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Dílčí příkazní smlouva č. 21108000029 

Článek 1 Smluvní strany 
 

Česká republika - Ministerstvo obrany 
se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 
zastoupená: ředitelem odboru vyzbrojování pozemních sil a KIS 

sekce vyzbrojování a akvizic MO Ing. Petrem Záborcem 
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 
IČO: 60162694 
DIČ: CZ60162694 
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 100 03 Praha 1 
číslo účtu: 404881/0710 
Informační systém datových schránek (dále jen „systém ISDS“) 
Identifikátor datové schránky: hjyaavk 
kontaktní osoba: Ing. Josef Novotný, tel.: 225 224, e-mail: novotnyj2@army.cz 
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 „příkazce“) na straně jedné 
 

a 
 

Vojenský technický ústav s.p., odštěpný závod VTÚL a PVO 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859 
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9 
zastoupený: Ing. Petrem Novotným, ředitelem odštěpného závodu, 

jednajícím ve smyslu ustanovení § 503 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, ve věci týkající se odštěpného závodu 

IČO: 24272523 
DIČ: CZ24272523 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 01 Praha 1 
číslo účtu: 107-4407400207/0100 
vyřizuje ve věcech smluvních: Ing. Jan Ohlídal, tel.: 910 105 250 

e-mail: jan.ohlídal@vtusp.cz 
vyřizuje ve věcech technicko - organizačních: 

Ing. Tomáš Perner, tel.: 910 105 261 
e-mail: tomas.perner@vtusp.cz 

adresa pro doručování korespondence: 
Vojenský technický ústav, s.p. 
odštěpný závod VTÚLaPVO 
Mladoboleslavská 944 
Kbely, 197 00 Praha 9 

Identifikátor datové schránky: 7jckvi2 
(dále jen „příkazník“) na straně druhé 

 
uzavírají ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ”) tuto příkazní smlouvu (dále jen „smlouva“). 

mailto:furdaj@army.cz
mailto:jan.ohlídal@vtusp.cz
mailto:tomas.perner@vtusp.cz
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Článek 2 
Účel smlouvy 

Účelem smlouvy je v souladu s rámcovou dohodou číslo 1810400129 zajistit podporu pro 
příkazce při zabezpečení dovozu speciální vojenské techniky (dále jen „zboží“) pořizované 
cestou Foreign Military Sales (zahraniční vojenský prodej - dále jen „FMS“). 
 

Článek 3 
Předmět smlouvy 

3.1 Předmětem smlouvy je závazek příkazníka, že pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet 
obstará dovoz zboží podle Letter of Offer and Acceptance (dále jen „LOA“) EZ-B-UEJ, 
který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, a to uskutečněním právních jednání jménem příkazce 
podle čl. 4 odst. 4.1 smlouvy, nebo uskutečněním jiné činnosti související s plněním dle  
smlouvy. Veškerý užitek z toho získaný náleží příkazci. 

3.2 Příkazce se smlouvou zavazuje zboží podle LOA převzít a zaplatit příkazníkovi úhradu 
účelně vynaložených nákladů a odměnu podle smlouvy. 

3.3 Smluvní strany se dohodli, že příkazník bude předmět smlouvy plnit ve prospěch 
příkazce postupně (po etapách), přičemž předmětem 2. etapy podle této smlouvy je 
plnění dle LOA s předpokládaným datem dodání v roce 2021.  

3.4 Níže uvedený rozsah plnění (dodávané zboží), práva a povinnosti smluvních stran, jakož 
i finanční plnění příkazce vůči příkazníkovi se vztahují výhradně na tuto 2. etapu plnění. 

3.5 Zbývající plnění dle LOA, práva a povinnosti smluvních stran, jakož i finanční plnění 
příkazce vůči příkazníkovi v dalších etapách plnění, budou obdobně upraveny dodatkem 
k této smlouvě nebo v samostatné dílčí smlouvě, v souladu s rámcovou dohodou číslo 
1810400129. 

