
Objednávka č. 371/2016
podle § 1746 a následujících ustanovení zákona č. 89/20120 Sb., občansky> zákoník, ve zněni
pozdějších předpisů, pro smluvní strany:_____________________________________________
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany
(fakturační adresa) Tychonova 1, 16001 Praha 6

zastoupená VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 
1675 71 Náměšť nad Oslavou

jejímž jménem jedná: Velitel útvaru plk. gšt. Ing. Petr ČEPELKA 

doaičovací adresa: VLJ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou,
675 71 Náměšť nad Oslavou 

IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení:

Telefon/e-mail:

Vyřizuje:
Zhotovitel:
Obchodní firma nebo název podle příslušného dokladu opravňujícího k podnikáni:

Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM 
zapsaná u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou A 75859 

Statutární orgán, nebo oprávněný zástupce: Ing. Ján ROMAN, ředitel odštěpného závodu
VTÚVM

se sídlem: Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely
Provozovna: Dlouhá 300, 763 21 Slavičín

IČ: 24272523
DIČ: CZ 24272523

Bankovní spojení:
Telefon/fax:

Vyřizuje:
Adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM

Dlouhá 300, 763 21 Slavičín

Objednáváme u Vás na základě Vaší cenové nabídky ze dne 12.července 2016
- Provedení výpočtu ohrožených prostorů k provedení cvičení AMPLE STRIKE 2016. 

Na základě předpisu Vševojsk-10-6, či. 25, požadujeme zabezpečit výpočet ohrožených 
prostoru pro platformu letounů Augusta A-10 Thunderbolt, F-15 a PC-9. Předání díla 
(originály v papírové i digitální formě) proběhne u VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště 
nad Oslavou. Kopie (papírové i digitální) budou zaslány následovně:
1. SOVZ Boletice
2. SOVZ Libavá
3. VeV-VA Vyškov - úsek řízení a rozvoje UVZ

Předmětem objednávky je nákup služby za účelem zabezpečení cvičení AMPLE STRIKE 2016.

Požadovaná doba provedení služby: 
Místo předání díla:

Místo provádění díla:

Doprava do místa plnění zakázky:

Do 25.8. 2016
VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou 

VeV-VA Vyškov

Zabezpečí zhotovitel (osobně nebo poštou)

Kupní cena bez DPH činí 
DPH činí

Kupní cena s DPH činí

112 000,00 Kč 
23 520,00 Kč 

135 520,00 Kč



Cena za provedenou službu je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré 
náklady, které zhotoviteli v souvislosti s plněním vznikly.

Zhotovitel prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2114 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, poskytuje záruku 6 měsíců na provedené práce ode dne převzetí služby objednatelem.

Objednatel uplatní právo z odpovědnosti zhotovitele za vady zboží a ze záruky za jakost zboží 
písemným ohlášením na doručovací adrese zhotovitele. Případná reklamace bude řešena v místě plnění 
zakázky do 5-ti pracovních dní od podání reklamace.

Daňový doklad (fakturu) s rozpisem jednotlivých položek objednávky a v členění podle příslušné 
právní úpravy (zákon. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění) bude předán při převzetí kontaktní 
osobě. Na požadovanou službu bude vystavena pouze jedna faktura, která bude objednateli předána 
po převzetí kompletního díla.

Pokud budou u dodavatele 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 
Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy posuzovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a 
tohoto zákona.

Objednatel dodanou službu zaplatí až na základě tohoto daňového dokladu (faktury), a to ve lhůtě 
jeho splatnosti, která činí 30 dní od prokazatelného doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. 
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje 
požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné 
cenové údaje.

V případě prodlení s dodávkou služby ve sjednané lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny opravy včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení, 
nejvýše však 100 % z celkové ceny opravy včetně DPH. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu 
a její výši písemnou výzvou na doručovací adrese zhotovitele. Smluvní pokutu hradí zhotovitel bez 
ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle 
smluvní pokuty.

V případě, že výše smluvní pokuty nepřesáhne částku 100 Kč lze od smluvní pokuty upustit.
Smluvní strany se dohodly na tom, že smluvní vztah může zaniknout vedle případů stanovených

zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů a obchodním 
zákoníkem také jednostranným odstoupením ze strany objednatele pro podstatné porušení zadávacích 
podmínek a smluvního ujednání zhotovitelem, kterým se rozumí prodlení zhotovitele s dodáním jakékoliv 
části služby, delší než 10 pracovních dnů.

Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 1992 občanského zákoníku sjednávají možnost 
zrušit závazek z této objednávky zaplacením odstupného ve výši 13 000,00 Kč na účet druhé smluvní 
strany uvedený v záhlaví této smlouvy.

Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá strana, která již, byť i jen zčásti, plnění 
druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila.

Závazek smluvní strany vyplývající z této objednávky se ruší okamžikem připsání odstupného 
na účet druhé smluvní strany obdobným způsobem jako by došlo k jednostrannému odstoupení 
od smlouvy.

Tato objednávka nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti 
okamžikem jejího uveřejnění v "Registru smluv" ( https://smlouvy.gov.cz/). Zhotovitel zahájí plnění 
nejdříve okamžikem účinnosti objednávky.

Tato objednávka zaniká, pokud nebude zhotovitelem (statutárním orgánem nebo jím zmocněnou 
osobou plnou mocí) přijat (podepsán) před zahájením provádění služby.

Tato objednávka má 6 stran.

https://smlouvy.gov.cz/


Cenová kalkulace - Výpočet ohrožených prostorů pro k provedení cvičení AMPLE STRIKE 2016.

*
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Ev. č.: 221/16/JK

VU 2427 Sedlec

Vícenice u Náměště nad Oslavou 
675 71 NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

Ve Slavičině dne 12, července 2016

Výtisk číslo:

Počet listů: 1 
Počet příloh: 1/4

Nabídka - Stanoveni ohrožených prostorů k provedení cvičení AMPLE STRIKE 2016

Vážený pane nadporučíku,

na základě Vašeho požadavku na provedení výpočtu ohrožených prostorů k provedení cvičení 
AMPLE STRIKE 2016 (viz příloha) Vám zasíláme naši nabídku

Celková cena: 

Termín:

Splatnost faktury: 
Platnost nabídky:

135.520,- Kč s 21% DPH (tj. 112.000,- Kč bez DPH) 

do 25.08.2016 (termín je platný v případě objednání do 25.07.2016) 
30 dnů
do 25.07.2016

Těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem /

Upřesněni prostorů:







Objednatel:
Zadavatel veřejné zakázky 
plk. gšt. Ing. Petr ČEPELKA

V zastoupení (DR 137/2016) 
plk. gšt. Ing. Alois MATÝZKA

Datum:

Zhotovitel:
Jméno, příjmení osoby oprávněné jednat jménem firmy 
Ing. Ján ROMAN, ředitel odštěpného závodu

Datum:

Razítko: Razítko:

Podpis:....... Podpis:


