
Kupní smlouva č. 21107000061
„Přepravní prostředek pro RBS-70NG“

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupena: Mgr. Luborem Koudelkou, náměstkem pro řízení Sekce vyzbrojování

a akvizic MO
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
se sídlem kanceláří: Sekce vyzbrojování a akvizic MO

nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

kontaktní osoba:

zástupce kupujícího ve věcech technických:

adresa pro doručování
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“)
a

Vojenský technický ústav, s. p.
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
zastoupen: Ing. Petrem Novotným,

ředitelem státního podniku
IČO: 24272523
DIČ: CZ 24272523
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 86-4183790217/0100
bankovní spojení pro účely zálohové platby:

Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu pro zálohovou platbu:

107-9553180217/0100
kontaktní osoba ve věcech smluvních:



zástupce prodávajícího ve věcech technických:
u

adresa pro doručování
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691
682 01 Vyškov
datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „prodávající“)

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají na veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle
ustanovení § 187 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), realizovanou prostřednictvím vertikální spolupráce
dle ust. § 189 odst. 1 zákona, tuto

kupní smlouvu
(dále jen „smlouva“).

Článek II.
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění schopnosti mobility nově vytvářených protiletadlových jednotek
Armády České republiky (dále jen „AČR“) a zabezpečení sjednocení přepravních prostředků a nově
pořízených zbraňových části (RBS-70NG) po celou dobu užívání v AČR.

Článek III.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je:

a) závazek prodávajícího dodat kupujícímu 16 ks valníkových vozidel Tatra typu
T-815-7T3R31.411 6x6.1R, vyrobených podle schválených technických podmínek pro
vozidla Tatra T-815 6x6 PVO podle čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy s provedenou
účelovou zástavbou valníkové plošiny s příslušenstvím (jednotlivě dále jen „vozidlo“
souhrnně dále jen „vozidla“). Předmětná vozidla musí splňovat technické parametry a kritéria
uvedené v Technickém popise zboží, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy, a být schválená pro
provoz vojenských vozidel na pozemních komunikacích, přičemž součástí dodávky každého
jednotlivého vozidla bude související technická, průvodní a provozní dokumentace
v českém jazyce. Prodávající je povinen umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo
k vozidlům;

a dále:

b) závazek prodávajícího zpracovat Projekt zástavby kryptografického prostředku dle
čl. XI. odst. 6 písm. a) smlouvy (dále jen „projekt zástavby“);



 

c) závazek prodávajícího zpracovat technické podmínky pro vozidla Tatra T-815 6x6 PVO 
s účelovou zástavbou valníkové plošiny dle čl. VII. odst. 1 smlouvy (dále jen „TP“), které 
budou vycházet z TP-1AR-015-15, nechat tyto TP schválit kupujícím a po schválení TP 
kupujícímu odevzdat. Označení (číslo) schválených TP bude doplněno do smlouvy formou 
dodatku k této smlouvě dle ust. čl. XX. odst. 2 smlouvy; 

d) závazek kupujícího poskytnout prodávajícímu nezbytnou součinnost v rámci přípravy 
k zabudování vozidlového kompletu HARRIS AN/PRC-117G(V)1; 

e) závazek prodávajícího dodat kupujícímu dokumentaci (provozní, průvodní a ostatní)  
dle čl. IX. odst. 5 smlouvy; 

f) závazek kupujícího řádně dodaná vozidla převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní 
cenu dle čl. IV. smlouvy; 

g) závazek kupujícího předat prodávajícímu přehled výbavy, kterou dodá k zabudování 
do vozidel AČR (tato výbava není součástí dodávky prodávajícího); 

h) závazek kupujícího předat prodávajícímu přepravní a zástavbové parametry speciální výbavy 
AČR, určené k zabudování do vozidel, v termínu do 15 pracovních dnů od nabytí účinnosti 
smlouvy; 

i) závazek kupujícího předat prodávajícímu speciální výbavu AČR, určenou k zabudování 
do vozidel, v termínu do 15 pracovních dnů od výzvy prodávajícího (předpoklad ve 
4 etapách). 

(Pozn. Radiostanice s příslušenstvím budou pro potřeby zástavby poskytnuty ze zásob AČR  
a nebudou tedy pořizovány v rámci této smlouvy). 

2. Odevzdání vozidel prodávajícím a jejich převzetí kupujícím podle této smlouvy je podmíněno 
úspěšným provedením schvalovacích zkoušek technické způsobilosti (dále jen „SZ“), zkrácených 
vojskových zkoušek (dále jen „ZVZ“) v souladu s Normativním výnosem č. 100/2015 Věstníku 
ze dne 10. prosince 2015, Zavádění vojenského materiálu do užívání v rezortu Ministerstva obrany 
(dále jen „NV č. 100/2015“), a schválením TP. Smluvní strany prohlašují, že jim je obsah NV č. 
100/2015 znám. 

3. V rámci plnění smlouvy budou u prodávajícího realizovány kontrolní dny, z nichž první proběhne 
nejpozději po třech měsících od nabytí účinnosti smlouvy a další budou realizovány dle potřeby 
prodávajícího či kupujícího. 

Článek IV. 
Kupní cena 

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové kupní ceně (dále jen „kupní cena“), která činí: 

kupní cena bez DPH činí 224 300 000,00 Kč 
(slovy: dvěstědvacetčtyřimilionůtřistatisíc korun českých a nula haléřů) 

výše DPH (sazba 21%) činí 47 103 000,00 Kč 
(slovy: čtyřicetsedmmilionůstotřitisíc korun českých a nula haléřů) 

kupní cena včetně DPH (sazba 21%) činí 271 403 000,00 Kč 
(slovy: dvěstěsedmdesátjednamilionůčtyřistatřitisíc korun českých a nula haléřů). 

 



 

 
Cena za 1 ks vozidla činí 14 018 750,00 Kč bez DPH a 16 962 687,50 Kč včetně DPH. 

2. Rozklad kupní ceny je uveden v Cenovém rozkladu, který tvoří přílohu č. 6 smlouvy. Kupní cena 
bez DPH je stanovena jako cena konečná a nepřekročitelná. Ke kupní ceně bez DPH bude 
připočteno DPH ve výši v souladu s účinnými právními předpisy ke dni zdanitelného plnění. 

3. Prodávající při jednání deklaroval, že kupní cena (popř. její dílčí části) byla stanovena jako cena 
v místě a čase obvyklá. Kupující má právo tuto skutečnost kdykoliv ověřit. Prodávající bere  
na vědomí znění ust. § 12 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, tedy že v případě, kdy kupní cena 
(popř. její dílčí části) 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 nákladů a přiměřeného zisku, je taková cena neplatná v rozsahu rozdílu, o který 
překračuje přípustnou výši. Na úhradu ceny vyšší než obvyklé nevzniká prodávajícímu nárok. 

4. Kupní cena bez DPH zahrnuje veškeré náklady prodávajícího s plněním jeho závazků dle této 
smlouvy (např. náklady na zpracování TP, provedení ZVZ, úpravy průvodní, provozní a 
technické dokumentace, náklady na pojistné a balné, dopravu, další poplatky atd.). 

5. Kupující si vyhrazuje právo kontroly podkladové dokumentace pro kalkulaci účtovaných cen 
uložené u prodávajícího, a to po dobu 1 roku po ukončení plnění smlouvy. Předložení podkladové 
dokumentace ke kontrole si písemně vyžádá kupující, a to výhradně v souvislosti s kontrolou, které 
se podrobuje kupující jako kontrolovaný subjekt. Prodávající ve lhůtě 14 kalendářních dnů od 
obdržení výzvy kupujícího a prokázání oprávněnosti kontroly, předloží požadovanou dokumentaci 
kupujícímu k požadované kontrole. 

Článek V. 
Místo plnění  

1. Prodávající se zavazuje odevzdat vozidla kupujícímu v místě plnění, kterým je Vojenské zařízení 
5512 Štěpánov, Nádražní 13, 783 13  Štěpánov (dále jen „VZ 5512 Štěpánov“).  

2. Místem provedení ZVZ je Vojenský újezd Boletice a Vojenský útvar 4312 Strakonice (dále  
jen „VÚ 4312 Strakonice“).  

 
Článek VI. 

Doba plnění 

1. Prodávající zahájí plnění předmětu smlouvy po nabytí účinnosti této smlouvy a plnění ukončí, 
tzn. odevzdá vozidla za současného splnění všech povinností podle této smlouvy nejpozději do 
9. prosince 2022. 