 

Článek 4 
Povinnosti příkazníka 

4.1. Povinnosti příkazníka 
a) obstarat pro příkazce jeho jménem na jeho účet převzetí dováženého zboží od 

přepravce, jenž byl určen vládou USA a následně obstarat jeho dopravu z místa 
takového dodání dle kódu DTC podle LOA, uvedeném v příloze č. 1 smlouvy, 
dohodnutému konečnému uživate li, prostřednictvím prověřeného a certifikovaného 
přepravce (pro CCI materiál), tedy zejména obstarat jeho dopravu po území České 
republiky do místa určení včetně jeho pojištění po celou dobu přepravy  (od  
okamžiku  předání  zboží od přepravce, jenž byl určen vládou USA  až   do  
okamžiku  doručení   a předání zboží pověřené osobě příkazce uvedené v čl. 6 odst. 
6.2.smlouvy) na pojistnou částku odpovídající ceně zboží uvedené na průvodních 
fakturách zásilky, včetně přímých souvisejících nákladů, a předat veškeré převzaté 
dokumenty ke zboží příkazci, 

b) obstarat si licenční potvrzení potřebné na dovoz zboží, 

c) zastoupit příkazce v licenčním řízení a předat veškeré dokumenty získané v 
souvislosti         s licenčním řízením příkazci v elektronické podobě, 

d) zastoupit příkazce v celním řízení, a předat veškeré dokumenty získané v celním 
řízení, zejména platební výměr, příkazci k provedení úhrady cla příkazcem, 

e) provést výpočet výše DPH podle platných předpisů v souvislosti s obstaráním dovozu 
zboží a do 5 pracovních dnů od propuštění zboží do volného oběhu (po úspěšném 
ukončení celního řízení) předat veškeré dokumenty získané v této souvislosti 
příkazci, k provedení úhrady DPH příkazcem, 
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f) doručit a předat zboží na základě přepravní dokumentace v místě doručení zboží 
podle čl. 6 smlouvy, 

g)  provést katalogizaci zboží specifikovaného v čl. 12 odst. 12.1 smlouvy, 

h) realizovat další činnosti nezbytné pro splnění závazku příkazníka podle smlouvy  
a činnosti na základě pokynů vydaných příkazcem. 

4.2 Příkazník plní příkaz poctivě a pečlivě dle svých schopností. 

4.3 Příkazník je povinen plnit příkaz jakožto profesionál s odbornou péčí ve smyslu § 5 OZ. 

4.4 Příkazník je povinen ve všech dokladech uvádět, že dovozcem zboží je Česká republika 
– Ministerstvo obrany. K dokladům, které vzniknou v souvislosti s plněním smlouvy v 
cizím jazyce, je příkazník povinen přiložit na základě včasného písemného požadavku 
příkazce jejich překlad do českého jazyka. 

4.5 Příkazník je povinen při obstarání dovozu zboží podle smlouvy dodržovat veškeré 
aktuálně platné zákony, předpisy a příkazcem vydané pokyny. 

4.6 Příkazník je povinen neprodleně informovat příkazce o všech skutečnostech, které by 
mohly mít vliv na plnění jeho závazků vyplývajících ze smlouvy a/nebo by mohly mít 
vliv na případnou změnu příkazcem vydaných pokynů příkazníkovi. 

4.7 Příkazník může svěřit provedení části příkazu jinému subjektu, se souhlasem příkazce, 
přičemž v takovém případě odpovídá příkazci za jeho splnění v plném rozsahu tak, jako 
by příkaz prováděl a záležitosti obstaral sám. 

4.8 Příkazník nenese odpovědnost za kvalitu, kvantitu nebo kompletnost zboží, jehož dovoz 
je příkazník povinen zařídit dle smlouvy. 

4.9 Příkazník není v souvislosti s plněním smlouvy povinen provádět úkony spojené se 
systémem řízení jakosti a zpracovávat s tím související dokumentaci. 

 
Článek 5  

Povinnosti příkazce 
5.1 Příkazce se zavazuje vydat příkazníkovi na základě jeho žádosti včas potřebné doklady 

(plné moci) v požadované formě a obsahu zejména k zastupování v licenčním a celním 
řízení, doklad o konečném užití zboží a další nezbytné doklady, informace potřebné pro 
splnění závazku příkazníka podle smlouvy a kontakt (jméno, telefon, email) osoby  
v zahraničí (USA), se kterou má příkazník řešit dovoz dle smlouvy. 

5.2 Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi nezbytnou součinnost při plnění jeho 
závazků vyplývajících ze smlouvy, zavazuje se spolupracovat při řešení problémů 
vzniklých při plnění smlouvy.  

5.3 Příkazce se zavazuje neprodleně oznámit příkazníkovi veškeré podstatné změny  
v dokumentech týkajících se zboží a to zejména v souvislosti s licenčním a celním 
řízením. 

5.4 Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi úhradu nákladů a poplatků podle čl. 7 odst. 7.3 
této smlouvy a odměnu sjednanou za obstarání dovozu zboží podle čl. 8 této smlouvy 
včetně jím účelně vynaložených nákladů a za uskutečnění jiných činností souvisejících  
s touto smlouvou. 

5.5 Příkazce odpovídá za správnost, úplnost a pravdivost údajů v předložených dokladech. 
 

Článek 6 
Doba a místo doručení zboží 

6.1 Příkazník začne konat neprodleně po obdržení avíza od pověřeného přepravce dle čl. 4 
odst. 4.1 písm. a) smlouvy. Příkazník doručí zboží příkazci do místa doručení uvedeného 
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v čl. 6 odst. 6.2. smlouvy, a to po uskutečnění všech zákonných řízení podle čl. 4 odst. 
4.1 smlouvy, přičemž příkazník přistoupí k plnění dle smlouvy neprodleně po obdržení 
platného Rozhodnutí o udělení licenčního potvrzení ve věci dovozu zboží k danému 
obchodnímu případu a dokončí dovoz a doručení zboží do 30.10. 2021. 

6.2 Místem doručení zboží po uskutečnění jeho dovozu do České republiky je VZ 551261 
Ústí nad Orlicí, Karpatská 39.  Příkazce pověřil převzetím zboží Ing. Oldřicha Kapouna, 
tel. 973 271 136 nebo Václava Lukesleho, tel. 973 271 169 (dále jen „pověřená osoba 
příkazce“). 

6.3 Zboží bude doručeno podle přepravní dokumentace, která bude součástí dodávaného 
zboží. 

6.4 Zboží bude předáváno do místa dle bodu 6.2 včetně veškerých dokumentů, které 
příkazník obdržel v rámci obstarání dovozu. 

6.5 Pověřená osoba příkazce po doručení zboží potvrdí na přepravní dokumentaci jeho 
doručení a originál nebo kopii této potvrzené přepravní dokumentace neprodleně doručí 
příkazníkovi. 

6.6 Příkazník je povinen dojednat konkrétní den a dobu doručení zboží s pověřenou osobou 
příkazce minimálně 3 pracovní dny předem.  Doručení zboží může být uskutečněno 
pouze      v pracovní dny v době od 8,00 do 14,00 hodin s tím, že tato doba může být 
upravena vzhledem k povaze dopravovaného zboží. 

 
Článek 7  

Úhrada poplatků 
7.1 Cenu zboží podle LOA uhradí nebo již uhradil příkazce. 
7.2  Clo vyměřené celním úřadem dle platného celního sazebníku ke dni předložení zásilky 

k propuštění do volného oběhu, uhradí příkazce na základě platebního výběru předaného  
příkazníkem dle čl. 4 odst. 4.1 písm. d) smlouvy. 

