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Kupní smlouva č. 201110933
„MOSKITO TI“

Smluvní strany:

se sídlem kanceláře:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

číslo účtu:

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejímž jménem jedná: Ing. PetrZABOREC,

ředitel odboru vyzbrojování pozemních sil a KIS
Sekce vyzbrojování 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

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Erlebach, tel.:
e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických: nprap. Petr Hráček tel.:
e-mail:

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

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

PRAMACOM-HT, spol. s r.o.
Společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeným u Městského soudu v Praze., oddíl C,
vložka 86984
Se sídlem: Na pískách 1667/36, 160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 26514753
DIČ: CZ26514753
Bankovní spojení: a
Číslo účtu:
Osoba pověřená jednáním: Mgr. Jiří Oulehla, jednatel společnosti,

Mgr. Filip Chlup, jednatel společnosti
Telefonické a e-mailové spojení: telefon:

Kontaktní osoby ve věcech
- smluvních: Mgr. Jiří Oulehla, jednatel společnosti, tel.:

e-mail:
- technicko - organizačních: Mgr. Fil polečnosti, tel:

e-mail:
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ve věcech organizačních: Šárka Vodáková, mobil:
e-mail:

adresa pro doručování korespondence:
PRAMACOM-HT, spol. s r.o., Roháče z Dubé 164/13, 779 00 Olomouc

datová schránka: svauhgt

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ObčZ“) tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je pořízení 10 ks víceúčelového pozorovacího přístroje „MOSKITO TI“ pro
letecké návodčí a předsunuté pozorovatele speciálních sil k naplnění operačních potřeb
a deklarovaných schopností speciálních sil.

Článek 2
Předmět smlouvy

1. Prodávající se touto smlouvou zavazuje:

a) dodat kupujícímu 10 ks souprav víceúčelového pozorovacího přístroje „MOSKITO
TI KČM 0014810004006 (dále jen „zboží“) splňující takticko - technické
požadavky (dále jen „TTP“), provozní a užitkové vlastnosti dle přílohy č. 1 této
smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží. Zboží bude
vyrobeno dle dokumentace výrobce č. 913 091

b) současně se zbožím dodat průvodní a provozní dokumentaci (v tištěné i elektronické
podobě na CD nosiči - formátu PDF a RTF) v českém jazyce v rozsahu uvedeném
v čl. 4 přílohy č. 1 této smlouvy.

Podrobnější specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1. této smlouvy „Požadovaná
specifikace - OAJMOSKITO TI".

2. Kupující se touto smlouvou zavazuje zboží odpovídající ustanovením této smlouvy
převzít a zaplatit prodávajícímu za řádně a včas dodané zboží kupní cenu podle čl. 3 této
smlouvy.

Článek 3
Kupní cena

1. Kupní cena je sjednána dohodou smluvních
o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb.,
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(slovy:Třináctmilionůdevětsetčtyřicetpěttisícstošedesátjednakorun českých 79 haléřů)

2. Cena zboží bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. V případě změny
sazby DPH v důsledku změny právních předpisů bude pro fakturaci použita sazba DPH
účinná v příslušný den zdanitelného plnění.

3. Cena zboží bez DPH zahrnuje veškeré náklady (např: náklady na dopravu, atd)
prodávajícího spojené s dodávkou dle této smlouvy.

Článek 4
Dodací podmínky, místo a doba dodání

1. Kupující pověřuje k převzetí zboží náčelníka Vojenského zařízení 551220 Štěpánov (dále
jen „VZ 5512 Štěpánov“), tel.: fax: nebo jím písemně
pověřenou osobu (dále jen „pověřená osoba“).

2. Prodávající je povinen dodat zboží jednou ucelenou dodávkou zboží, tj. 10 ks souprav
do 30. 6.2021.

3. Prodávající je povinen uvědomit pověřenou osobu kupujícího nejméně 10 dnů předem
o připravenosti předat zboží v místě dodání.