2. Prodávající se zavazuje dodat vozidla ve 3 dílčích plněních: 

a) 1. dílčí plnění bude zahájeno po nabytí účinnosti této smlouvy a ukončeno nejpozději do  
29. července 2022 dodáním 5 ks vozidel s příslušenstvím po ukončených ZVZ s výsledkem 
„vyhovující“ a v souladu se schválenými technickými podmínkami dle čl. VII. odst. 6 
smlouvy, 

b) 2. dílčí plnění bude ukončeno nejpozději do 30. září 2022 dodáním 5 ks vozidel 
s příslušenstvím, 



 

c)  3. dílčí plnění bude ukončeno nejpozději do 9. prosince 2022 dodáním 6 ks vozidel 
s příslušenstvím, 

(dále jen „dílčí plnění“). 

Prodávající je oprávněn v rámci dílčího plnění dodat vozidla kupujícímu i jednotlivě. Za ukončené 
dílčí plnění je však považován okamžik převzetí posledního vozidla v rámci jednotlivého dílčího 
plnění.  

Okamžikem převzetí posledního vozidla v rámci dílčího plnění vzniká právo prodávajícího k 
vystavení daňového dokladu dle čl. XII. odst. 6 smlouvy. 

3. Ukončením plnění dle této smlouvy se rozumí datum podpisu (zástupci obou smluvních stran) 
přejímacího dokladu (dodacího listu) na poslední vozidlo s příslušenstvím, které je předmětem 
smlouvy. 

Článek VII. 
Technické podmínky 

1. Prodávající se zavazuje v rámci plnění této smlouvy zpracovat pro kupujícího TP dle  
čl. III. odst. 1 písm. c) smlouvy v rozsahu a podobě stanovené ČOS 051625, 3. vydání Technické 
podmínky pro produkty určené k zajištění obrany státu v českém jazyce v jakosti podle ČSN 
a souvisejících obecně platných právních předpisů a podle Technického popisu zboží, který 
je přílohou č. 1 smlouvy (dále jen „příloha č. 1“). 

2. Návrh TP v 5 výtiscích předloží prodávající zástupci kupujícího ve věcech technických, který je 
uveden v čl. I. smlouvy (dále jen „ZVT“), nejpozději 120 kalendářních dnů před zahájením ZVZ dle 
čl. VIII. odst. 6 smlouvy.  

3. Případné připomínky a požadavky na doplnění návrhu TP ze strany dotčených organizačních 
součástí kupujícího zpracuje ZVT do uceleného dokumentu a požadavky na doplnění či úpravy 
návrhu TP předá prodávajícímu nejpozději do 45 pracovních dnů od předložení návrhu TP 
prodávajícím dle čl. VII. odst. 2 smlouvy. Požadavky na doplnění návrhu TP nesmí jít nad rámec 
stanovený touto smlouvou. 

4. Prodávající je povinen zapracovat případné připomínky ZVT a upravit návrh TP v součinnosti 
se všemi dotčenými organizačními součástmi kupujícího, a to do 20 pracovních dnů ode dne 
předložení návrhu TP ze strany kupujícího.  

5. Prodávající se zavazuje po úspěšném ukončení ZVZ zapracovat do návrhu TP připomínky 
vyplývající z procesu posuzování, ověřování a zkoušení provedeného v rámci ZVZ a takto 
upravený návrh TP pro vozidla následně předložit kupujícímu k finálnímu schválení. V případě, že 
kupující nebude mít k zapracování připomínek prodávajícím žádné výhrady, zajistí schválení 
upraveného návrhu TP do 15 pracovních dnů od jeho obdržení.  

6. Po schválení TP bude jejich znění určující pro každé další shodné vozidlo a dle takto schváleného 
znění TP bude prováděno státní ověřování jakosti. 

 
Článek VIII. 

Podmínky pro provedení zkoušek a katalogizace 

1. Smluvní strany se dohodly, že před odevzdáním vozidel budou u prvního kusu vozidla (dále  
jen „objekt zkoušek“) provedeny SZ a ZVZ. Prodávající zajistí účast svého zástupce(ců) po celou 



 

dobu provádění a vyhodnocení uvedených zkoušek. Kontaktní osobou k provedení ZVZ pověřil 
kupující ZVT. Prodávající je povinen současně s poskytnutím objektu zkoušek  
k provedení ZVZ předat kupujícímu 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. Do komise pro provedení podnikových 
zkoušek (dále jen „PZ“) bude ze strany prodávajícího přizván zástupce Úřadu pro obrannou 
standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“) jako nestálý člen.  

