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Kupní smlouva č. 201080077
„Mobilní pracoviště pro jednotky TACP – nákup 4. etapa“

Článek 1
SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
Zastoupena: Mgr. Janem Kolafou, ředitelem odboru vyzbrojování vzdušných

sil a logistiky Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Se sídlem kanceláří: náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6

IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: ČNB - pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 00 Praha 1

Číslo bankovního účtu: 404881/0710

Kontaktní osoba:

Zástupci kupujícího ve věcech technických:

Adresa pro doručování korespo
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil a logistiky
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

datová schránka: hjyaavk

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 75859

Se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely 197 00 Praha 9

Zastoupena: Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku

IČO: 24272523

DIČ: CZ24272523
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Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

Číslo bankovního účtu: 107-4407400207/0100

Zástupce prodávajícího ve věcech smluvních:

Zástupce prodávajícího ve věcech technických a organizačních:

Zástupce prodávajícího ve věcech

Adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9

Datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

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

Článek 2
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je udržení a částečné zvýšení schopností Joint Terminal Attack Controller - Předsunutý
letecký návodčí (dále jen „JTAC“) jednotek Tactical Air Control Party - Skupina navedení taktického
letectva (dále jen „TACP“) provádět blízkou leteckou podporu pozemních jednotek Close Air Support
(dále jen „CAS“) v souladu s ATP 3.3.2.1. (Taktiky, techniky a procedury pro blízkou leteckou podporu
a vzdušnou izolaci prostoru bojiště) při aliančních operacích, obraně ČR a výcviku na území ČR.

Článek 3
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu:

a) modulární univerzální nabíječky baterií ABC;

b) pozorovací přístroje MOSKITO TI+;

c) pozorovací přístroje PLRF25C BT, KČM 0018300020901;

d) termokamery JIM Compact, KČM 0014802004005;

e) úhloměrné hlavice STERNA, KČM 0019050100253;

f) přístroje nočního vidění BNVD 4G;

g) IR ukazovátka Izlid Ultra, KČM 0010001933001;

h) ruční laserové ozařovače DHY – 308;
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Majetek majetkového uskupení MU 2.4: 

i) ISR ROVER 6i, KČM 0067100217116; 

j) přijímače Tactical Network Rover (TNR), KČM 0067100217123; 

k) zodolněné PC Toughbooky CF-20 Core i5; 

l) zodolněné mini tablety MyVector; 

m) zobrazovací zařízení Tac-Eye 2.0 Video; 

Majetek majetkového uskupení MU 6.2: 

n) MyVector,  

o) MS Office 2016, KČM 0320630066378, 

a to včetně příslušenství (dále jen „zboží“).  

Podrobný popis zboží včetně příslušenství a požadovaného počtu kusů jednotlivých položek 
zboží je uveden ve „Specifikaci zboží“, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen  
„příloha č. 1“). 

2. Prodávající se touto smlouvou dále zavazuje zajistit kompatibilitu a propojitelnost zboží dle tohoto 
článku a dle požadavků stanovených v příloze č. 1 smlouvy, s níže uvedeným materiálem, který 
bude prodávajícímu poskytnut ze strany kupujícího: 

a) radiostanice AN/PRC 117G-OPT; 

b) radiostanice AN/PRC 160 (V1); 

c) radiostanice AN/PRC 148 JEM V4C. 

(Pozn.: Radiostanice s příslušenstvím budou pro potřeby zajištění kompatibility a propojitelnosti 
zboží poskytnuty ze zásob AČR a nebudou tedy pořizovány v rámci této smlouvy). 

3. Prodávající se touto smlouvou zavazuje současně se zbožím dodat technickou a provozní 
dokumentaci ke zboží v anglickém jazyce s českým překladem nebo českém jazyce, a to ve 2 
výtiscích a 1 exempláři v elektronické formě, která musí být editovatelná kancelářským balíkem 
MS Office (dále jen „dokumentace“).  

4. Kupující se touto smlouvou zavazuje poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost v rámci 
zabezpečení kompatibility a propojitelnosti zboží dle čl. 3 odst. 2 smlouvy. 

5. Kupující se zavazuje řádně dodané zboží převzít v souladu s touto smlouvou a zaplatit za ně kupní 
cenu dle čl. 5 smlouvy, a to při současném splnění podmínek stanovených touto smlouvou. 

6. Odevzdání zboží prodávajícím a jeho převzetí kupujícím podle této smlouvy je podmíněno 
skutečností, že zboží je již zavedeno do užívání v rezortu Ministerstva obrany nebo úspěšným 
provedením zkrácených vojskových zkoušek (dále jen „ZVZ“) v souladu s Normativním výnosem 
Ministerstva obrany č. 100/2015 Věstníku ze dne 10. prosince 2015, Zavádění vojenského 
materiálu do užívání v rezortu Ministerstva obrany (dále jen „NVMO č. 100/2015“). Smluvní 
strany prohlašují, že jim je obsah NVMO č. 100/2015 znám. 

Článek 4 
Doba a místo plnění 

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nejpozději do 31. května 2022. 

2. Místem pro splnění závazku prodávajícího dodat kupujícímu zboží dle: 
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• čl. 3 odst. 1 písm. a) až h) smlouvy je Vojenské zařízení 551210 Štěpánov, ul. Nádražní 13, 
783 13 Štěpánov (dále jen „VZ 5512 Štěpánov“), 

• čl. 3 odst. 1 písm. i) až o) této smlouvy je Vojenský útvar 325500 Praha, ul. Vlastina, 160 00 
Praha 6 (dále jen „VÚ 3255 Praha“). 

3. Místem provedení zkrácených vojskových zkoušek je Vojenský útvar 2427 Sedlec, Vícenice  
u Náměště nad Oslavou (dále jen „VÚ 2427 Sedlec“), případně místo určené zástupcem kupujícího 
ve věcech technických uvedeným v záhlaví této smlouvy (např. Vojenský výcvikový prostor 
Boletice anebo Vojenský výcvikový prostor Libavá). 

Článek 5 
Kupní cena 

1. Kupní cena za zboží dle čl. 3 smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s ust. § 2 
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kupní cena“), a činí: 

Kupní cena bez DPH činí 76 534 693,95 Kč 
(slovy: sedmdesát šest milionů pět set třicet čtyři tisíc šest set devadesát tři korun českých 

devadesát pět haléřů) 

Výše DPH (sazba 21%) činí 16 072 285,73 Kč 
(slovy: šestnáct milionů sedmdesát dva tisíc dvě stě osmdesát pět korun českých sedmdesát tři 

haléřů) 

Kupní cena včetně DPH (sazba 21%) činí 92 606 979,68 Kč 
(slovy: devadesát dva milionů šest set šest tisíc devět set sedmdesát devět korun českých šedesát 

osm haléřů) 

2. Kupní cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a není ji možné překročit. Ke kupní ceně bez 
DPH bude připočteno DPH ve výši dle účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. 

3. Podrobný rozklad kupní ceny je uveden v „Cenovém rozkladu“, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy 
(dále jen „příloha č. 2“). 

4. Kupní cena bez DPH zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním jeho závazků dle 
této smlouvy (např. náklady na dopravu, náklady na pojištění, dodání dokumentace a případné 
další poplatky, provedení ZVZ, doprava zboží k provedení  ZVZ atd.). 

5. Kupní cenu je prodávající povinen kalkulovat a kupujícímu účtovat v cenách v místě a čase 
obvyklých. Prodávající bere na vědomí znění ust. § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, tedy, 
že v případě, kdy kupní cena bude vyšší než cena obvyklá podle ust. § 2 odst. 6 zákona č. 526/1990 
Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, tj. cena tvořena kalkulačním propočtem ekonomicky 
oprávněných nákladu a přiměřeného zisku, je taková cena neplatná v rozsahu rozdílu, o kterých 
překračuje přípustnou výši. Na úhradu ceny vyšší než obvyklé nevzniká prodávajícímu nárok. 

Článek 6 
Dodací podmínky a povinnosti smluvních stran 

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží ve lhůtě dle čl. 4 odst. 1 smlouvy a v kvalitě, 
provedení a jakosti odpovídající příslušným platným technickým normám a v souladu s přílohou  
č. 1 smlouvy. 

2. Prodávající se zavazuje dodat zboží řádně a včas, v původním obalu od výrobce. 

3. Prodávající je povinen dodat zboží, pro které byly vydány: 
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- hodnocení dle MIL-STD-882 (System Safety Program Requirements); 

- Prohlášení o shodě a/nebo o vhodnosti používání; 
- dokumenty prokazující kvalitu dodávaných produktů (DoC/COC) komunikačních systémů; 

- Prohlášení (ES) o ověření systémů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 552/2004; 

- technická dokumentace dle ČOS 051632, 3. vydání, Změna 1 - „PRŮVODNÍ  
a PROVOZNÍ DOKUMENTACE PRO VOJENSKOU TECHNIKU A MATERIÁL“, návod 
pro obsluhu, provoz, ošetřování a údržbu; 

- další potřebná odborná prohlášení, např. hygienická stanoviska, výstupní revizní zpráva/y, 
atd. 

4. V případě dodání zboží, které bylo vyrobeno v zahraničí je prodávající povinen předat společně se 
zbožím: 

- Prohlášení o shodě (Certificate of Conformity), resp. ES prohlášení o shodě (CE Conformity 
Declaration). 

5. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží nové, vyrobené nejpozději 24 měsíců před termínem 
dodání, nepoužívané, nerenovované, funkční, bez vad a odpovídající platným technickým normám 
a předpisům. Tyto skutečnosti doloží prodávající buď příslušným dokladem vystaveným výrobcem 
zboží, nebo předloží o této skutečnosti písemné čestné prohlášení. 

6. Prodávající prohlašuje, že garantuje dostupnost servisu a dodávek náhradních dílu po celou 
dobu životního cyklu, a to 10 let od řádného protokolárního převzetí zboží dle čl. 7 odst. 3 
smlouvy a 5 let u výpočetní techniky od řádného protokolárního převzetí zboží dle čl. 7 odst. 3 
smlouvy. To vše za předpokladu, že výrobce tohoto zboží servisní podporu a výrobu 
náhradních dílů neukončí dříve. 