7.3 DPH uhradí příkazce na základě výpočtu a dokumentů zpracovaných příkazníkem dle čl. 
4 odst. 4.1 písm. e) smlouvy. 

7.4 Dopravu zboží mimo území ČR včetně jeho pojištění po dobu této dopravy a případné 
další nutné poplatky uhradí za příkazce příkazník. Následně předloží souhrnné 
vyúčtování těchto poplatků příkazci. Maximální výše těchto poplatků je stanovena do 
výše 2 400 000,- Kč bez DPH, tj, 2 904 000,- Kč včetně DPH (při sazbě 21 % DPH) a je 
nepřekročitelná. 

7.5 Pro potřebu uhrazení poplatků podle odst. 7.4 tohoto článku příkazník předloží příkazci 
potřebné průkazné doklady pro jejich úhradu. 

 
Článek 8 

Odměna a náklady příkazníka 

8.1 Smluvní strany se dohodly, že příkazce poskytne příkazníkovi za obstarání dovozu zboží 
odměnu a nahradí mu náklady účelně vynaložené při tomto obstarání nebo provádění jiné 
činnosti dle této smlouvy. 

8.2 Výše odměny příkazníka bude vycházet z jeho prokazatelných vlastních výkonů, které 
musel v souvislosti s obstaráním dovozu zboží vykonat. Smluvní strany se dohodly, že 
cena za vlastní výkony příkazníka bude kalkulována součinem počtu odpracovaných 
hodin příkazníkem a hodinové sazby, která činí v okamžiku uzavření smlouvy 1530,- Kč 
bez DPH. K výši takto stanovené odměny je příkazník oprávněn účtovat zisk ve výši 
maximálně 12,5 %. 
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8.3 Účelně vynaložené náklady příkazníka mohou být takové náklady, které se přímo 
vztahují      k vynaloženým vlastním výkonům, jako např. cestovné, poštovné, náklady na 
katalogizaci apod. 

8.4 Smluvní strany se dohodly, že odměna příkazníka a jeho účelně vynaložené náklady dle 
tohoto článku budou ve výši maximálně 3 406 013,62 Kč bez DPH, tj. 4 121 276,48 Kč 
včetně DPH (při sazbě 21 % DPH) . 

8.5 Součástí odměny a účelně vynaložených nákladů příkazníka jsou náklady na dopravu 
zboží na území ČR včetně jeho pojištění po dobu této dopravy. 

8.6 Výše uvedená odměna a účelně vynaložené náklady bez DPH jsou konečné 
a nepřekročitelné. 

 
Článek 9 

Platební a fakturační podmínky 

9.1 Smluvní strany se dohodly, že příkazce neposkytne příkazníkovi zálohu k úhradě nákladů       
a poplatků ani zálohu na jeho odměnu. Příkazník je oprávněn vystavit daňový doklad 
(dále jen „fakturu“) za plnění podle smlouvy na úhradu nákladů a poplatků podle čl. 7 
odst. 7.3  smlouvy a na úhradu odměny a jeho nákladů podle čl. 8 smlouvy po doručení 
zboží podle čl. 6  smlouvy, které je dle čl. 6 odst. 6.4 smlouvy příkazcem potvrzeno, tím 
není dotčen odst. 9.2 tohoto článku. 

9.2 Příkazník je oprávněn vystavit fakturu na odměnu a jeho náklady i v případě, že ani přes 
vynaložení veškeré odborné péče nedošlo k uskutečnění dovozu (nedošlo k doručení 
zboží)    z důvodů, které příkazník nemohl ovlivnit. 

9.3 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 OZ. Kromě 
těchto náležitostí bude faktura obsahovat číslo této smlouvy, uvedení čísla účtu 
příkazníka, které musí být totožné s číslem účtu uvedeným v bankovním spojení v čl. 1 
této smlouvy na straně příkazníka, cenu bez DPH, procentní sazbu a výši DPH a cenu 
včetně DPH. Faktura bude vyhotovena ve 2 výtiscích (originál + kopie). 

