZ 207-01-75 

Poznámka: Tento seznam bude průběžně nahrazen aktualizovaným  
„Seznamem předmětů – kusovníkem“. 

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

Poř. č. Druh Název Výrobce Typ Počet 

V - vojenský 
materiál, na 

který se uplatní 
SOJ v rozsahu 

konečná 
kontrola 

1 
Otopné a chladící 
vybavení 

Elektrické topení - - 2 ks - 

2 Elektrické vybavení 
Stropní svítidla 
zářivková 

- - 1 spr - 

3 
Nábytek a 
příslušenství 

Lavice čalouněná s 
úložným prostorem 

- - 2 ks - 

4 
Nábytek a 
příslušenství 

Síťkové regály u 
stropu 

- - 1 spr - 

5 
Nábytek a 
příslušenství 

Hygienický koutek 
se zásobníky 
užitkové a odpadní 
vody 

- - 1 spr - 

6 
Nábytek a 
příslušenství 

Vstupní schody se 
zábradlím 

- - 1 spr - 

U vojenského materiálu, v tabulce ve sloupci č. 7 označeného „V“ (vojenský materiál), 
bude provedeno SOJ v rozsahu konečná kontrola.  
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 Příloha č. 3 ke smlouvě č. 201210440 
 

 

PŘEDBĚŽNÁ KONZULTACE č. …/xxx*) 

 
 
Specifikace dílčího 
plnění: 

Popis dílčího plnění 

 
 
 
Předmět dílčího 
plnění: 
 
 
 

 (přesné označení zařízení) 
 

Požadované místo 
plnění: 

(vyplnit místo, adresa, telefon, kontaktní osoba) 

Zástupce uživatele 
(objednatele): 

  
+420 973 ... ...       
+420 973 ... ... 

Funkce, jméno, příjmení (hůlkovým písmem) a razítko Datum a podpis Telefonní a faxové číslo: 

 
Posouzení pověřeného zástupce Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování 
jakosti: 
 
 
 
 
 

 
*)  x pořadové číslo objednávky/konzultace v roce x vojenského útvaru/zařízení  
 
 
 
 
 
 
 

Kalkulace ceny:  

Místo a termín předání věci 
k provedení dílčímu plnění: 

Místo / hodina / den / měsíc / rok 

 

Místo a termín ukončení dílčího 
plnění:     

Místo / hodina / den / měsíc / rok 

 

Poskytovatel: 
  

+420 ... ... ... 
+420 ... ... ... 

Funkce, jméno, příjmení (hůlkovým písmem) a razítko Datum a podpis Telefonní a faxové číslo: 
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NABÍDKA POSKYTOVATELE  
(cenová kalkulace) 

k objednávce/ konzultaci č.  
 
 
ROZPIS NÁKLADŮ  
Držitel techniky: 
Název techniky: Číslo: 
Popis závady: 
Doba provedení plnění: 

Název Cena/j. Počet j.
Cena za 

jednotku bez 
DPH

Celkem bez 
DPH

0,00 1 0,00

0,00 1 0,00
0,00 1 0,00

0,00 1 0,00

0,00 1 0,00
0,00 1 0,00

          Kilometrovné za      km 0,00 1 0,00
          Hodiny na cestě 0,00 1 0,00
          Ubytování 0,00 1 0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

2. Cena vybraných náhradních dílů

Práce (počet odpracovaných hodin násobený cenou hodinové zůčtovací sazby sazby):

Cena celkem včetně DPH

Ostatní naklady (cestovné, ubytování, stravné aj.):

0,00

Daňový základ
DPH 21%

 
Předpokládané práce: 

 
Jednotlivé řádky tabulky se použijí podle potřeby. 