2. Prodávající je povinen po provedení PZ protokolárně předat na své náklady, dle podmínek uvedených 
v této smlouvě, objekt zkoušek za účelem provedení ZVZ v úplném a funkčním stavu, s návrhy 
průvodní a provozní dokumentace, návrhem TP a zprávou z PZ, a to nejpozději do 18 měsíců od 
nabytí účinnosti smlouvy. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu min. 10 pracovních dnů 
předem termín skutečného předání ZVT objektu zkoušek za účelem provedení ZVZ. 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 SZ, repase (tj. očista, rozebrání, prohlídka 
a případná oprava vozidla po zkušebním provozu viz NN 200103 Provoz vozidel názvoslovná 
norma) podle ČSN 30 0033 Názvosloví provozu, údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou 
dopravu. Cena za provedení repase a následné předání vozidla kupujícímu jako součást plnění 
v rámci 1. dílčího plnění je zahrnuta v kupní ceně dle čl. IV. odst. 1 smlouvy.  

3. Potřebná doba na provedení ZVZ se předpokládá v maximální délce do 5-ti kalendářních dnů.  

4. Veškeré náklady spojené s provedením ZVZ jsou upraveny v čl. IV. odst. 4 smlouvy a čl. VIII. 
odst. 6 písm. m) smlouvy. 

5. Schválení technické způsobilosti vojenských vozidel 

Prodávající dodá vozidla se speciální účelovou nástavbou schválená v souladu s ustanoveními zákona 
č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou 
Ministerstva obrany č. 100/2018 Sb., o technické způsobilosti a pravidelných technických 
prohlídkách vojenských vozidel (dále jen „MO č. 100/2018 Sb.“).  

SZ budou provedeny akreditovanou zkušebnou prodávajícího po úspěšně provedených ZVZ dle 
pokynů Hlavního velitelství vojenské policie MO. 

Pro potřeby SZ jsou vozidla začleněna do kategorie VBV-KSP dle ustanovení § 5 písm. d) 
vyhlášky MO č. 100/2018 Sb. 

6. Zkrácené vojskové zkoušky 

a) ZVZ budou provedeny k ověření požadovaných užitných parametrů a užitných vlastností 
vozidla se speciální účelovou nástavbou uvedených v příloze č. 1 smlouvy a posouzení 
veškeré předložené průvodní a provozní dokumentace při jeho praktickém užívání  
u stanoveného organizačního celku MO podle NV č. 100/2015 a stanovení rozsahu 
katalogizačních položek na základě návrhu prodávajícího.  

b) Prodávající předloží nejpozději do 30 pracovních dnů před plánovaným termínem provedení 
ZVZ kupujícímu návrh metodiky provádění ZVZ (dále jen „návrh“). Kupující nejpozději do 
20 pracovních dnů před plánovaným zahájením ZVZ předá prodávajícímu stanovisko 
k návrhu. Prodávající a kupující společně projednají návrh 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. 

c) Prodávající písemně požádá ZVT nejméně 30 kalendářních dnů před plánovaným termínem 
zahájení ZVZ o upřesnění termínů pro dodání objektu zkoušek, zároveň upřesní seznamy 
osob podílejících se na ZVZ za účelem zajištění příslušných vstupů. 

d) ZVZ provádí organizační celek určený NGŠ AČR. Prodávající se zavazuje poskytnout 
nezbytnou součinnost a 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. Do komise pro provedení ZVZ bude 
jmenován zástupce Úřadu jako nestálý člen.  

e) V rámci PZ bude provedeno posouzení dotčenými orgány rezortu MO: 

- posouzení bezpečnosti elektrických zařízení (revize); 

- posouzení požární bezpečnosti; 

- posouzení vlivu na bezpečnost a ochranu zdraví při práci; 

- posouzení z hlediska hygieny; 

- posouzení z hlediska ochrany životního prostředí. 