7. Prodávající je oprávněn dodat kupujícímu zboží v termínu dle čl. 4 odst. 1 smlouvy až po provedení 
státního ověřování jakosti (dále jen „SOJ“) příslušného zboží 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 konečná kontrola Úřadem pro obrannou standardizaci, 
katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“). Prodávající je povinen se zbožím, na 
které bylo uplatněno SOJ dodat „Osvědčení o jakosti a kompletnosti“, vydané pro příslušné 
zboží (dále jen „osvědčení“) nebo Certificate of Conformity potvrzené zahraničním Úřadem 
v případě SOJ prováděného v zahraničí. 

8. Prodávající je povinen zástupci kupujícího a zástupci kupujícího pro majetek 2.4 a 6.2 dle čl. 7 
odst. 1 smlouvy současně s každou položkou zboží předat příslušný návod k obsluze, obsahující 
minimálně popis uvedení do provozu, zakázané činnosti, metodiky (technologické postupy) 
k provedení údržby, běžných oprav, odstraňování běžných provozních poruch, provádění 
periodických a zákonných prohlídek a revizí, konzervace činných ploch v anglickém nebo českém 
jazyce.  

9. Prodávající je dále povinen spolu se zbožím zástupci kupujícího a zástupci kupujícího pro majetek 
2.4 a 6.2 dle čl. 7 odst. 1 smlouvy předat následující doklady nezbytné k převzetí a užívání zboží 
v českém jazyce nebo anglickém jazyce s českým překladem, a to v písemné podobě ve dvou 
výtiscích, popř. pokud to charakter dokladu dovoluje, tak i v elektronické podobě (*.doc, *.xls, 
*.pdf): 

- dokumentaci dle odst. 3, 4 a 8 tohoto článku smlouvy; 
- manuál ke zboží o požadované propojitelnosti a kompatibilitě;  
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- u materiálu nezavedeného do výzbroje kladné stanovisko Úřadu k naplnění katalogizační 
doložky;  

- dokumenty dokládající skutečnost, že dodávané zboží splňuje požadavky zákona č. 90/2016 
Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších 
předpisů; 

- dokumenty dokládající skutečnost, že dodávané zboží splňuje požadavky zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů;  

- katalog základních druhů náhradních dílů s jejich vyobrazením, uvedením názvu pozic  
a objednacích čísel pro zajištění správné volby při objednávání náhradních dílů (v českém 
nebo anglickém jazyce s českým překladem); 

- seznam příslušenství a nářadí, přípravků a pomůcek potřebných k zajištění běžného provozu, 
údržby a oprav zboží včetně náhradních, často měnitelných dílů spotřebního charakteru; 

- přehled a dostupnost opraven, servisních míst a prodejců náhradních dílů na území ČR 
a v Evropě. 

10. Kupující je povinen bezplatně prodávajícímu zajistit radiostanice uvedené v čl. 3 odst. 2 smlouvy 
pro účely zabezpečení kompatibility a propojitelnosti zboží, a to včetně vyškolené obsluhy a 
dopravy nejpozději do 15 pracovních dnů po obdržení písemné žádosti prodávajícího. Radiostanice 
budou plně funkční. Písemná výzva bude adresována zástupci kupujícího ve věcech 
technických, který je uveden v záhlaví smlouvy (dále jen „ZVT“). Vyškolenou obsluhou se pro účely 
této smlouvy rozumí oprávněný pracovník kryptografické ochrany MO ČR, který je povinen zajistit 
nakládání s radiostanicemi v souladu s Bezpečnostním standardem NBÚ-1/2008 po dobu nezbytně 
nutnou u prodávajícího. 

Článek 7 
Předání a převzetí zboží 

1. Prodávající je povinen předat zboží zástupci kupujícího určenému pro převzetí zboží ve lhůtě dle 
čl. 4 odst. 1 smlouvy a v místě dle čl. 4 odst. 2 smlouvy. Zástupcem kupujícího určeným pro 
převzetí zboží je pro účely této smlouvy náčelník VZ 5512 Štěpánov, tel.: +420 973 408 001, fax: 
973 408 010, nebo jim písemně pověřená osoba (dále jen „zástupce kupujícího“), který převzetí 
zboží zajišťuje spolu se zástupcem kupujícího pro převzetí zboží MU 2.4 a 6.2, tj. ředitelem VÚ 
3255 Praha, nebo jim pověřenou osobou – N CZ (Náčelník Centra zabezpečení), tel.: +420 
973 209 900, +420 973 209 940 (dále jen „zástupce kupujícího pro majetek 2.4 a 6.2“). 

2. Prodávající o připravenosti předat zboží je povinen písemně uvědomit zástupce kupujícího  
a zástupce kupujícího pro majetek 2.4 a 6.2 nejméně 15 pracovních dnů předem. Prodávající je 
povinen předat zástupci kupujícího jména a příjmení pověřených osob (participujících na přepravě 
a předání zboží), včetně dokladů totožnosti (popř. příslušných čísel pasu), údajů o státní 
příslušnosti, registrační značky vozidla (soupravy) 10 pracovních dnů před datem plánovaného 
příjezdu nebo činnosti v místě plnění. 

3. O předání a převzetí zboží je prodávající povinen vyhotovit v 4 výtiscích „Dodací list“, jehož vzor 
tvoří přílohu č. 3 smlouvy. Dodací list musí být označen číslem této smlouvy uvedeným kupujícím 
v jejím záhlaví a musí obsahovat údaje identifikující předávané zboží, tj. počet, evidenční (výrobní) 
čísla a cenu. Dodací list za kupujícího potvrdí zástupce kupujícího a zástupce kupujícího pro majetek 
2.4 a 6.2, kteří po kontrole a převzetí zboží na dodacím listu současně doplní číslo IDED 
(identifikační číslo dodávky). Jeden výtisk dodacího listu obdrží zástupce kupujícího, 1 výtisk 
dodacího listu obdrží zástupce kupujícího pro majetek 2.4 a 6.2 a 2 výtisky obdrží prodávající s tím, 
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že 1 z těchto výtisků je povinen přiložit k daňovému dokladu dle čl. 9 smlouvy, kterým kupujícího 
vyzve k zaplacení kupní ceny dle čl. 5 odst. 1 smlouvy. 

4. Den podepsání dodacího listu zástupcem kupujícího a zástupcem kupujícího pro majetek 2.4 a 6.2 se 
považuje za den splnění povinnosti prodávajícího dodat zboží kupujícímu. 

5. Zjistí-li zástupce kupujícího v součinnosti se zástupcem kupujícího pro majetek 2.4 a 6.2 při převzetí 
zboží, že zboží vykazuje vady nebo je neúplné, odmítne jeho převzetí s písemným uvedením všech 
důvodů. Zástupce kupujícího v součinnosti se zástupcem kupujícího pro majetek 2.4 a 6.2 není 
oprávněn převzít zboží, které nesplňuje podmínky této smlouvy. Přebírání zboží bude pokračovat 
až po odstranění vad, pro které bylo přerušeno.  

6. Smluvní strany se zavazují vzájemně se písemně informovat o skutečnostech, které znemožňují, 
resp. podstatně omezují plnění smlouvy nebo závazky stran, a to nejpozději do 10 pracovních dnů 
od vzniku takovéto skutečnosti. 

Článek 8 
Licenční ustanovení 

1. Prodávající prohlašuje, že programové vybavení dodávané jako součást zboží dle čl. 3 odst. 1 
písm. n) a o) této smlouvy (dále jen „programové vybavení“) je počítačovým programem  
dle ust. § 65 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

2. Prodávající umožní kupujícímu nabytí nevýhradního oprávnění (dále jen „licence“) užít 
programové vybavení, a to v časově neomezeném rozsahu, v územním rozsahu pro Českou 
republiku a v množstevním rozsahu odpovídajícímu počtu dodaného programového vybavení.  

Článek 9 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že kupující poskytne prodávajícímu na realizaci dodávky zboží dle čl. 3 
odst. 1 smlouvy zálohovou platbu ve výši 31 592 000,00 Kč včetně DPH. Předmětná zálohová 
platba bude uhrazena kupujícím prodávajícímu do 30 kalendářních dnů od doručení zálohové 
faktury vystavené prodávajícím po nabytí účinnosti smlouvy v souladu čl. 19 odst. 17 smlouvy. 

2. Úhrada doplatku kupní ceny bude kupujícím provedena na základě daňového dokladu vystaveného 
po řádném převzetí zboží dle čl. 7 odst. 3 smlouvy. 

3. Prodávající je povinen vyúčtovat zálohovou platbu nejpozději do 7 kalendářních dní po řádném 
předání a převzetí zboží dle čl. 4 odst. 1 smlouvy, v souladu s čl. 7 odst. 3 smlouvy a s níže uvedeným 
platebním kalendářem a při současném splnění všech jeho povinností dle příslušných ustanovení 
této smlouvy. V případě, že prodávající nevyúčtuje zálohovou platbu v souladu s větou první tohoto 
článku, je povinen zálohovou platbu zaslat zpět kupujícímu nejpozději do 7 kalendářních dnů ode 
dne následujícího po konci výše uvedeného období pro vyúčtování. 

  Zboží 

Kupní cena  
Kč bez DPH 76 534 693,95 

Kč včetně DPH 92 606 979,68 

Výše poskytnuté 
zálohy 

Kč bez DPH 26 109 090,91 
Kč včetně DPH 31 592 000,00 

Termín poskytnutí 
zálohy 

V souladu s čl. 9 odst. 1 smlouvy, kdy zálohová 
faktura bude vystavena prodávajícím neprodleně 

po nabytí účinnosti smlouvy 
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Výše doplatku 
Kč bez DPH 50 425 603,04 

Kč včetně DPH 61 014 979,68 

4. Zálohová platba bude poskytnuta kupujícím na účet prodávajícího č. 107-4407400207/0100, ze 
kterého bude poskytována úhrada nákladů podle odst. 5 tohoto článku smlouvy. 

5. Prodávající se zavazuje použít poskytnutou zálohovou platbu pouze pro účely plnění této smlouvy  
a na vyžádání kupujícího je prodávající povinen až do doby konečného vyúčtování zálohové platby 
jednoznačně prokázat způsob a účelnost použití poskytnuté zálohové platby. Poskytnutá zálohová 
platba bude vyúčtována po řádném dodání zboží. 