    
 

 
 
 

Zpracovatel: 
  

Jméno, příjmení (hůlkovým písmem) a razítko Datum a podpis 



 Příloha č. 4 ke smlouvě č. 201210440  
 

 

OBJEDNÁVKA č. xxx/yyyy-zzzz*) 

Předmět: PROVEDENÍ SLUŽBY 

 

 
*)  xxx – pořadové číslo objednávky/konzultace v roce yyyy vojenského útvaru zzzz 
**)  nehodící škrtněte 
***)  nabídka poskytovatele k objednávce/konzultaci (v příloze č. 3) 

Odkaz na nabídku a cenovou kalkulaci poskytovatele, která 
bude přílohou objednávky**): 

ANO NE 

Předmět služby:  

Přesné stanovení předmětu služby (evidenční číslo techniky nebo přesné označení části techniky) 

 

Ceny podle cenové 
kalkulace uvedené v 

předběžné konzultaci ***): 
 

xxx/201210440 

Specifikace služby včetně ceny: 

Č. Název Specifikace Jednotky Cena  

1.     
2.      
3.     
4.     
5.     

atd.     
Požadavek na výměnu 
dílů v rámci provedení 

služby: 
 

Služba bude provedena 
v souladu s 

(včetně zápisu do provozní 

dokumentace, kontroly SOJ, atd.): 

platnou a schválenou technickou dokumentací výrobce, technologií stanovenou poskytovatelem pro 
opravy techniky, apod. 

Místo předání: Místo předání 

Místo plnění: Místo plnění 

Datum zahájení 
služby: 

 

Hodina / den / měsíc / rok 

Datum dokončení 
služby: 

 

Hodina / den / měsíc / rok 

Zástupce 
uživatele: 

Realizace úkonů č.:                     , dle předběžné konzultace č. xxx/201210440***) 

  
+420 973 ... ...       
+420 973 ... ... 

Funkce, jméno, příjmení (hůlkovým písmem) a razítko Datum a podpis  Telefonní a faxové číslo: 

Zástupce 
objednatele: 

  
+420 973 ... ...       
+420 973 ... ... 

Funkce, jméno, příjmení (hůlkovým písmem) a razítko Datum a podpis  Telefonní a faxové číslo: 

Poskytovatel: 
 

  
+420 … ... ...       
+420 … ... ... 

Funkce, jméno, příjmení (hůlkovým písmem) a razítko Datum a podpis  Telefonní a faxové číslo: 
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Protokol 
o předání techniky k provedení/po splnění dílčího plnění č. …/xxx 

 

Předmět dílčího plnění: Opravy a údržba mobilních stanovišť ILS (dále jen MOSILS) 

Specifikace služby: 

Smlouva číslo:  Datum poslední provedené opravy: 

Počet listů protokolu: Počet listů příloh protokolu: 

Označení techniky:  Evidenční (výrobní) číslo:   

Objednatel (uživatel): 
 
 
  

Poskytovatel: 

Zástupce uživatele: 
 
  ………….………………………………… 

(funkce, titul, jméno, příjmení) 
 

Číslo občanského průkazu: 
 

………….……………………….. 
 

Zástupce poskytovatele: 
 
  ………….………………………………… 

(funkce, titul, jméno, příjmení) 
 

Číslo občanského průkazu: 
 

 ………….……………………….. 
 

 

Při předání techniky MOSILS k provedení dílčího plnění bylo zjištěno: 
 

a) technický stav: 
 
 
 
 

b) u předané techniky MOSILS chybí: 
 
 
 
 
 

 

 
Přejímající: 

 

 
Dne ……………v ………………… 

 
 
 

………………………………….… 
(jméno, příjmení, podpis a razítko) 

 

 
Předávající: 

 

 
Dne ……………v ………………… 

 
 
 

………………………………….… 
(jméno, příjmení, podpis a razítko) 
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Seznam technické dokumentace předané s MOSILS k provedení dílčího 
plnění: 

 
Poř. č. Název Počet 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Doplňující údaje: 
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Během plnění dílčího plnění došlo k výměně následujícího 
vybavení/příslušenství MOSILS: 

 

Poř. 
číslo 

Označení  
vybavení / příslušenství 

Výrobní číslo 
(S/N) 

 
(původní) 

Výrobní číslo  
(S/N) 

 
 (nové) 

Počet 
(ks) 

Zdůvodnění 
Původní: 

P1 -  vráceno 
uživateli 
P2 -  xxx (vyplní 
poskytovatel)  

Nové: 
N1 – dodal uživatel 
N2 - dodal xxx 
(vyplní poskytovatel) 
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Doplňující údaje o předání/převzetí MOSILS 

 
Záruka za jakost provedeného dílčího plnění dle čl. XI. smlouvy č. 201210440: 

Nedostatky, na které upozorňuje přejímající: 

Nedostatky zjištěné při předání poskytovateli: 

Poznámky a další vyjádření přejímajícího/předávajícího: 
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Připomínky přejímajícího a jeho zhodnocení služeb provedených  
ve xxx (vyplní poskytovatel)  

(vyplňuje se v případě předání techniky poskytovatelem přejímajícímu) 
 
 

 

 



 Příloha č. 6 ke smlouvě č. 201210440  
  

 
Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti 

 
1. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy bude, na základě rozhodnutí 

Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“), 
uplatněno státní ověřování jakosti podle 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.“) v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.   

2. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě poskytování služby v zahraničí je Úřad 
oprávněn ve smyslu § 19 odst. 2 zákona č. 309/2000 Sb. požádat o státní ověřování jakosti 
obdobný úřad nebo orgán daného státu (dále jen „zahraniční úřad“). V takovém případě 
poskytovatel předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním poskytovatelem služby.  

3. Státní ověřování jakosti v závislosti na místě poskytování služby provede: 

a) zástupce Úřadu na území České republiky, nebo 
b) zástupce zahraničního úřadu v zahraničí. 

4. V rámci státního ověřování jakosti bude provedena konečná kontrola podle § 27 až 29 
zákona č. 309/2000 Sb. 

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

6. Státní ověřování jakosti nezbavuje poskytovatele odpovědnosti za vady výrobku. 

 

2. Požadavky kladené na dodavatele 
 

7. Poskytovatel je povinen plnit požadavky ČOS 051673, 1. vydání, POŽADAVKY NATO 
NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE A ZKOUŠENÍ  -  AQAP -  2131, 
Ed. C, NATO QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS FOR FINAL INSPECTION AND 
TEST. 

8. 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 Úřadu 
(zahraničního úřadu), které se vztahují k jeho činnosti, poskytovatel zapracuje do tohoto plánu. 

9. 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 poskytovatel 
předá zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) příslušné poddodavatelské smlouvy bezprostředně po 
jejich uzavření. 

10. Poskytovatel bezplatně poskytne zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) za účelem 
provádění státního ověřování jakosti nezbytnou materiální podporu v rozsahu výše uvedeného 
ČOS nebo AQAP a dále parkovací místo pro služební vozidlo v místě výkonu jeho činnosti. 
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11. Poskytovatel umožní zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) přístup ke schválenému 
a evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u výrobce výrobku. 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. Poskytovatel 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 na službu a že kupující zmocnil 
Úřad (zahraniční úřad) k vyřizování žádostí poskytovatele o povolení odchylky, výjimky 
a změny na poskytované službě v tomto rozsahu: 

Předloží-li prodávající žádost: 

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. 

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

 
15. Poskytovatel umožní Úřadu (zahraničnímu úřadu) účast na řešení reklamace, bude-li vůči němu 

uplatněna. 
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OZNÁMENÍ O UPLATNĚNÍ PRÁV ZE ZÁRUKY ZA JAKOST 
ke smlouvě č. 201210440 „Opravy a údržba mobilních stanovišť ILS“ 

 
 
Vyplní v případě potřeby zástupce uživatele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOL O ODSTRANĚNÍ VADY 
ke smlouvě č. 201210440 „Opravy a údržba mobilních stanovišť ILS“ 

 
 
 

Vyplní v případě potřeby poskytovatel. 
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