V rámci ZVZ budou dotčenými orgány rezortu MO vydána odborná stanoviska pro účely 
zavedení vojenského materiálu do užívání v rezortu MO. 

f) Prodávající je povinen na své náklady protokolárně předat objekt zkoušek k ZVZ v souladu s čl. 
VIII. odst. 2 smlouvy a NV č. 100/2015 (zejména pak čl. 13 odst. 1 písm. f) NV  
č. 100/2015). Po ukončení ZVZ prodávající na své náklady protokolárně převezme objekt 
zkoušek zpět. 

g) Prodávající je povinen na své náklady v souladu s návrhem průvodní a provozní dokumentace 
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. 
Předmětem tohoto seznámení není použití nebo obsluha radiostanice AN/PRC-117G(V)1. 

h) ZVZ budou provedeny na základě schváleného programu ZVZ. Kupující odpovídá 
za naplánování ZVZ, zpracování a schválení programu ZVZ.  

i) Prodávající je povinen předložit ZVT před provedením ZVZ Doklad o předání projektu 
zástavby ke schválení Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost cestou 
Agentury bezpečnosti informací/Odboru bezpečnosti MO (dále jen „ABI/OB MO“) v souladu 
s příslušnými ustanoveními čl. XI. smlouvy a přílohou č. 1 smlouvy. 

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

k) Výpis ze zprávy předá předseda komise pro ZVZ prodávajícímu a zprávu 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 NV č. 100/2015 má kupující právo odstoupit od smlouvy. 
Prodávající není oprávněn požadovat od kupujícího úhradu jakýchkoliv nákladů. 

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

m) Prodávající je povinen v průběhu ZVZ uhradit případné provedení údržby a oprav objektu 
zkoušek, včetně použitých náhradních dílů a doplnění v rezortu MO nezavedených druhů 
olejů, maziv a speciálních kapalin používaných pro provoz objektu zkoušek. Ostatní náklady 
spojené s prováděním a organizací ZVZ hradí kupující. 

n) Veškeré náklady na opakované ZVZ z důvodu nevyhovujících výsledků ZVZ (tj. výsledků 
nevyhovujících specifikaci uvedené v příloze č. 1 smlouvy) na straně prodávajícího hradí 
prodávající.  

o) Prodávající je povinen předat objekt zkoušek k provedení ZVZ se všemi palivovými 
nádržemi plnými pohonných hmot a doplněnými provozními hmotami.  

p) 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. 

q) 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. 

r) Prodávající je v souladu s čl. VII. smlouvy povinen nejpozději 120 kalendářních dnů před 
začátkem ZVZ předat kupujícímu návrh TP zpracovaný dle českého obranného standardu 
ČOS 051625, 3. vydání.  

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

t) 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 (např. programem ZVZ  
a metodikami provedení jednotlivých zkoušek) jde vzniklá škoda k tíži kupujícího. 

7. Státní ověřování jakosti 

a) Smluvní strany se dohodly, že na vozidla dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude uplatněno státní 
ověřování jakosti (dále jen „SOJ“) 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.“), s tím, že:  

i. kupující požádal o SOJ ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb.; 

ii. prodávající s provedením SOJ podle zákona č. 309/2000 Sb. souhlasí; 

iii. prodávající zajistí výrobu vozidel, včetně poddodávek tak, aby bylo možné provést SOJ, tj. 
ve státech stanovených v Seznamu států, kde je možné zabezpečit SOJ, který tvoří přílohu 
č. 2 smlouvy. Případné přesunutí výroby mimo stanovený okruh států bude považováno 
za zmaření provedení SOJ.  



 

b) SOJ bude provedeno za podmínek uvedených v Požadavcích na zabezpečení SOJ, které tvoří 
přílohu č. 3 smlouvy. Provedení SOJ nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady vozidel  
a za případnou škodu vzniklou kupujícímu. Prodávající je povinen oznámit nejméně 
5 pracovních dnů předem termín zahájení výroby a stejným způsobem připravenost ke konečné 
kontrole zástupci Úřadu písemně na adresu datové schránky „xz7aier“ nebo  
e-mailovou adresu osojmorava@army.cz. Po provedení ZVZ s výsledkem vyhovující, 
provedení úprav vyplývajících ze ZVZ a provedení repase objektu zkoušek, provede zástupce 
Úřadu na objektu zkoušek konečnou kontrolu a vystaví Osvědčení o jakosti a kompletnosti. 
V rámci SOJ bude na vozidlech provedena zkušební jízda dle ČOS 051663, 1. vydání. Zástupce 
Úřadu provede zkušební jízdu se strojovým spodkem v délce min. 60 km a s vozidlem v délce 
min. 20 km. Do doby nabytí právní moci rozhodnutí o provedení SOJ bude zástupcem Úřadu 
prováděna činnost na základě dohody o vytvoření předpokladů k provádění SOJ uzavřené mezi 
Úřadem a prodávajícím. 