6. Daňový doklad dle čl. 9 odst. 2 a 3 smlouvy musí obsahovat náležitosti stanovené v ust. § 29 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 435 OZ. 
Daňový doklad musí zejména obsahovat tyto náležitosti: 

- označení dokladu jako daňový doklad nebo faktura a jeho číslo; 
- IČO a DIČ smluvních stran; 
- číslo smlouvy uvedené kupujícím v záhlaví smlouvy; 

- datum vystavení a splatnost daňového dokladu; 
- název zboží podle smlouvy; 

- datum uskutečnění plnění;  
- kupní cenu v Kč bez DPH a včetně DPH s rozpisem cen jednotlivých druhů zboží; 
- základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené 

od daně a odkaz na příslušné ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů; 

- číslo bankovního účtu prodávajícího a název banky; 
- počet příloh, jejich názvy, razítko prodávajícího s podpisem osoby oprávněné podepisovat 

za prodávajícího daňové doklady; 
- v příloze daňového dokladu prodávající přiloží: 

- originál dodacího listu s uvedeným číslem IDED; 
- Osvědčení o jakosti a kompletnosti (dále jen „OJK“) vydané dle zákona č. 309/2000 

Sb. nebo „Certificate of Conformity“ potvrzené zahraničním Úřadem v případě SOJ 
prováděného v zahraničí; 

- případnou plnou moc zástupce kupujícího nebo zástupce kupujícího pro majetek 2.4  
a 6.2 v souladu s čl. 7 odst. 1 smlouvy; 

- kladné stanovisko Úřadu k naplnění katalogizační doložky. 
7. Daňový doklad dle čl. 9 odst. 2 a 3 smlouvy doručí prodávající kupujícímu ve 3 výtiscích na adresu 

uvedenou v čl. 9 odst. 8 smlouvy do 7 kalendářních dnů od podpisu dodacího listu dle čl. 7 odst. 3 
smlouvy. 

8. Daňový doklad bude prodávajícím zaslán kupujícímu na adresu: 
 Česká republika – Ministerstvo obrany 
 Tychonova 1 
 160 00 Praha 6 
 IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694 



9

v zastoupení:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil a logistiky
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

9. Splatnost daňového dokladu dle čl. 9 odst. 2 smlouvy je 30 kalendářních dnů ode dne doručení
daňového dokladu kupujícímu. Daňový doklad se považuje za uhrazený okamžikem odepsání
příslušné částky z účtu kupujícího a jejím směřováním na účet prodávajícího. Daňový doklad musí
být zaslán do 10 dnů ve dvojím vyhotovení doporučeně na uvedenou adresu nebo elektronicky
prostřednictvím datové schránky: ukbwcxd.

10. Kupující je oprávněn vrátit daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti, neobsahuje-li
požadované náležitosti, není-li doložen požadovanými doklady nebo obsahuje-li neúplné či
nesprávné cenové údaje a náležitosti nebo má jiné vady. V případě oprávněného vrácení
prodávající vystaví daňový doklad nový. Vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta
jeho splatnosti a nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nového (opraveného) daňového
dokladu kupujícímu. Prodávající je povinen nový daňový doklad doručit kupujícímu na adresu pro
doručování korespondence uvedenou v čl. 9 odst. 8 smlouvy, a to do 5 pracovních dnů ode dne
doručení oprávněně vráceného daňového dokladu prodávajícímu. Pro zachování lhůty pro vrácení
daňového dokladu postačí jeho odeslání prodávajícímu v době jeho splatnosti. Při vrácení
daňového dokladu kupující uvede důvod jeho vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající
vystaví daňový doklad nový.

11. V případě zániku smluvního vztahu podle ustanovení čl. 18 smlouvy je prodávající povinen vrátit
kupujícímu nevyúčtovanou část poskytnuté zálohy, poníženou o částku odpovídající účelně
vynaloženým a prokazatelně doloženým nákladům ke dni zániku smlouvy, pokud tak stanoví
smlouva, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti kupujícího o její vrácení.

12. Poplatky spojené s realizací plateb si hradí každá smluvní strana sama.

13. Pokud budou u prodávajícího 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 kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle
ust. § 109a tohoto zákona.

Článek 10
Katalogizace

1. Prodávající bere na vědomí, že položky (zboží) uvedené v „Seznamu katalogizovaných položek“,
který je přílohou č. 4 smlouvy, které nebyly dosud katalogizovány, budou předmětem katalogizace
podle zákona č. 309/2000 Sb. K tomu se prodávající zavazuje, že na všechny stanovené položky
uvedené příloze č. 4 bod 1 a 2 této smlouvy dodá Úřadu v termínech specifikovaných v textové
části katalogizační doložky bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen
„SPÚK“). Dále na všechny stanovené položky uvedené příloze č. 4 bod 1 této smlouvy majetku
charakteru položky zásobování vyrobené v ČR nebo v zemích mimo NATO a Tier 2, dodá také
návrh katalogizačních dat výrobku (dále jen „NKDV“), zpracovaný katalogizační agenturou.
Předání SPÚK a NKDV je součástí plnění povinností prodávajícího podle smlouvy a tento nemá
nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat. Zásady pro
jejich zpracování jsou uvedeny v příloze č. 5 „Katalogizační doložka“ smlouvy (dále jen
„katalogizační doložka“).

2. Smluvní strany se dohodly, že pro účely katalogizační doložky se za položku zásobování označuje
zboží uvedené v příloze č. 4 bod 1 této smlouvy.
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3. Smluvní strany se dohodly, že pro účely katalogizační doložky se za položku nestandardní označuje 
zboží uvedené v příloze č. 4 odst. 2 této smlouvy. 

4. Prodávající se zavazuje zpřístupnit či zprostředkovat zpřístupnění příslušné dokumentace  
ke zpracování katalogizačních dat agentuře a k případnému ověření nebo doplnění katalogizačních  
dat Úřadu (katalogizačnímu pracovišti). 

5. V případě, že zboží již bylo katalogizováno v zahraničí, a to v zemích, které katalogizují dle zásad 
NATO a má přiděleno NSN, prodávající dodá v rámci dodávky zboží pouze SPÚK, přičemž 
zpracování agenturou se po něm dále nepožaduje.  

Článek 11 
Státní ověřování jakosti 

1. Smluvní strany se dohodly, že na dodané zboží dle čl. 3 odst. 1 písm. a) a c) až m) této smlouvy 
bude uplatněno státní ověřování jakosti ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb. (dále jen „SOJ“), s tím, 
že: 

- kupující požádá o SOJ ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb.,  
- prodávající s provedením SOJ podle zákona č. 309/2000 Sb. souhlasí. 

2. SOJ bude provedeno, nebo v případě zahraničního výrobce vyžádáno po nabytí právní moci 
rozhodnutí Úřadu v rozsahu a za podmínek uvedených v čl. 6 odst. 7 smlouvy a „Požadavcích na 
zabezpečení SOJ“, které tvoří přílohu č. 6 smlouvy (dále jen „příloha č. 6“). SOJ bude provedeno 
v souladu s technickou dokumentací uvedenou v příloze č. 6 smlouvy. 

3. Prodávající zajistí výrobu zboží na území ČR nebo cestou poddodavatelů sídlících pouze ve 
státech, kde je možné zabezpečit SOJ. Seznam těchto států je uveden v příloze č. 7 „Seznam 
států, kde je možné zabezpečit SOJ“ smlouvy. Případné přesunutí výroby mimo stanovený okruh 
států bude považováno za zmaření provedení SOJ. 

4. Prodávající je v případě výroby zboží na území ČR povinen oznámit nejméně 5 pracovních dnů 
předem připravenost ke konečné kontrole, a to vždy zástupci Úřadu písemně prostřednictvím 
datové schránky xz7aier a e-mailové adresy osojcechy@army.cz. 

5. Provedení SOJ nezbavuje prodávajícího plné odpovědnosti za vady zboží a za případnou škodu 
vzniklou kupujícímu. Pokud prodávající zmaří provedení SOJ nesplněním svých závazků uvedených 
ve smlouvě, má kupující právo odstoupit od smlouvy a požadovat na prodávajícím smluvní pokutu, 
přičemž prodávající nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy. 

6. SOJ bude provedeno na základě rozhodnutí Úřadu v rozsahu a za podmínek uvedených v čl. 6 odst. 
7 smlouvy a „Požadavcích na zabezpečení státního ověřování jakosti“, které tvoří přílohu č. 6 
smlouvy. SOJ bude provedeno v souladu s technickou dokumentací uvedené v příloze č. 6 
smlouvy. Technická dokumentace bude před provedením SOJ doplněna dodatkem ke smlouvě do 
přílohy č. 6 smlouvy. 

Článek 12 
Zkrácené vojskové zkoušky 

1. Před dodáním zboží budou u zboží uvedeném v odst. 2 tohoto čl. smlouvy (dále jen „objekt 
zkoušek“) provedeny ZVZ. Prodávající zajistí účast svého zástupce(ců) po celou dobu provádění 
a vyhodnocení ZVZ. Odpovědnou osobou za provedení ZVZ je velitel jednotky JTAC (VÚ 2427 
Sedlec). Kontaktní osobou k provedení ZVZ pověřil kupující ZVT. Prodávající je povinen současně  
s poskytnutím objektu zkoušek k provedení ZVZ předat kupujícímu prohlášení o shodě vlastností 
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vydané výrobcem, soubor sestavných výkresů, zprávy o výsledcích všech doposud provedených 
zkoušek (včetně závěrů zkoušek provedených zkušebnami/laboratořemi) jako doklad, že objekt 
zkoušek svým konstrukčním, výrobním a technologickým provedením splňuje technické parametry, 
požadavky a kritéria, uvedené v příloze č. 1 smlouvy.  

2. Prodávající je povinen kupujícímu poskytnout min. 2 ks každého typu zboží dle čl. 3 odst. 1 
písm. a) až o) této smlouvy (mimo zboží, které bude dodáváno v menším počtu ks než 2), a to 
včetně požadovaného příslušenství včetně dokumentace k provedení ZVZ nejpozději v den 
zahájení ZVZ. Konkrétní termín dodání objektu zkoušek včetně požadované dokumentace  
k provedení ZVZ sdělí kupujícímu 30 kalendářních dnů před jeho dodáním. 