9.4 Přílohou každého výtisku faktury budou následující dokumenty: 
- přepravní dokumentace opatřená potvrzením o doručení zboží (originál nebo kopie) 

podle čl. 6 odst. 6.4 této smlouvy, pokud se nepoužije ustanovení čl. 9 odst. 9.2 této 
smlouvy, 

- podrobná kalkulace nákladů a poplatků podle ustanovení čl. 7 odst. 7.3 této smlouvy 
- podrobná kalkulace odměny příkazníka podle ustanovení čl. 8 odst. 8.2 této smlouvy, 
- podrobná kalkulace účelně vynaložených nákladů příkazníka podle odst. 8.3 smlouvy. 

9.5 Splatnost faktury bude třicet (30) dnů ode dne jejího doručení příkazci. Fakturovaná 
částka se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu 
příkazce ve prospěch bankovního účtu příkazníka. 

9.6 Příkazce je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi fakturu, která neobsahuje 
náležitosti stanovené smlouvou nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje 
nebo není doručena v požadovaném množství výtisků. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet lhůta splatnosti, příkazník 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 příkazcem; není nutné, aby byla v téže lhůtě 
doručena příkazníkovi. 

9.7 Všechny částky poukazované mezi příkazcem a příkazníkem podle čl. 8 smlouvy musí 
být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem 



6 

 

 

na jejich účty. 
9.8 Na faktuře musí být uvedeny identifikační údaje příkazce v následující podobě:  

Česká republika – Ministerstvo obrany 
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 
IČO: 601 62 694, DIČ: CZ60162694 
v zastoupení: 
Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
Odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS  
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 

9.9 Faktura musí být doručena na adresu příkazce, uvedenou v čl. 1 smlouvy. 

9.10  Pokud budou u příkazníka shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle         
§ 109 zákona č. 235/2004 Sb., bude příkazce při zasílání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

 
Článek 10  

Vlastnictví zboží 

Po předání zboží od vlády USA prvnímu přepravci se stává vlastníkem zboží příkazce, a to 
po 
celou dobu dovozu tohoto zboží v souladu s čl. 6 smlouvy. 

 
Článek 11 

Požadavky na ochranu utajovaných informací 
11.1  Pořizované radiostanice a ostatní komponenty jsou materiálem CCI (Controlled 

COMSEC Item / Controlled Cryptographic Item). Nakládání s tímto materiálem se řídí 
ustanovením dokumentu NATO SDIP 293/1, Bezpečnostního standardu NBÚ-1/2008 
Správa, použití a ochrana materiálu kategorie „CCI“ a kategorie „kontrolovaná 
kryptografická položka“, čj. V11/2008-NBÚ/30 a Odborné směrnice BŘ MO - 
Zabezpečení ochrany materiálu kategorie „Controlled Cryptographic Item“ a kategorie 
„kontrolovaná kryptografická položka“ v rezortu Ministerstva obrany, čj. V97/2008-2015 
a v souladu s NV č. 522/2005Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví 
seznam utajovaných informací, příloha č. 14, pořadové č. 13 – kryptografický materiál 
určený k ochraně utajovaných informací. 

11.2 V rámci plnění této smlouvy  příkazníku  budou  poskytovány  utajované  informace          
v souladu se seznamem utajovaných informací ve znění Nařízení vlády č. 360/2017 Sb., 
příloha č. 19, pořadové číslo 14 do a včetně stupně utajení „DŮVĚRNÉ“. 

11.3 Forma přístupu příkazníka k utajovaným informacím je stanovena v souladu s § 20 odst. 
1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní 
způsobilosti (dále jen „zákon č. 412/2005 sb.“). 

11.4 Pověřenou osobou příkazce pro plnění úkolů ochrany utajovaných informací ve vztahu        
k příkazníkovi pro účely této smlouvy je Ing. Petr Sikora, telefon 973 210 105 nebo Ing. 
Roman Petratur telefon 973 210 120. 