c) Pokud prodávající zmaří provedení SOJ nesplněním svých závazků uvedených ve smlouvě 
(viz čl. XIX. odst. 3 smlouvy), má kupující právo odstoupit od smlouvy, požadovat 
na prodávajícím smluvní pokutu a prodávající nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých 
v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. 

8. Katalogizace 

a) Prodávající bere na vědomí, že předmět smluvního vztahu bude předmětem katalogizace 
podle zákona č. 309/2000 Sb. K tomu se prodávající zavazuje, že na všechny stanovené 
položky uvedené v čl. VIII. odst. 8 písm. b) a c) smlouvy dodá Úřadu v termínech 
specifikovaných v textové části Katalogizační doložky (příloha č. 4 smlouvy) bezchybný  
a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPÚK“). Dále na všechny 
stanovené položky majetku charakteru položky zásobování uvedené v čl. VIII. odst. 8 písm. 
b) smlouvy 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 Katalogizační doložce, která tvoří přílohu č. 4 
smlouvy (dále jen „katalogizační doložka“). 

b) Smluvní strany se dohodly, že pro účely katalogizační doložky se za položku zásobování 
označuje dle přiložené tabulky: 

Název JKM KMJ TPP ÚT 

T- 815 6x6-PVO 2320 600 1 0 

Mobilní maskování 1080 600 1 0 

VHF anténa (COMROD VHF30108VM) 5985 600 1 1 

Širokopásmová vozidlová anténa HARRIS RF-
3187-AT320 

5985 600 1 1 

Vozidlová L1/L2 OPS anténa HARRIS RF-
3071-AT230 GREEN 

5985 600 1 1 



 

c) Smluvní strany se dohodly, že pro účely katalogizační doložky se za položku nestandardní 
označuje dle přiložené tabulky: 

Název JKM KMJ TPP ÚT 

Elektrocentrála 6115 600 0 0 

Zařízení vozidlové RF-7800UL-V150 5810 600 0 0 

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

e) Prodávající se zavazuje dodat SPÚK tak, aby katalogizace zaváděných položek v rozsahu 
potřebném pro vykonání ZVZ proběhla před zahájením ZVZ.  

f) V případě, že položky již byly katalogizovány v zahraničí, a to v zemích, které katalogizují 
dle zásad NATO a mají přiděleny NSN, prodávající dodá v rámci dodávky zaváděných 
položek pouze SPÚK, přičemž zpracování agenturou se po něm dále nepožaduje. 

Článek IX. 
Dodací podmínky a povinnosti smluvních stran 

1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu vozidla ve lhůtách dle čl. VI. odst. 2 smlouvy a v kvalitě, 
provedení a jakosti odpovídající schváleným TP, příslušným platným technickým normám, 
právním předpisům a v souladu s přílohou č. 1 smlouvy. 

2. Prodávající se zavazuje dodat vozidla řádně a včas. 

3. Prodávající je povinen dodat vozidla, pro které byla vydána dokumentace podle vyhlášky 
MO č. 100/2018 Sb., a to: 

 Osvědčení o technické způsobilosti; 

 Základní technický popis schváleného vojenského vozidla; 

 Technický průkaz vojenského vozidla. 

4. Prodávající je povinen při odevzdání prvního dílčího plnění předat zástupci kupujícího dle  
čl. X. odst. 1 smlouvy schválené TP dle čl. III. odst. 1 písm. c) smlouvy, a to v 5 výtiscích. 

5. Prodávající je povinen při odevzdání každého dílčího plnění předat přejímajícímu provozní  
a průvodní dokumentaci k vozidlu v souladu s obecně platnými právními předpisy a ČOS 051632, 
3. vydání, Změna 1, Průvodní a provozní dokumentace pro vojenskou techniku a materiál, ve 
znění pozdějších předpisů, které se vztahují k vozidlům a které jsou nezbytné k převzetí a užívání 
vozidla v českém jazyce podle schválených TP. 