3. Prodávající je povinen protokolárně předat na své náklady, dle podmínek uvedených v této 
smlouvě, objekt zkoušek za účelem provedení ZVZ v úplném a funkčním stavu, s průvodní  
a provozní dokumentací a zprávou ze zkoušek o požadované propojitelnosti a kompatibilitě 
dodávaného zboží. Pokud nebude objekt zkoušek předán v úplném a funkčním stavu, podle 
první věty tohoto odstavce, nebude kupujícím k provedení zkoušek převzat. Po ukončení ZVZ 
se prodávající zavazuje protokolárně na své náklady převzít objekt zkoušek zpět k provedení 
repase. Cena za provedení repase a následné předání zboží kupujícímu je zahrnuta v kupní ceně 
dle čl. 5 odst. 1 smlouvy. 

4. Potřebná doba na provedení ZVZ se předpokládá v maximální délce do 15-ti pracovních dnů 
(platí pro každé ZVZ s tím, že konkrétní ZVZ mohou být prováděny současně pro více komodit).  

5. Veškeré náklady spojené s provozem, údržbou a opravami objektu zkoušek v průběhu ZVZ 
jsou zahrnuty v kupní ceně. Provozuschopnost objektů ZVZ po celou dobu ZVZ zabezpečuje 
prodávající. 

6. ZVZ budou provedeny zejména k ověření, zda zboží splňuje technické parametry, požadavky  
a kritéria dle přílohy č. 1 této smlouvy, a to zejména pak: 

- ověření vlastností zkoušeného materiálu z hlediska jeho technického i taktického použití 
v předpokládaném organizačním začlenění a v podmínkách blízkých skutečnému (bojovému) 
nasazení; 

- prověření požadované propojitelnosti a kompatibility zboží; 

- prověření nároků na obsluhu a zvládnutelnost zkoušeného zboží obsluhami předpokládané 
kvalifikační úrovně a zaškolenými navrhovaným postupem; 

- posouzení veškeré předložené průvodní, provozní a výcvikové dokumentace;  

- posouzení dokladů a osvědčení potvrzujících ověření shody vlastností zboží s požadavky 
stanovenými závaznými normami a technickými předpisy na jeho provozování a bezpečné 
používání. 

7. Prodávající a kupující společně projednají návrh nařízení k provedení ZVZ tak, aby mohlo být 
zpracováno a náčelníkem Generálního štábu Armády ČR (dále jen „NGŠ AČR“) schváleno 
nařízení k provedení ZVZ nejpozději do 15 pracovních dnů před plánovaným zahájením ZVZ. 
Nařízení k provedení ZVZ předá kupující prodávajícímu do 5 pracovních dnů od jeho schválení. 

8. Prodávající písemně kupujícímu oznámí 60 kalendářních dní před zahájením ZVZ připravenost 
k provedení ZVZ a požádá ZVT o upřesnění termínů pro dodání objektu zkoušek a zároveň 
upřesní seznamy osob podílejících se na ZVZ za účelem zajištění příslušných vstupů. 

9. ZVZ provádí organizační celek určený NGŠ AČR. Prodávající se zavazuje předat objekt zkoušek 
do místa provedení ZVZ, určeném v nařízení NGŠ AČR o ZVZ, na dobu nezbytně nutnou k jejímu 
provedení. Přesný termín provedení ZVZ bude upřesněn dohodou prodávajícího a ZVT. V případě 
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výroby zboží na území ČR bude do komise pro provedení ZVZ bude určen jako nestálý člen 
zkušební komise zástupce Úřadu. 

10. K provedení ZVZ budou dodány kupujícím posouzení a stanoviska dotčených orgánů rezortu 
MO podle přílohy č. 2 NVMO č. 100/2015: 

- posouzení bezpečnosti elektrických a tlakových zařízení (revize); 
- posouzení požární bezpečnosti; 
- posouzení vlivu na bezpečnost a ochranu zdraví při práci; 
- odborná stanoviska státního zdravotního dozoru (včetně hygienických); 
- odborné stanovisko z hlediska ochrany životního prostředí; 
k jejichž vydání poskytne prodávající (ZVT) součinnost.  

11. Prodávající je povinen na své náklady protokolárně předat objekt zkoušek k ZVZ v souladu s  odst. 3 
tohoto čl. smlouvy a NVMO č. 100/2015 (zejména pak čl. 13 odst. 1 písm. f) NVMO č. 100/2015). 
Po ukončení ZVZ prodávající na své náklady protokolárně převezme objekt zkoušek zpět. 

12. Prodávající je povinen poskytnout kupujícímu při provádění ZVZ nezbytnou součinnost. 
13. Prodávající je povinen na své náklady v souladu s předloženou dokumentací provést důsledné 

seznámení obsluhy a účastníků ZVZ včetně členů komise pro provedení ZVZ s objektem zkoušek 
z hlediska konstrukce, technologie, správnosti a režimu použití, požadavků na údržbu, na dodržení 
bezpečnosti práce, protipožární ochrany, hygieny apod. 

14. ZVZ budou provedeny na základě schváleného programu ZVZ. Kupující odpovídá za naplánování 
ZVZ, zpracování a schválení programu ZVZ, a to v místě provedení ZVZ dle čl. 4 odst. 3 této 
smlouvy. 

15. O provedení ZVZ bude zpracována komisí pro ZVZ „Zpráva o výsledcích zkrácených vojskových 
zkoušek“ ve smyslu NVMO č. 100/2015 (dále jen „zpráva“). 

16. Zprávu předá předseda komise pro ZVZ prodávajícímu a Úřadu do 20 pracovních dnů po jejich 
ukončení. Případný návrh a časově vymezený postup odstranění zjištěných neshod bude uveden  
v „Plánu technicko-organizačních opatření odstranění neshod“. V případě, že opakované ZVZ 
budou z důvodů na straně prodávajícího hodnoceny jako nevyhovující podle NVMO č. 100/2015 
má kupující právo odstoupit od smlouvy. Prodávající není oprávněn požadovat od kupujícího 
úhradu jakýchkoliv nákladů. 

17. V případě, že během provádění ZVZ budou zjištěny vady objektu zkoušek, je prodávající povinen 
tyto vady neprodleně na vlastní náklady odstranit. 

18. Prodávající je povinen v průběhu ZVZ uhradit případné provedení údržby a oprav objektu zkoušek, 
včetně použitých náhradních dílů. Ostatní náklady spojené s prováděním a organizací ZVZ hradí 
kupující. 

19. Prodávající je povinen na své náklady objekt zkoušek odpovídajícím způsobem pojistit proti 
poškození způsobenému při provádění ZVZ a to tak, aby pojištění bylo účinné po celou dobu ZVZ. 

20. Prodávající je povinen na své náklady objekt zkoušek odpovídajícím způsobem pojistit proti 
způsobení újmy třetím osobám (např. obsluha a účastníci ZVZ) způsobené při provádění ZVZ  
a to tak, aby pojištění bylo účinné po celou dobu ZVZ. 

21. Kupující je povinen zajistit provedení ZVZ, vyhodnocení ZVZ a vyhotovení zprávy. 

22. Po dobu od převzetí objektu zkoušek dle odst. 3 a 11 tohoto čl. smlouvy kupujícím k provedení 
ZVZ do doby jeho předání zpět prodávajícímu, nese odpovědnost za škodu na objektu zkoušek 
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kupující.  
V případě vzniku škody při provádění ZVZ v souladu se schválenými postupy (programem ZVZ  
a metodikami provedení jednotlivých zkoušek) jde vzniklá škoda k tíži prodávajícího, v případě 
provádění ZVZ v rozporu se schválenými postupy (programem ZVZ a metodikami provedení 
jednotlivých zkoušek) jde vzniklá škoda k tíži kupujícího. 

23. Kupující nepřevezme zboží od prodávajícího, pokud zboží bude s ohledem na výsledky ZVZ nebo 
opakovaných ZVZ hodnoceno kupujícím jako nevyhovující, resp. nesplňující technické parametry, 
požadavky a kritéria uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. 

24. Zboží může být dodáno kupujícímu až po provedených ZVZ s vyhovujícím hodnocením. 

25. Prodávající dodá podklady kupujícímu pro zpracování dokumentace zavedení do užívání v rezortu 
Ministerstva obrany ČR podle příslušných ustanovení NVMO č. 100/2015. 

Článek 13 
Požadavky na ochranu utajovaných informací 

1. Prodávající je povinen provádět 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.“) a souvisejících prováděcích právních předpisů.    

2. Prodávající je povinen do 5 pracovních dnů oznámit bezpečnostnímu řediteli MO (dále jen „BŘ 
MO“) všechny změny v zákonných podmínkách uvedených v ust. § 17 zákona č. 412/2005 Sb., 
které by mohly vést k ohrožení jeho ekonomické stability. 

3. Prodávající je povinen neprodleně písemně oznámit BŘ MO nezpůsobilost ve vztahu k utajovaným 
informacím podle ust. § 19 zákona č. 412/2005 Sb., zejména odnětí osvědčení podnikatele, a vrátit 
utajované informace nebo utajovaný vojenský materiál resortu MO. 

4. Prodávající je povinen současně se splněním příslušných ustanovení zákona neprodleně písemně 
oznámit BŘ MO jakékoliv neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi nebo ztrátu 
utajovaných informací resortu MO. 

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

6. Prodávající je povinen do 5 pracovních dnů doručit kupujícímu veškeré změny skutečností 
uvedených v Informačním dotazníku podnikatele. 

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

8. Prodávající je povinen vést samostatný seznam utajovaných dokumentů nebo technických zařízení 
poskytnutých jeho poddodavatelům nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení, 
které u poddodavatelů vznikly (název dokumentu, čj. apod.). 

9. Prodávající má podle ust. § 20 zákona č. 412/2005 Sb. přístup k utajovaným informacím, které 
u něho vznikají nebo jsou mu poskytnuty, přičemž tyto utajované informace jsou specifikovány 
v souladu se „Seznamem utajovaných informací“ stanoveným nařízením vlády č. 522/2005 Sb., 
kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, který tvoří přílohu  
č. 8 této smlouvy. 