11.5  Příkazník je povinen: 

a) zabezpečit ochranu utajovaných informací v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., 

prováděcími právními předpisy k zákonu a požadavky příkazce; 

b) do 5 pracovních dnů oznámit bezpečnostnímu řediteli MO (dále jen „BŘ MO“) 
všechny změny v podmínkách uvedených v § 17 zákona č. 412/2005 Sb., které by 
mohly vést k ohrožení jeho ekonomické stability; 
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c) neprodleně písemně oznámit BŘ MO nezpůsobilost ve vztahu k utajovaným 
informacím podle § 19 zákona č. 412/2005 Sb., zejména odnětí osvědčení 
podnikatele, a vrátit utajované informace nebo utajovaný vojenský materiál resortu 
Ministerstva obrany; 

d) současně se splněním příslušných zákonných povinností neprodleně písemně oznámit 
BŘ MO jakékoliv neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi nebo ztrátu 
utajovaných informací resortu Ministerstva obrany ve věci této smlouvy; 

e) do 5 pracovních dnů doručit příkazci veškeré změny skutečností, uvedených  
v informačním dotazníku podnikatele, který předložil jako součást nabídky na 
realizaci této veřejné zakázky. 

f) ve smlouvě s poddodavateli stanovit zákaz poskytování utajovaných informací 
dalším subjektům. 

11.6  Příkazník je povinen umožnit odborným orgánům příkazce, resp. Odboru bezpečnosti 
MO, kontrolovat na základě písemného pověření BŘ MO nakládání s utajovanými 
informacemi resortu MO ve věci této smlouvy. 

 
Článek 12 

Katalogizace 
12.1 Příkazník bere na vědomí, že zboží, které není dosud katalogizováno   

- HARRIS AN/PRC-158(V)2C-OPT - název „Zařízení AN/PRC-158-OPT“,  
- HARRIS AN/PRC-160(V)1 - název „Zařízení AN/PRC-160(V)1, 
- HARRIS AN/PRC-160(V)1 - název „Zařízení AN/PRC-160-V, 
- KIV-77/L2 – název „Zařízení KIV-77/L2, 
bude předmětem katalogizace 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, v platném znění. 

12.2 Příkazník se zavazuje, že umožní řádně provést katalogizaci, tj. dodá Úřadu pro 
obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úř OSK SOJ“) 
návrh katalogizačních dat, a to vyplněnou tabulku 1 Katalogizační doložky (Soubor 
povinných údajů pro katalogizaci). Předání návrhu katalogizačních dat je součástí plnění 
povinností příkazníka dle této smlouvy a příkazník nemá nárok na úhradu nákladů (nad 
rámec smlouvy) s vypracováním katalogizačních dat. Zásady pro jejich zpracování jsou 
uvedeny                       v katalogizační doložce v příloze č. 3 této smlouvy. 

12.3 Příkazník se zavazuje zpřístupnit či zabezpečit zpřístupnění dokumentace k případnému 
ověření nebo doplnění katalogizačních dat Úř OSK SOJ (katalogizačnímu pracovišti). 

 
Článek 13 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

13.1 V případě, že příkazník nedoručí zboží příkazci ve lhůtě uvedené v čl. 6 odst. 6.1 
smlouvy      a v místě dle čl. 6 odst. 6.2 smlouvy řádně a/nebo včas, je povinen zaplatit 
příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové maximální odměny příkazníka a jeho 
účelně vynaložených nákladů stanovených v čl. 8 odst. 8.4 smlouvy v Kč bez DPH za 
každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku 
smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. 15 smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty 
vzniká prvním dnem prodlení s plněním  povinnosti  specifikované  v tomto článku 
smlouvy. Smluvní pokuta nebude vůči příkazníkovi uplatněna, pokud k prodlení dojde z 
důvodu spočívajícího na straně smluvního partnera příkazce v rámci uzavřené LOA za 
předpokladu, že příkazník toto prodlení nezpůsobil svým jednáním nebo svou nečinností. 
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13.2  Za porušení povinnosti uvedené v čl. 11. odst. 11.5 této smlouvy zaplatí příkazník 
příkazci smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

 

13.3  V případě prodlení příkazníka s plněním povinnosti uvedené v čl. 3. a čl. 5 přílohy č. 3. 
této smlouvy, zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

13.4  V případě  prodlení  příkazce  s úhradou  faktury  zaplatí  příkazce  příkazníkovi   úrok           
z prodlení v zákonné výši dle nařízení vlády za každý započatý den prodlení. 