4. Prodávající je povinen předat kupujícímu zboží podle tohoto článku pouze v pracovní dny
v době od 08,00 do 14,00 hod. a dále je povinen dopravit zboží do místa dodání.

5. Prodávající dodá kupujícímu zboží složené z nových, nepoužívaných, nerenovovaných
položek soupravy (s výjimkou zboží, které je předmětem ZVZ), ze kterých sestává,
vyrobených max. 2 roky před rokem dodání (rok dodání -2), které budou odpovídat
platným předpisům. Součástí každé dodávky zboží musí být dokumentace v českém jazyce
(nebo s českým překladem) potřebná pro převzetí a užívání zboží, včetně dokumentaci
k příslušenství, a dále prohlášení o shodě podle příslušného právního předpisu.

6. Za účelem předání a převzetí zboží v místě dodání je prodávající povinen vyhotovit dodací
list ve čtyřech výtiscích, který bude obsahovat zejména označení prodávajícího
a kupujícího, číslo této smlouvy, výčet položek zboží, cenu bez DPH as DPH, místo
a datum předání zboží a jméno a podpis zástupce prodávajícího, který zboží předal. Pokud
pověřená osoba kupujícího zboží převezme, potvrdí toto převzetí podpisem (včetně
uvedení jména), otiskem razítka Vojenského zařízení 5512 Štěpánov a doplněním
identifikátoru dodávky (IDED) na dodací list. Jeden výtisk dodacího listu je určen pro
pověřenou osobu a tři výtisky pro prodávajícího. Dodací list nahrazuje přejímací protokol.

7. Pověřená osoba kupujícího nepřevezme vadné zboží, nebo jednotlivé položky soupravy
zboží. V takovém případě sepíše s prodávajícím protokol o nepřevzetí, ve kterém bude
uveden důvod odmítnutí zboží s vytčením vad či neshod, datum a čas odmítnutí převzetí
a podpisy pověřené osoby a zástupce prodávajícího.
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Článek 5
Převod vlastnického práva a přechod nebezpečí škody

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem odevzdání a převzetí pověřenou 
osobou a podpisem příslušného dodacího listu. V témže okamžiku přechází na kupujícího 
nebezpečí škody na zboží.

Článek 6
Platební a fakturační podmínky

1. Prodávající bude oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „fakturu“) za zboží po jeho 
řádném dodání a podepsání dodacího listu pověřenou osobou kupujícího. Vystavená 
faktura včetně jejího doručení kupujícímu musí být v souladu s tímto článkem 
a fakturovaná částka musí odpovídat cenám uvedeným v čl. 3 této smlouvy. Na dodávku 
zboží neposkytne kupující prodávajícímu žádnou zálohovou platbu.

2. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména 
náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny stanovené v § 435 ObčZ. Kromě 
těchto náležitostí bude faktura obsahovat číslo této smlouvy, uvedení čísla účtu 
prodávajícího, které musí být totožné s číslem účtu uvedeným v bankovním spojení 
v záhlaví této smlouvy na straně prodávajícího, cenu bez DPH, procentní sazbu a výši DPH 
a cenu včetně DPH. Prodávající odešle (nebo předá) na fakturační adresu dle čl. 6 odst. 7 
smlouvy dva (2) originální výtisky, přičemž jednu (1) kopii výtisku odešle (předá) při 
dodávce zboží zástupci VZ 5512 Štěpánov v místě dodání.

3. Přílohou originálu faktury budou následující dokumenty:
- „dodací list“ podle čl. 4 odst. 6 této smlouvy,
- u originálu faktury budou tyto přílohy v originálu, u kopie faktury budou tyto přílohy 

rovněž v kopii.

4. Splatnost faktury bude 30 (třicet) dnů ode dne jejího doručení kupujícímu. Bude-li faktura 
doručena kupujícímu v období od 15. prosince příslušného kalendářního roku do 15. ledna 
následujícího roku, prodlužuje se její splatnost z finančních důvodů na straně kupujícího 
o 30 (třicet) dnů, tedy na celkových 60 (šedesát) dnů. Fakturovaná částka se považuje 
za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch 
bankovního účtu prodávajícího.

5. Kupující je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit prodávajícímu fakturu, která neobsahuje 
náležitosti stanovené touto smlouvou nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje 
nebo není doručena v požadovaném množství výtisků. Prodávající doručí kupujícímu 
novou fakturu do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury ze strany 
kupujícího. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, kupující není 
v prodlení s placením a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury. 
Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána kupujícím; 
není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu.

6. Všechny částky poukazované mezi kupujícím a prodávajícím na základě této smlouvy musí 
být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na
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jejich účty.

7. Na faktuře musí být uvedeny identifikační údaje kupujícího v následující podobě:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1 
160 00 Praha 6
IČO: 601 62 694, DIČ: CZ60162694 
v zastoupení:
Sekce vyzbroj ování a akvizic MO 
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS 
nám. Svobody 471/4 
160 Praha 6

8. Faktura musí být doručena na adresu pro doručování korespondence, uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

9. Pokud budou u prodávajícího 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 
kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 
109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude 
platba prodávajícímu za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude 
odvedena kupujícím na účet správce daně místně příslušného prodávajícímu. Prodávající 
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 7
Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje kupujícímu na zboží záruku za jakost podle § 2113 až 2117 ObčZ po 
dobu 24 měsíců. Tato záruka běží ode dne převzetí zboží a podpisu příslušného dodacího 
listu pověřenou osobou a skončí po 24 měsících ode dne převzetí zboží. Záruční doba 
neběží po dobu, po kterou nemůže kupující užívat zboží pro jejich vady, za které odpovídá 
prodávající.

2. Reklamace, resp. vady zboží bude uplatňovat pověřená osoba kupujícího nebo uživatel 
zboží u prodávajícího písemně e-mailem, nebo datovou zprávou s tím, že v případě e-mailu 
prodávající bude povinen nejpozději následující den potvrdit obdržení reklamace. 
Za datum uplatnění reklamace se považuje den, kdy prodávající uplatnění reklamace 
obdržel. Prodávající je povinen vyjádřit se písemně k reklamaci do 3 pracovních dnů od 
jejího uplatnění, pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznal v plném rozsahu.

3. Prodávající zabezpečí záruční servis na zboží. V době záruky zabezpečí prodávající 
odstranění nahlášené a diagnostikované vady a její odstranění do 30 kalendářních dnů. 
Servis a odstranění vady, které nemůže být provedeno na místě a do 30 kalendářních dnů 
výměnou vadných položek zboží a vyžaduje zaslání vadného zboží prodávajícímu, bude 
vyřešeno vyměněnou zboží za nové do 30 dnů od řádného nahlášení závady.

4. Za den ukončení reklamačního řízení se považuje den, kdy bylo bezvadné zboží předáno 
kupujícímu.
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Článek 8 
Smluvní pokuty
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1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboží v termínu uvedeném v čl. 4 odst. 2 této 
smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 
nedodaného zboží bez DPH, kterého se prodlení s dodáním týká, za každý započatý den 
prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu.

2. V případě porušení povinnosti prodávajícího s odstraněním vady podle čl. 7 odst. 3 této 
smlouvy, zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 
opravovaného zboží bez DPH, za každý započatý den prodlení, a to až do podpisu 
„Protokolu o odstranění vady a předání zboží“.

3. V případě porušení povinnosti s úhradou faktury podle čl. 6 odst. 4 této smlouvy, zaplatí 
kupující prodávajícímu za každý další započatý den prodlení úrok z prodlení v zákonné 
výši.

4. Právo vymáhat a účtovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní 
straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

5. Smluvní pokuty včetně úroků z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení 
daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány povinné straně.

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

Článek 9
Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy nebo od nesplněného zbytku plnění

kupujícím pro její podstatné porušení prodávajícím;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy nebo od nesplněného zbytku plnění

kupujícím v případech uvedených v ust. § 223 odst. 2. zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;

e) jednostranným odstoupením od smlouvy nebo od nesplněného zbytku plnění
kupujícím v případě, že prodávající je v likvidaci podle ust. § 187 ObčŽ, bylo proti 
němu vydáno rozhodnutí o úpadku podle ust. § 136 zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenění 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 prodávajícího.