10. Prodávající je povinen v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli, pro tyto stanovit zákaz 
poskytování utajovaných informací dalším subjektům. 
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11. Úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací v souladu s čl. 7 Normativního výnosu Ministerstva 
obrany č. 18/2013 Věstníku bude ve vztahu k prodávajícímu plnit velitel jednotky JTAC (VÚ 2427 
Sedlec). 

12. Po splnění předmětu smlouvy a podepsání dodacího listu zašle prodávající a velitel jednotky 
JTAC (VÚ 2427 Sedlec) kontaktní osobě kupujícího na adresu kupujícího pro doručování 
korespondence seznam zapůjčených, vrácených a vzniklých utajovaných informací, případně 
prohlášení, ve kterém bude uvedeno, že žádné utajované informace nebyly zapůjčeny ani 
nevznikly. 

Článek 14 
Záruka za jakost a podmínky uplatnění práv ze záruky za jakost 

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v souladu s ust. § 2113 až 2117 OZ. 
Prodávající se zavazuje, že zboží bude po dobu 24 měsíců ode dne převzetí zboží zástupcem 
kupujícího a zástupcem kupujícího pro majetek 2.4 a 6.2 podle čl. 7 odst. 3 smlouvy způsobilé 
k použití pro účel uvedený v této smlouvě a zachová si vlastnosti ujednané v této smlouvě.  

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže kupující užívat zboží pro jeho vady v záruce 
za jakost. 

3. Vady zboží budou uplatňovány u prodávajícího bezodkladně po jejich zjištění, a to elektronicky 
datovou zprávou nebo e-mailem (v případě, že došlo k uplatnění závady zboží e-mailem, má se 
za to, že byl doručen dnem následujícím po jeho odeslání prodávajícímu) na e-mailovou adresu: 
reklamace@vtusp.cz (dále jen „oznámení“), a to výhradně z kontaktní e-mailové adresy zástupce 
uživatele: czechfac@army.cz. V oznámení je zástupce uživatele povinen vadu popsat a uvést, jak 
se projevuje. Dále zástupce kupujícího v oznámení uvede své požadavky, jakým způsobem 
požaduje vadu zboží v záruce odstranit. Prodávající je povinen o doručení oznámení bez zbytečného 
odkladu informovat zástupce Úřadu na e-mailovou adresu: osojcechy@army.cz. 

4. Prodávající se písemně vyjádří k uznání nebo neuznání práv ze záruky za jakost do 5 pracovních 
dnů od okamžiku doručení oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že takto oznámenou vadu 
uznal v plném rozsahu. 

5. Prodávající je povinen odstranit vadu v záruce maximálně do 30 kalendářních dnů od okamžiku 
uznání práv ze záruky za jakost dle čl. 14 odst. 4 smlouvy, v případě, že se jedná o zboží od 
zahraničního dodavatele, činí lhůta na odstranění vady 60 kalendářních dnů od okamžiku uznání 
práv ze záruky za jakost, pokud se smluvní strany v konkrétním (objektivně zdůvodněném) případě 
nedohodnou jinak. 

6. Po odstranění uznané vady prodávající a zástupce uživatele sepíší a podepíší „Protokol o odstranění 
vady a předání“, jehož vzor tvoří přílohu č. 9 smlouvy (dále jen „protokol o odstranění vady“). 
Prodávající 1 výtisk protokolu o odstranění vady zašle kontaktní osobě kupujícího na adresu pro 
doručování korespondence uvedené v záhlaví smlouvy. Podpisem protokolu o odstranění vady 
zástupcem uživatele je uznaná vada považována za odstraněnou. Prodávající je povinen provést 
záznam o odstranění vady do dokumentace. 

7. Prodávající nese veškeré náklady spojené s odstraněním uznaných vad uplatněných v záruce za 
jakost (včetně diagnostiky, dopravy, kontrolního měření atp.). 

Článek 15 
Vady zboží 

1. Odpovědnost za vady a nároky z vad zboží budou posuzovány dle ust. § 2099 a násl. OZ, čímž nejsou 
dotčena ustanovení čl. 14 této smlouvy. 
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Článek 16 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení prodávajícího s plněním v termínu dle čl. 4 odst. 1 
této smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní 
ceny za zboží včetně DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění příslušného 
závazku. 

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení prodávajícího s odstraněním oznámených vad  
ve lhůtě dle čl. 14 odst. 4 smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu  
ve výši 0,3 % z celkové ceny zboží, ke kterému byla uplatněna práva ze záruky za jakost, včetně 
DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění příslušného závazku. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení prodávajícího splněním jeho povinností dle čl. 9 
odst. 3 smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za 
každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění příslušného závazku. 

4. Pokud prodávající zmaří provedení SOJ nesplněním závazků uvedených v čl. 11 smlouvy, má 
kupující právo požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu v celkové výši 100 000,00 Kč za každý 
jednotlivý případ zmaření SOJ, přičemž prodávající nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých 
v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu, zaplatí 
kupující prodávajícímu úrok z prodlení v zákonné výši. 

6. Právo vymáhat a účtovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní straně 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty včetně úroků z prodlení jsou 
splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány 
povinné straně. 

7. Smluvní pokutu 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. 

Článek 17 
Převod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží 

1. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží podpisem dodacího listu dle čl. 7 odst. 3 smlouvy. 

2. Podpisem dodacího listu dle čl. 7 odst. 3 smlouvy zástupcem kupujícího a zástupcem kupujícího 
pro majetek 2.4 a 6.2 přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží. 

Článek 18 
Zánik smluvního vztahu 

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

a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených  

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smluvního vztahu; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení prodávajícím s tím, že 

podstatným porušením se rozumí: 

- nedodání plnění řádně a/nebo včas s prodlením delším než 30 kalendářních dnů; 

- prodlení s odstraněním oznámené vady dle čl. 14 odst. 4 této smlouvy delším než 30 
kalendářních dnů; 



16

- zmaření SOJ dle čl. 11 odst. 5 smlouvy;

- nedodržení ujednání za jakost zboží;

- nevyhovující výsledek opakovaných ZVZ dle čl. 12 odst. 16 smlouvy;

- porušení povinností uvedených v čl. 13 smlouvy;

- prodlení s předáním objektu zkoušek ZVZ ve lhůtě dle čl. 12 odst. 2 smlouvy o více jak
30 kalendářních dnů.

d) jednostranným odstoupením od smlouvy pro případ vyhlášení insolvenčního řízení vůči
majetku prodávajícího, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči
prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě insolvenčního
řízení;

2. V případě jednostranného odstoupení kupujícího od smlouvy dle čl. 18 odst. 1 písm. c) až d)
smlouvy nemá prodávající právo na náhradu účelně vynaložených a prokazatelně doložených
nákladů.

Článek 19
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky o 18 listech a 13 přílohách celkem o 24 listech.

2. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky, přičemž není-li stanoveno
touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran především příslušnými
ustanoveními OZ.

3. Prodávající prohlašuje, že dodané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob. Prodávající
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

4.

5.
splnění bez písemného souhlasu kupujícího 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.

6. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně písemně sdělí skutečnosti, které se týkají změn
některého z jejich základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

7. Jednacím jazykem při ústním či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český
jazyk.
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8. Při zpracování osobních údajů kupující postupuje podle příslušných ustanovení zákona č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů. 

9. Prodávající 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. 

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

11. 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. 

12. 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. 

13. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, v elektronické podobě 
vyhotovenými a oboustranně podepsanými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její 
nedílnou součástí. O změnách v osobách, identifikačních údajích osob, jakož i prodloužení doby 
splatnosti uvedené na daňovém dokladu prodávajícím, 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 (pro účely smlouvy se za 
písemné oznámení považuje i údaj uvedený na daňovém dokladu).  

14. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena datovou 
zprávou nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této 
smlouvy. 

15. 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 záhlaví 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 datové zprávy se považuje 
její dodání do datové schránky adresáta. 

16. Prodávající souhlasí s uveřejněním textu této smlouvy, výše skutečně uhrazené ceny a souvisejících 
dokumentů dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 
znění pozdějších předpisů. 

17. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. 

18. V případě nesouladu textu smlouvy s textem přílohy, platí text uvedený ve smlouvě, přičemž 
příslušný text přílohy je neplatný v rozsahu, v jakém odporuje textu smlouvy. 

19. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1 – Specifikace zboží      - 7 listů 

Příloha č. 2 – Cenový rozklad      - 1 list  

Příloha č. 3 –  Dodací list                                                                  - 1 list 

Příloha č. 4 –  Seznam katalogizovaných položek - 1 list 
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Příloha č. 5 – Katalogizační doložka  - 1 list

Příloha č. 6 – Požadavky na zabezpečení SOJ - 3 listy

Příloha č. 7 – Seznam států, kde je možné zabezpečit SOJ - 1 list

Příloha č. 8 – Seznam utajovaných informací - 1 list

Příloha č. 9 -  Protokol o odstranění vady a předání       - 1 list

Příloha č. 10 - Odborné stanovisko MM MU 2.2 ke katalogizaci - 2 listy

Příloha č. 11 - Odborné stanovisko MM MU 2.4 ke katalogizaci - 2 listy

Příloha č. 12 - Odborné stanovisko MM MU 4.1 ke katalogizaci - 1 list

Příloha č. 13 - Odborné stanovisko MM MU 6.2 ke katalogizaci - 2 listy

V Praze dne       .  2020 V Praze dne    .  2020 

……………………… 

za kupujícího 

Mgr. Jan Kolafa 
ředitel 

 podepsáno elektronicky 

……………………… 

za prodávajícího 

Mgr. Jiří Protiva
 ředitel státního podniku 
podepsáno elektronicky 

Mgr. Jiří 
Protiva

Digitálně podepsal 
Mgr. Jiří Protiva 
Datum: 2020.12.10 
14:05:22 +01'00'
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                                                                                                Příloha č. 1 ke smlouvě č. 201080077  
 Počet listů: 7                                                                                                                                                                                                         
                                                

 

Specifikace zboží 
1. KOMUNIKAČNÍ VYBAVENÍ 

1.1. Modulární univerzální nabíječka baterií ABC…..…………...………………………..5 ks 

Modulární univerzální nabíječka baterií je způsobilá nabíjet baterie typu AN/PRC-148, BB-2590 a 
rovněž přes USB (min. 4 kusy současně) např. zařízení typu zodolněného mini tabletu. 
Propojitelnost  a kompatibilita: AN/PRC-148, BB-2590, USB (minitablet). 