13.5 Právo vymáhat a účtovat smluvní pokutu či úrok z prodlení vzniká prvním dnem 
následujícím po dni, ve kterém došlo k porušení povinnosti smluvní strany, mající za 
následek vznik povinnosti platit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení. 

13.6  Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od doručení jejich vyúčtování povinné straně. 

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

 
Článek 14  

Zvláštní ujednání 

14.1  Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 

14.2  Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí 
ustanoveními OZ. 

14.3  Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého ze základních identifikačních údajů včetně právního nástupnictví. 

14.4  Příkazník není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu příkazce 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 
smlouvy, třetím osobám (mimo poddodavatele). 

14.5  Příkazník souhlasí s uveřejněním smlouvy. 

14.6  Nastane-li situace nezávislá na vůli smluvních stran, v důsledku které nebude možné 
dodržet datum dokončení dovozu a předání zboží do data uvedeného v čl. 6 odst. 6.1 
smlouvy, bude termín dokončení dovozu a předání zboží upřesněn na základě jednání 
obou smluvních stran. 

 
Článek 15 

Zánik smluvního vztahu 
Závazek ze smlouvy zaniká:

15.1  písemnou dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vypořádáním účelně  
a prokazatelně vynaložených nákladů, 

15.2  jednostranným odstoupením příkazce od smlouvy pro její podstatné porušení některou ze 
smluvních stran s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí nesplnění závazků 
příkazníka dle čl. 4 smlouvy řádně a/nebo včas, pokud k tomuto nesplnění nedojde  z 
důvodu spočívajícího na straně smluvního partnera příkazce v rámci uzavřené LOA za 
předpokladu, že příkazník toto nesplnění nezpůsobil svým jednáním nebo svou nečinností, 

15.3. jednostranným odstoupením příkazce od smlouvy v případě, že vůči majetku příkazníka 
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probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl- li vůči 
příkazníkovi insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, 

15.4. jednostranným odstoupením příkazce od smlouvy uvedl- li příkazník při uzavírání smlouvy 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
uzavření smlouvy, 

15.5 splněním předmětu smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
 

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

16.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o 9 listech a 3 přílohách o 43 listech, 
z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží po jednom výtisku. 

16.2 Tato smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými 
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za 
změnu smlouvy se nepovažuje změna identifikačních údajů. 

16.3 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 
smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní 
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s 
obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy. 

16.4 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními 
OZ a dalšími předpisy souvisejícími s předmětem této smlouvy. 

16.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru  smluv  ve  smyslu  §  6  odst.  1  zákona  č.  340/2015  Sb.,       
o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých   smluv,  uveřejňování   těchto  smluv        
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

16.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – LOA včetně volného českého překladu – 41 listů (nezveřejněno),  
Příloha č. 2 – Informační dotazník podnikatele – 1 list (nezveřejněno),  
Příloha č. 3 – Katalogizační doložka – 1 list. 

 
 
 
 

    

………………………         
za  příkazce 

ředitel odboru 
    Ing. Petr ZÁBOREC 
podepsáno elektronicky 

…………………....…… 
za příkazníka 

ředitel odštěpného závodu 
Ing. Petr NOVOTNÝ 
podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1
0 

 

 

 
 
 

Příloha č. 3 
 

KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA1 

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem s mlouvy a které podléhají 
katalogizaci podle zásad Kodifikačn ího 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 v lastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů p ro 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. 
Elekt ronický  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 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy . 

5. Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou identifikace 
položek katalogizačn í agenturou4 každé s mlouvou 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 (t ransakce LNC) nejpozději 15 dnů před fyzickým 
dodáním majetku. 

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

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 t ímto 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 T ier 1 viz odkaz na www.okm.army.cz, odkaz na 
www.nato.int/structur/AC/135/welcome.htm 
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