 Prodávající dodá zejména níže uvedenou dokumentaci: 

a) Průvodní dokumentace: 

 Popis a provoz (pouze na dodávanou zástavbu, komponenty poddodavatelů jako samostatné 
přílohy); 

 Údržba, ukládání a skladování (pouze na dodávanou zástavbu, komponenty poddodavatelů 
(pokud obsahují předmětné dokumenty) jako samostatné přílohy); 



 

 Katalog náhradních dílů (pouze pro dodávané vozidlo); 

 Katalog dílů pro dodávanou zástavbu; 

 Katalog – Normativ spotřeby náhradních dílů (pouze pro dodávanou zástavbu); 

 Katalog speciálních přípravků (pouze pro dodávanou zástavbu); 

 Seznam záložních součástek, nářadí a příslušenství; 

 Pokyny pro záběh; 

 Návody pro obsluhu a údržbu vybraných zařízení; 

 Průvodní doklady o kvalitě dodávaného vozidla; 

 Směrnice pro reklamační řízení; 

 Záruční list; 

 Technický průkaz vojenského vozidla vydaný v souladu s vyhláškou MO č. 100/2018 Sb.; 

 Servisní knížka; 

b) Provozní dokumentace: 

 Provozní sešit vojenské techniky; 

 Záznamník spojovací soupravy; 

 Vojskové opravy (pouze podklady pro dodávanou zástavbu dle ČOS); 

c) Ostatní: 

 Prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

 Prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády  
č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility 
při jejich dodávání na trh. 

6. V rámci dílčího plnění ke každému vozidlu je prodávající povinen předat: 

a) originál dokumentu Osvědčení o jakosti a kompletnosti vydaného zástupcem Úřadu; 

b) dokumentaci vydanou dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

Pokud nebudou ze strany prodávajícího předloženy při odevzdání vozidel při každém dílčím 
plnění doklady uvedené v tomto odstavci, kupující vozidlo nepřevezme. 

7. Prodávající se zavazuje, že při odevzdání vozidla kupujícímu bude přítomna osoba pověřená 
statutárním orgánem prodávajícího se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné 
nedostatky zjištěné při přejímce vozidla. V opačném případě kupující vozidlo nepřevezme. 

8. Prodávající je povinen zajistit, aby dodaná vozidla obsahovala nezbytné množství provozních hmot 
potřebných pro provedení přejímky (včetně funkční zkoušky) a pro umožnění zkušební jízdy 
v délce min. 30 km. 



9. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu vozidla, nestanoví-li tato smlouva jinak, nová,
tj. nepoužitá, nepoškozená, nerepasovaná a zkompletovaná z dílů, které nebudou staršího data
výroby než 2 roky od odevzdání a převzetí jednotlivých vozidel, odpovídající platným technickým,
bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. Prodávající je povinen doložit doklady
prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti čestné prohlášení.

10. Prodávající garantuje kupujícímu dostupnost náhradních dílů, údržby, modernizace nebo úprav
pro podvozek vozidla min. po dobu 20 let a pro ostatní součásti vozidla min. po dobu 5 let, a to
od řádného protokolárního převzetí vozidel dle čl. X. odst. 4 smlouvy v rámci posledního dílčího
plnění, a to na trhu ČR, případně s využitím změnového řízení TP.

11. V případě, že prodávající nebude schopen kupujícímu poskytnout garanci uvedenou v čl. IX odst.
10 smlouvy, poskytne kupujícímu veškeré specifické prostředky, jež jsou nezbytné pro výrobu
náhradních dílů, součástek, dílčích částí nebo zvláštního zkušebního zařízení a provádění údržby,
včetně technických výkresů, licencí, návodů k použití apod.

12. Kupující je povinen bezplatně prodávajícímu poskytnout radiostanici AN/PRC-117G(V)1 pro účely
ověření funkčnosti díla s vyškolenou obsluhou, včetně dopravy a uložení po dobu zkoušek, a to
nejpozději do 15 pracovních dnů po obdržení písemné žádosti prodávajícího. Dále kupující zajistí
pro provedení zkoušek odpovídající pozemní stanici. Radiostanice budou plně funkční. Písemná
výzva bude adresována ZVT. Vyškolenou osobou 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 X.
Předání a převzetí vozidel

1. Prodávající je povinen předat vozidla v rámci dílčích plnění zástupci kupujícího určenému pro
převzetí vozidel ve lhůtách dle čl. VI. odst. 2 smlouvy a v místě dle čl. V. odst. 1 smlouvy.
Zástupcem kupujícího určeným pro převzetí vozidel je pro účely této smlouvy náčelník
VZ 5512 Štěpánov, nebo jim písemně pověřená osoba (dále
jen „zástupce kupujícího“).