Příslušenství ke každému přístroji obsahuje: 

• Napájecí kabel pro zdroje stejnosměrného proudu s konektorem pro automobilový 
zapalovač (12-30V, délka alespoň 3m)                 1 ks 

• Napájecí kabel pro napájení ze sítě 110-240V (dlouhý alespoň 5m)           1 ks 

• Nabíjecí stav pro baterie AN/PRC-148           4 ks 

• Nabíjecí stav pro baterie BB-2590                2 ks 

• Návod k použití v anglickém nebo českém jazyce              1 ks 

2. POZOROVACÍ VYBAVENÍ (SURVEILLACE) 

Prodávající dodá následující pozorovací přístroje, které slouží k pozorování a k určování polohy 
cílů ve dne i v noci a za ztížených povětrnostních podmínek.  

2.1. Pozorovací přístroj MOSKITO TI+ ……………………………………………………8 ks 

Lehký pozorovací přístroj s denní větví, nočním kanálem pracujícím na principu nízkoúrovňové 
kamery (s citlivostí do oblasti NIR pro detekci laserových značkovačů) a termovizí. Dále 
vestavěným přijímačem GPS, digitálním magnetickým kompasem, laserovým dálkoměrem a 
laserovým značkovačem NIR. Slouží k pozorování ve dne a v noci, určování polohy cílů, měření 
směru a vzdálenosti k cílům a k měření směrů a vzdáleností mezi vzdálenými objekty (cíli). 
Minimální optické zvětšení přímohledné větve 6x. Rozlišení termovizního detektoru 640 x 480. 
Rozlišení nízkoúrovňové kamery 1280x1024 (funkce zobrazení laseru IZLID Ultra – optická fúze). 
Laserový dálkoměr s rozsahem měření 10 m až 10 km s přesností +/- 2 m. Integrovaná GPS, 
digitální magnetický kompas, laserový značkovač NIR. Interní napájení je řešeno 6 ks akumulátory 
AA (součástí setu). Softwarové funkce: export dat na USB, propojení s PC dle RJ-45, Bluetooth, 
připojení k externímu SAASM GPS typu DAGR. 

Příslušenství ke každému přístroji obsahuje: 

• Přepravní obal (kufřík)                 1 ks 

• Taktický obal                             1 ks 

• Krytka vstupní a výstupní pupily         po   1 ks 

• Souprava pro údržbu                 1 ks 

• Návod k použití v anglickém nebo českém jazyce              1 ks 

• Propojovací kabel pro připojení přijímače GPS DAGR             1 ks 
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• Kabel pro externí napájení BB- 2590/U               1 ks 

• Externí akumulátor BB-2590 (min. 290 Wh)              1 ks 

• Kabel pro RJ-45                  1 ks 

• Trojnožka SST3-3 s obalem                1 ks 

• Akumulátor AA                  6 ks 

• Kufr PELI-1500 pro celý set                1 ks 

Propojitelnost a kompatibilita: přijímač GPS DAGR, PC, zodolněný mini tablet, akumulátor BB-
2590, nabíječ ABC, software MyVector. 

2.2. Pozorovací přístroj PLRF-25C BT (KČM 0018300020901)…………………………..24 ks 

Lehký pozorovací přístroj s digitálním magnetickým kompasem a laserovým dálkoměrem. Slouží 
k pozorování ve dne a určování polohy cílů, měření směru a vzdálenosti k cílům a k měření směrů  
a vzdáleností mezi vzdálenými objekty (cíli). Pomocí Bluetooth je schopný posílat informace o cíli 
do zodolněného mini tabletu. Minimální optické zvětšení přímohledné větve 6x, zorné pole 6°. 
Laserový dálkoměr s rozsahem měření 5m – 6 km s přesností +/- 2 m. Softwarové funkce: 
Bluetooth, připojení k externímu SAASM GPS typu DAGR. 

Příslušenství ke každému přístroji obsahuje: 

• Přepravní obal (kufřík)                    1 ks 

• Taktický obal                  1 ks 

• Krytka vstupní a výstupní pupily          po  1 ks 

• Souprava pro údržbu                 1 ks 

• Návod k použití v anglickém nebo českém jazyce              1 ks 

• Propojovací kabel pro připojení přijímače GPS DAGR             1 ks 

• Akumulátor CR123                  1 ks 

Propojitelnost a kompatibilita: přijímač GPS DAGR, PC, zodolněný mini tablet, software 
MyVector. 

2.3. Termokamera JIM Compact (KČM 0014802004005) ...…....………………………..2 ks 

Pozorovací přístroj s denní kamerou a chlazenou termovizní kamerou, vestavěným přijímačem GPS, 
digitálním magnetickým kompasem, laserovým dálkoměrem a laserovým značkovačem. Slouží 
k pozorování ve dne a v noci, určování polohy cílů, měření směru a vzdálenosti k cílům, vizualizaci 
laseru IZLID Ultra a laserového ozařovače DHY-308. Minimální optické zvětšení barevné kamery 9x, 
kontinuální optický zoom minimálně 3x. Rozlišení termovizního detektoru 640x480 – MWIR, 
startovací čas pod 3 minuty. Rozlišení nízkoúrovňové kamery 1280x1024. Laserový dálkoměr 
s rozsahem měření do 12 km s přesností +/- 5 m. Softwarové funkce: export dat na USB a microSD 
kartu, propojení s PC dle RJ- 45, Bluetooth, multispektrální obrazová fúze, připojení k externímu 
SAASM GPS typu DAGR, funkce See-spot.  

Příslušenství ke každému přístroji obsahuje: 

• Přepravní obal (kufřík)                 1 ks 

• Krytka vstupní a výstupní pupily       po 1 ks 

• Souprava pro údržbu                 1 ks 
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• Návod k použití v anglickém nebo českém jazyce              1 ks 

• Propojovací kabel pro připojení přijímače GPS DAGR             1 ks 

• Napájecí kabel pro připojení k baterii BB-2590              1 ks 

• Kabel pro RJ-45                  1 ks 

• Lehký skládací nabíječ na 2 ks baterií               1 ks 

• Interní akumulátor CES                 2 ks 

• Externí akumulátor BB-2590 (min. 290 Wh)              1 ks 

Propojitelnost a kompatibilita: přijímač GPS DAGR, PC, zodolněný mini tablet, úhloměrná hlavice 
STERNA, nabíječ ABC, akumulátor BB-2590, software MyVector. 

2.4. Úhloměrná hlavice STERNA (KČM 0019050100253)………………………………...4 ks 

Úhloměrná hlavice STERNA slouží jako trojnožka pro pozorovací systémy využívající zeměpisného 
severu. Umožňuje připojení termokamery JIM Compact. Nemagnetická hlavice umožňuje použití 
v místnostech, v blízkosti vozidel a prostředí se zarušeným signálem GPS. Přesnost určení cíle na 
vzdálenost 1,5 km do 4 m, přesnost určení cíle při použití gyrokompasu 2 mil. Softwarové funkce: 
připojení k externímu SAASM GPS typu DAGR. 

Příslušenství ke každému přístroji obsahuje: 

• Souprava pro údržbu                 1 ks 

• Návod k použití v anglickém nebo českém jazyce              1 ks 

• Propojovací kabel pro připojení přijímače GPS DAGR             1 ks 

• Externí akumulátor BB-2590 (min. 290 Wh)              1 ks 

• Trojnožka s obalem                  1 ks 

Propojitelnost a kompatibilita: baterie CR-123, termokamera JIM Compact, přijímače GNSS 
(DAGR apod), akumulátor BB-2590, nabíječ ABC, software MyVector. 

2.5. Přístroj nočního vidění BNVD 4G…………………………………………………….16 ks 

Přístroj nočního vidění jednotlivce se zabudovaným IR přisvícením. Slouží k pozorování cílů na 
krátké vzdálenosti a k zajištění nočního vidění jednotlivce za přesunu pěšky nebo na vozidlech. 
Optické zvětšení 1x, FOM minimálně 2 200, spektrální citlivost nad 1064 nm (DHY-308), bílý 
fosfor, funkce Auto-gating, automatické vypnutí při vyklopení, IČ přisvícení s fokusací, < 500 g. 

Příslušenství ke každému přístroji obsahuje: 

• Plátěný taktický obal                 1 ks 

• Malý ochranný obal (Pelican Case) pro polní použití              1 ks 

• Přilbová montáž                  1 ks 

• Úchyt pro přichycení k přilbové montáži               1 ks 

• Externí adaptér pro baterie typu AA               1 ks 

• Souprava pro údržbu                 1 ks 

Kompatibilita: Přilba pro výsadkáře Rabintex 2008, přilba FO/ FAC AirFrame, přilba Ops-core, 
přilba Revision, baterie AA, DHY-308. 



- 4/7 – 

 

 

3. PROSTŘEDKY PRO OZNAČENÍ CÍLŮ (TARGET ACQUISITION) 
Slouží k označování cílů pro letouny provádějící CAS. 

3.1. IR ukazovátko IZLID Ultra (KČM 0010001933001)…………………………………12 ks 

Infračervené ukazovátko slouží k označení cílů pro letadla vybavená pilotními prostředky nočního 
vidění. Napájení akumulátorem CR123, dálkové ovládání ze zbraně. 
Příslušenství ke každému přístroji obsahuje: 

• Taktický obal kompatibilní s nosným systémem MOLLE             1 ks 

3.2. DHY-308 (nebo novější)……………………….………………………………………...1 ks 

Ruční laserový ozařovač s vestavěným laserovým dálkoměrem a přímohledným pozorovacím 
kanálem se zvětšením min. 10x. Umožňuje ozařování cílů pro přesně naváděnou munici a pro 
pozorovací kontejnery (pody) letadel. Ozařovač využívá laserové záření o vlnové délce 1064 nm 
(vlnová délka, na které pracují laserové ozařovače NATO) a pulzní opakovací frekvence (PRF- 
Pulse Repetition Frequency) dle STANAG 3733.  