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího 
ve smyslu ust. § 2002 odst. 1. ObčZ, se rozumí:
a) prodlení s termínem dodáním zboží podle čl. 4 odst. 2 této smlouvy;
b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
c) nedodržení ujednání o záruce za jakost zboží;
d) prodlení s odstraněním vad zboží podle čl. 7 odst. 3 této smlouvy.

6



Kupní smlouva č. 201110933

3. V případě, že kupující nevyužije práva odstoupit od smlouvy pro její podstatné porušení, 
je oprávněn od smlouvy odstoupit, jako by se jednalo o porušení nepodstatné, tj. kupující 
poskytne prodávajícímu přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění dle ust. § 1978 ObčZ.

4. V případě jednostranného odstoupení kupujícího od smlouvy dle čl. 9 odst. 1. písm. c), d) 
a e) nemá prodávající právo na náhradu účelně a prokazatelně vynaložených nákladů.

Článek 10
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě o osmi (8) stranách a o dvou (2) 
přílohách o 4 stranách.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění 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.

3. Doplňování nebo změnu uzavřené smlouvy je možno provádět jen se souhlasem obou 
smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených 
dodatků.

4. Veškerá korespondence a jednání k této smlouvě budou vedena v českém jazyce. Jménem 
kupujícího a prodávajícího mohou činit právní úkony ve věcech této smlouvy pouze osoby, 
oprávněné jednat jménem smluvních stran, uvedené v záhlaví smlouvy. 
Kontaktní osoby smluvních stran, uvedené v záhlaví této smlouvy, budou zabezpečovat 
vzájemnou komunikaci, koordinaci, informovanost stran při realizaci smlouvy a nejsou 
oprávněny činit žádné právní úkony.

5. Změna identifikačních údajů smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy a změna 
kontaktních osob uvedených v čl. 4 odst. 1 této smlouvy, změna identifikačních údajů 
uvedených v čl. 6 odst. 7 a změna čísel telefonů a faxů uváděných v jednotlivých 
ustanoveních této smlouvy, nebude považována za změnu této smlouvy. Každou změnu 
podle tohoto článku oznámí příslušná strana písemně druhé straně neprodleně poté, co se 
o ní dozvěděla.

6. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními 
ObčZ.

7. Neplatnost, nezákonnost nebo nevymahatelnost, ať úplná nebo částečná, některého 
ustanovení této smlouvy, nebude mít vliv na platnost, zákonnost a/nebo vymahatelnost 
zbývajících ustanovení této smlouvy. Strany vynaloží veškerého úsilí ke změně dotčeného 
ustanovení tak, aby bylo platné, zákonné a v souladu s úmyslem stran, vyjádřeným v této 
smlouvě.

8. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu této smlouvy včetně případných dodatků ke 
smlouvě. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu sjednali dobrovolně a vážně za nijak 
pro ně nevýhodných podmínek, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní a toto stvrzují 
svými podpisy.
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9. Zánikem smluvního vztahu není dotčen nárok na zaplacení smluvních pokut nebo úroku 
z prodlení, práva na náhradu škody, práva z odpovědnosti za vady a záruky, ani ujednání, 
které mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po ukončení smlouvy.

10. Při zpracování osobních údajů kupující postupuje dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Požadovaná specifikace - OAJ MOSKITO TI - 2 strany.
Příloha č. 2 - Takticko - technické údaje, provozní a užitkové vlastnosti dodávaného zboží - 

2 strany.

za kupujícího 
Ing. Petr ZÁBOREC 
podepsáno elektronicky

za prodávajícího 
Mgr. Jiří Oulehla 
podepsáno elektronicky
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Jiří 
Oulehla

Digitálně 
podepsal Jiří 
Oulehla 
Datum: 
2020.12.01 
13:32:30 +01'00'