Příslušenství ke každému přístroji obsahuje: 

• Tvrdý přepravní obal (kufřík)            1 ks 

• Propojovací kabel na baterie BB-2590                               1 ks 

• Stativ (trojnožka) s úhloměrnou hlavicí               1 ks 

• Souprava pro údržbu                 1 ks 

• Souprava pro úpravu laserových kódů (zpětně kompatibilní s DHY-307)z PC          1 ks 

• Externí akumulátor BB-2590 (min. 290 Wh)              2 ks 

• Ochranné laserové brýle                 3 ks 

• Mechanické rozhraní pro JIM Compact               1 ks 

• Návod k použití v anglickém nebo českém jazyce              1 ks 

Kompatibilita: JIM Compact, akumulátor BB-2590, nabíječ ABC, BNVD 4G. 

3.3. Přijímač ISR ROVER 6i (KČM 0067100217116)……………….…….…………..…..1 ks 

Přijímač slouží k příjmu FMV (Full Motion Video- obraz z průzkumných systémů bezpilotních 
průzkumných prostředků a zaměřovacích kontejnerů taktických letounů v reálném čase) dle 
STANAG 7085 (Interoperabilní datové spoje pro zobrazovací systémy. 

Příslušenství ke každému přístroji obsahuje: 

• Tvrdý přepravní obal (kufřík)                1 ks 

• Externí vysílací anténa Ku                 1 ks 

• Externí vysílací anténa E-CLS 2                1 ks 

• Externí anténa pro příjem v pásmech C, S, L               1 ks 

• Externí anténa pro příjem v pásmu Ku               1 ks 
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• Propojovací kabel pro připojení externí antény              1 ks 

• Napájecí kabel pro připojení baterie BB-2590 nebo BB-5590            1 ks 

• Propojovací kabel Rover- PC (síťový, délka alespoň 2m)             1 ks 

• Propojovací kabel Rover- TV (videokabel, délka alespoň 4m)            1 ks 

• Napájecí kabel pro zdroje stejnosměrného proudu s konektorem  
pro automobilový zapalovač (12-30V, délka alespoň 3m)             1 ks 

• Napájecí kabel pro napájení ze sítě 110-240V (délka alespoň 5m)            1 ks 

• Souprava redukcí k připojení všech kabelů               1 ks 

• Souprava pro údržbu                 1 ks 

• Externí akumulátor BB-2590 (min. 290 Wh)              2 ks 

• Návod k použití v anglickém nebo českém jazyce              1 ks 

Kompatibilita a propojitelnost: PC pomocí RJ-45 Ethernet a export analogového videa na externí 
TV monitor pomocí konektoru BNC (NTSC/PAL), nabíječ ABC, software MyVector. 

3.4. Přijímač Tactical Network Rover TNR (KČM 0067100217123)…………..………...8 ks 

Ruční přijímač FMV dle STANAG 7085. Přijímač je schopen přijímat analogové 
a digitální informace v pásmech L, S, C a Ku. Pro napájení používá baterii pro AN/PRC 148 JEM a 
má možnost přímého napojení zobrazovacího zařízení Tac-Eye nebo zodolněného mini tabletu na 
přijímač SIR a sledování výstupu na těchto zařízeních.  
Příslušenství ke každému přístroji obsahuje: 

• Baterie pro AN/ PRC-148 kapacita 6,4Ah               2 ks 

• Propojovací kabel na PC                 1 ks 

• Návod k použití v anglickém nebo českém jazyce              1 ks 

Kompatibilita a propojitelnost: PC pomocí RJ-45 Ethernet, nabíječ ABC, zobrazovacího zařízení 
Tac-Eye, software MyVector. 

4. VÝPOČETNÍ TECHNIKA, SOFTWARE (COMPUTER) 
Hardware a software umožňuje příjem, zobrazování, zpracování a odesílání dat v polních 
podmínkách. Dále umožňuje programování speciálního vybavení (radiostanice apod.). 

4.1. Zodolněné PC Toughbook CF-20 Core i5 (nebo vyšší)…………………………….5 ks 

Jedná se o zodolněný notebook.  
Vlastnosti:  

Operační systém :…………………………………………Windows 10 Professional 64-bit 

Programové vybavení:…………………………………… MS Office 2016 (nebo novější) 
Programové vybavení:……………………………………MyVector 

Procesor (CPU):……………………………min. Intel Core  i5 (2,5GHz) s Turbo Boost 

Operační paměť:………………………………………min.  16GB (DDR 3 nebo DDR4) 
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Harddisk:…………………………………………………………min. SSD Disk 512 GB 

Grafická karta:…………………………………………………………min. 1GB a vyšší 

Monitor: ……………………………………………………Dotykový display 10.1palce 

Baterie…………………………………………………………..…5600mAH nebo lepší 

Konektory: 

• VGA a HDMI a Audio IN/ OUT 

• Serial Port a USB 

• Konektor na externí anténu 

• 10/100/1000 Ethernet  

Příslušenství: 

• Tvrdý přepravní obal (kufřík)                1 ks 

• Propojovací kabel k TV                  1 ks 

• Napájecí kabel pro připojení stejnosměrného proudu 12-30V s adaptérem          1 ks 

• Napájecí kabel pro připojení střídavého proudu 110-240V s adaptérem           1 ks 

• Napájecí kabel pro připojení baterie BB-2590              1 ks 

• Externí akumulátor BB-2590 (min. 290 Wh)              1 ks 

Propojitelnost a kompatibilita:  

• ROVER 6i (propojovací kabel popsán v příslušenství k přijímači ROVER); 

• TNR (propojovací kabel je součástí přijímače TNR); 

• Tiskárny (pomocí standartní kabeláže dodávané k tiskárnám); 

• JIM Compact (propojovací kabel je součástí přístroje JIM Compact); 

• AN/ PRC-148 JEM (propojovací kabel je součástí soupravy pro programování 
radiostanice); 

• AN/ PRC-117F, AN/ PRC-117G, AN/PRC-160, RF-5800 M a P, AN/ PRC-150 (kabely 
pro připojení radiostanic Harris k PC jsou součástí základního příslušenství 
k radiostanicím). 

4.2. Zodolněný mini tablet MyVector (KČM 0198500001347)…………………………16 ks 

Mini tablet na bázi např. Samsung Galaxy Note v zodolněném obalu (např. Juggernaut case) pro 
použití v polních a náročných klimatických podmínkách. Odolnost IP 67. Má zvýšený kontrast a jas 
obrazovky pro použití v podmínkách s vysokým slunečním zářením (např. Afghánistán, Afrika). 
Umožňuje Bluetooth propojení s přijímačem PLRF25, MOSKITO TI+ a JIM Compact. Umožňuje 
přímé propojení a zobrazování videa s přijímačem TNR. Umožňuje použití softwaru s mapovým 
podkladem. Požadován min. 6 palcová obrazovka, min. 4 jádrový procesor s min. taktem 2 GHz, 
min. 4 GB RAM, min. 64 GB interní paměti. OS Android, požadován software umožňující 
propojení tabletu s přijímačem TNR. 
Příslušenství ke každému přístroji obsahuje: 

• Programové vybavení pro CAS - MyVector              1 ks 
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• Zodolněný obal umožňující uchycení na taktickou vestu pomocí úchytů MOLE           1 ks 

• Napájecí kabel umožňující napájení nebo dobíjení z BB-2590            1 ks 

• Propojovací kabel k přijímači SIR nebo TNR              1 ks 

• Baterie pro AN/ PRC-148 kapacita 6,4Ah               2 ks 

• Úchyt na taktickou vestu pomocí MOLLE               1 ks 

• Návod k použití v anglickém nebo českém jazyce              1 ks 

Kompatibilita a propojitelnost: nabíječ ABC, software MyVector, BB-2590, PLRF25, MOSKITO 
TI+, JIM Compact a STERNA. 

4.3. Zobrazovací zařízení Tac-Eye 2.0 Video (nebo generační nástupce)......................…..8 ks 

Jednoduché barevné zobrazovací zařízení o rozlišení minimálně 800x600 pixelů, umožňuje 
zobrazování video vstupů ve formátu VGA a SVGA (640x480 a 800x600), NTSC, RS-170 a PAL. 
Umožňuje připojení na balistické ochranné brýle typu Revision, ESS, nebo Oakley. Umožňuje 
přímé připojení, napájení a zobrazování videa z přijímače TNR. Má integrovaný ovladač pro 
ovládání jasu výstupu a zapínání a vypínání obrazovky. 

Propojitelnost a kompatibilita: přijímač SIR nebo TNR. 
Příslušenství ke každému přístroji obsahuje: 

• Propojovací kabel k přijímači TNR (umožňující přímé propojení TNR – Tac-Eye)       1 ks 

• Návod k použití v anglickém nebo českém jazyce              1 ks 

Kompatibilita a propojitelnost: TNR, BNVD 4G. 





Příloha č. 3 smlouvy č. 201080077 
Počet listů: 1 

 
DODACÍ LIST 

Číslo smlouvy: 201080077  

Dodací list k vydanému daňovému dokladu: 

Prodávající:  
 
 
Česká republika 
IČ:  
DIČ: CZ  

 
Telefon:    
Fax:          
Mobil:      
E-mail:     
WWW:     

Kupující:   Česká republika – Ministerstvo obrany 
Tychonova 1 
16000 Praha 6 
Česká republika 
IČ: 60162694 
DIČ: CZ60162694 

Poštovní adresa: 
Sekce vyzbrojování a akvizic 
odbor vyzbrojování vzdušných sil a logistiky 
nám. Svobody 471 
160 00 Praha 6 
Česká republika 

Způsob dopravy:  
 
 
 
 
 
 
Vystaveno: 

Místo určení: 
VZ 551210 Štěpánov 
ul. Nádražní 
783 13 Štěpánov 

Přebírající:   VZ 551210 Štěpánov u Olomouce 
tel. 973 408 001, fax: 973 408 010 

 
VÚ 325500 Praha 
ul. Vlastina 
160 00 Praha 6 

Přebírající:   VÚ 325500 Praha 
tel. 973 209 960, mob. 775 309 547 
e-mail: krajicekl1@army.cz 

 
 

 
IDED:  
 
Název zboží    Typ   Výrobní číslo  Počet MJ 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Prodávající:               _______________ ______________________________________ 

                datum             Jméno, příjmení (hůlkovým písmem) 
           Podpis a razítko 

 
Zástupce kupujícího: _______________ ______________________________________ 

               datum              Jméno, příjmení (hůlkovým písmem) 
           Podpis a razítko 

 
Zástupce kupujícího pro 2.4 a 6.2:                
                                     _______________ ______________________________________ 

                datum             Jméno, příjmení (hůlkovým písmem) 
           Podpis a razítko 

 



Příloha č. 4  smlouvy č. 201080077 
Počet listů: 1 

 
 

Seznam katalogizovaných položek 
 

1. Položky zásobování 
 

P. č.  Název položky 
JKM TPP Uplatnit 

katalogizační 
doložku 

1. Pozorovací přístroj MOSKITO TI+ 
1240 TPP

1 
ANO 

2. Pozorovací přístroj PLRF 25C BT 
1240 TPP

1 
ANO 

3. Termokamera JIM Compact 
5855 TPP

1 
ANO 

4. Úhloměrná hlavice STERNA 
1290 TPP

1 
ANO 

5. Přístroj nočního vidění BNVD 4G 
5855 TPP

1 
ANO 

6. IR ukazovátko IZLID Ultra 
5855 TPP

1 
ANO 

7. Laserový ozařovač DHY-308 
1260 TPP

1 
ANO 

8. Zobrazovací systém (displej) Tac-Eye 2.0 Video 
7025 TPP

1 
ANO 

9. Modulární univerzální nabíječka baterií ABC 
6130 TPP

1 
ANO 

 
V případě dodání zboží kvalitativně vyšších stupňů, je potřeba tyto položky 
katalogizovat. 
 

2. Položky nestandardní 
 
Uplatnění katalogizační doložky podle OS MM MU 2.4; 
 

P. 
č.  Název položky 

JKM TPP
/TPS 

Uplatnit 
katalogizační 

doložku 

1 Tablet zodolněný mini 7010 TPP
0 

ANO 



2. MS Office 2016 
0630 TPS

4 
NE 

3. MyVector 
0660 TPP

4 
ANO 

4. Zodolněné PC CF-20 Toughbook 
7010 TPS

1 
ANO 

5. ISR ROVER 6i 
5895 TPS

1 
ANO 

6. Příjmač TNR 
5820 TPS

1 
ANO 

 
U označeného pořizovaného majetku požaduji uplatnit katalogizační doložku 
k upřesnění katalogizačních dat ve smlouvě, anebo pro případ dodání jiného 
majetku než je katalogizován, doplnění reference. 



    Příloha č. 5 smlouvy č. 201080077 
                                                             Počet listů: 1 

 
  

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA1 
K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem smlouvy a které podléhají 
katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému NATO (dále jen „NCS”) a Jednotného systému katalogizace majetku 
v ČR (dále jen „JSK”) se prodávající zavazuje: 

1. Neprodleně po uzavření smlouvy, nejpozději do 5 pracovních dní, oznámit e-mailem Oddělení katalogizace majetku 
Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM”) na  
e-mailovou adresu katalogizace@army.cz číslo smlouvy, kontaktní osobu a kontaktní údaje osoby zodpovědné ze 
strany prodávajícího za provedení katalogizace položek dané smlouvy.2 

2. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen 
„SPÚK”) majetku definovaného smlouvou vždy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz. 

3. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je: 

a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu JPG, 
rozlišení do 1024x768 bodů3; 

b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje o výrobku. 
Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu PDF, v rozměrech 
strany A4. V případě, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický soubor, doložit správnost údajů 
nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem. 

4.  Zabezpečit doručení SPÚK OdKM v termínu 45 kalendářních dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy. 

5.  Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou identifikace 
položek katalogizační agenturou4 každé smlouvou definované položky zásobování vyrobené v ČR nebo zemích 
mimo NATO či Tier 25 a podléhající katalogizaci podle zásad NCS a JSK. 

6. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 15 kalendářních dnů před 
fyzickým dodáním majetku. 

7. Dodat bez prodlení písemně nebo elektronicky v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících 
se předmětu smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn u položek 
majetku nakupovaných prodávajícím od poddodavatelů. 

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno po kontrole a zpracování 
dodaných dat vydáním kladného „Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky”. 

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz po 
ukončení procesu katalogizace majetku. 

Kontaktní adresa: 

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti 
ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU 
nám. Svobody 471 
160 01 PRAHA 6 

TEL.: 973 229 274   
E-MAIL: katalogizace@army.cz  
INTERNET: www.okm.army.cz 
 

                                                 
1 Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. únoru 2020. 
2 Zákon 309/2000 Sb., §14, bod 2 
3 Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS. 
4 Fyzická nebo právnická osoba, držitel osvědčení podle §11 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. Aktuální seznam katalogizačních agentur umístěn na 
www.okm.army.cz. 
5 Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.army.cz, odkaz na www.nato.int/structur/AC/135/welcome.htm 
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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 výroby 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 
prodávající předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním prodávajícím.  

3.  Státní ověřování jakosti provede: 

a)  zástupce Úřadu u výrobce, který výrobek vyrábí na území České republiky, nebo 

b)  zástupce zahraničního úřadu u výrobce, který výrobek vyrábí v zahraničí. 
4.  V rámci státního ověřování jakosti bude provedena konečná kontrola podle § 27 až 29 

zákona č. 309/2000 Sb. 

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

6.  Státní ověřování jakosti nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady výrobku. 
2. Požadavky kladené na dodavatele 

7.  Prodávající 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.  Prodávající 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 
prodávající předá zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) příslušné poddodavatelské 
smlouvy bezprostředně po jejich uzavření. 

9.  Prodávající 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. 

10. Prodávající 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. 

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

12.  Prodávající předává výrobky ke konečné kontrole zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) až 
po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady ve smyslu 
příslušné dokumentace a smlouvy.  
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13.  Prodávající bere na vědomí, že je povinen předložit zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) 
všechny své žádosti o odchylky, výjimky nebo změny na výrobku a že kupující zmocnil 
Úřad (zahraniční úřad) k vyřizování žádostí prodávajícího o povolení odchylky, výjimky 
a změny na výrobku 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. 
 

14. Prodávající umožní Úřadu (zahraničnímu úřadu) účast na řešení reklamace, bude-li vůči 
němu uplatněna. 

15. Seznam zboží dle čl. 3 odst. 1 smlouvy: 

Název zboží Požadavek na 
provedení SOJ 

Dokumentace dle které bude 
provedeno SOJ 

(doplní prodávající) 
Modulární univerzální 
nabíječka baterií ABC 

ANO  

Pozorovací přístroj 
MOSKITO TI+ 

NE  

Pozorovací přístroj PLRF-
25C BT 

ANO  

Termokamera JIM 
Compact 

ANO  

Úhloměrná hlavice 
STERNA 

ANO  

Přístroj nočního vidění 
BNVD 4G 

ANO  

IR ukazovátko Izlid Ultra ANO  
Ruční laserový ozařovač 
DHY – 308 

ANO  

Přijímač ISR ROVER 6i ANO  
Přijímač Tactical Network 
Rover TNR 

ANO  
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Zodolněný PC Toughbook 
CF-20 Core i5 

ANO  

Zodolněný mini tablet 
MyVector 

ANO  

Zobrazovací zařízení Tac-
Eye 2.0 Video 

ANO  

MyVector NE  
MS Office 2016 NE  

 



Příloha č. 7 smlouvy č. 201080077 
            Počet stran: 1 

 
         

Seznam států, kde je možné zabezpečit SOJ 
 
 
 

Belgie 
Bulharsko 
Dánsko 
Estonsko 
Finsko 
Francie 
Chorvatsko 
Itálie 
Izrael (za úplatu) 
Kanada 
Korejská republika 
Kypr 
Litva 
Lucembursko 
Maďarsko 
Německo 
Nizozemsko 
Norsko 
Polsko 
Portugalsko 
Rakousko (za úplatu) 
Rumunsko 
Řecko 
Slovensko 
Slovinsko 
Španělsko 
Spojené státy americké 
Švédsko (za úplatu) 
Turecko 
Velká Británie 
 



 
 

                                                                                         Příloha č. 8 ke smlouvě č. 201080077 
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Seznam utajovaných informací  
stanovených nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných 

informací, ve znění pozdějších předpisů  
 

 
 
Seznam utajovaných informací dle přílohy 19 
 

Poř.č. 
v příloze 

Informace Stupeň utajení Poznámka 
Hledisko 

14 
Kryptografický materiál určený 
k ochraně utajovaných informací   Důvěrné 

 

 

U prodávajícího mohou vznikat utajované informace týkající se provozu vlastního zařízení v daném 
informačním zařízení až do stupně utajení „DŮVĚRNÉ“ včetně. 

Dále pak stanovuji formu přístupu prodávajícího k utajovaným informacím v souladu s § 20 odst. 1 
písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     Příloha č. 9 ke smlouvě č. 201080077 
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. . . . . . . . . . . . . . .  
Prodávající - razítko 
 
 

Protokol o odstranění vady a předání 
pořadové č. 

 

Prodávající: 

Vojenský technický ústav, s.p., o. z. VTÚLaPVO,  

Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely 

Datum vystavení:   .  

Komise: 

Předseda:      Členové komise: 
 

Komise se seznámila s předmětem reklamace a konstatuje: 
1.  Název reklamovaného zboží a jeho výrobní číslo (série) 
 

2.  Výrobní čísla sestavy, v níž se závada projevila 

- 

- 

- 

- 

3.   Popis závady (důvod reklamace) 
 

4.   Závěr komise 

 

5.   Doplňující informace 

 

6.  Níže uvedené dokumenty jsou přílohou tohoto protokolu o odstranění vady a předání 
(protokol o závadě, kopie příslušných částí záznamníku, dále např. fotografie, vzorky, 
rozbory, atd.). 

 
 
               …………………………….. 
                     Podpisy členů komise 
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