2. Vozidla budou předána prodávajícím v pracovních dnech pondělí až pátek v době od 07:00
do 14:00 hod., a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a doby dodání vozidel
se zástupcem kupujícího.

3. Prodávající je povinen o připravenosti předat vozidlo(a) písemně uvědomit zástupce kupujícího,
a to nejméně 15 pracovních dnů předem. Zástupce kupujícího je povinen se do 5 pracovních dnů
ode dne doručení uvedeného uvědomění o připravenosti předat vozidlo(a) dohodnout
s prodávajícím na termínu předání. Prodávající je povinen předat zástupci kupujícího jména
a příjmení pověřených osob (participujících na přepravě a předání vozidel), 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.

4. O předání a převzetí vozidel (vozidla) je prodávající povinen vyhotovit ve 3 výtiscích (originál
a 2 kopie) Dodací list, jeho vzor tvoří přílohu č. 5 smlouvy. Dodací list musí být označen číslem
této smlouvy uvedeným kupujícím v jejím záhlaví a musí obsahovat údaje identifikující
předávané vozidlo(a), jejich počet a evidenční (výrobní) čísla. Dodací list po kontrole funkčnosti,
úplnosti a převzetí vozidel potvrdí zástupce kupujícího, který na dodacím listu současně doplní



číslo IDED (identifikační číslo dodávky). Jeden výtisk dodacího listu obdrží zástupce kupujícího
a 2 výtisky dodacího listu obdrží prodávající s tím, že 1 z těchto výtisků je povinen přiložit
k daňovému dokladu dle čl. XII. odst. 6 smlouvy, kterým kupujícího vyzve k zaplacení ceny dle
čl. IV. odst. 1 smlouvy. Součásti dodacího listu jsou doklady uvedené v čl. IX. odst. 3, 5 a 6
smlouvy.

5. Den podepsání dodacího listu v rámci posledního dílčího plnění zástupcem kupujícího se považuje
za den splnění povinnosti prodávajícího dodat vozidla kupujícímu.

6. Zjistí-li zástupce kupujícího při převzetí vozidel, že vozidla vykazují vady nebo je plnění
neúplné, odmítne jeho převzetí s písemným uvedením všech důvodů. Zástupce kupujícího není
oprávněn převzít vozidla, která nesplňují podmínky této smlouvy. Přebírání vozidel bude
pokračovat až po odstranění vad, pro které bylo přerušeno. O nepřevzetí vozidel informuje
prodávající písemně Úřad.

7. 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 XI.
Požadavky na ochranu utajovaných informací

1. V rámci plnění smlouvy budou prodávajícímu poskytovány utajované informace, a to
Bezpečnostní standard NBÚ 2/2007 verze 2.0, „Instalace zařízení z hlediska kompromitujícího
elektromagnetického vyzařování“, ve znění pozdějších předpisů, se stupněm utajení Důvěrné.

2. Forma přístupu prodávajícího k utajovaným informacím je stanovena v souladu
s ustanovením § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“).

3. Rozsah utajovaných informací, které budou prodávajícímu poskytnuty je specifikován ve Specifikaci
utajovaných informací, která tvoří přílohu č. 7 smlouvy, a to v souladu s Nařízením vlády č. 522/2005
Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu
přílohy č. 19 (p. č. 13 a 14) do a včetně stupně utajení Důvěrné.

4. Pověřenou osobou prodávajícího pro plnění úkolů ochrany a poskytování utajovaných informací
ve vztahu ke kupujícímu, byl pro účely této smlouvy určen zástupce prodávajícího

5. Pověřenou osobou kupujícího pro plnění úkolů ochrany utajovaných informací a poskytování
utajovaných informací, ve vztahu k povinnostem vyplývajících z čl. 5 přílohy č. 1 „Zástavba
kryptografických prostředků“ smlouvy je

6. Prodávající je povinen:

a) zpracovat projekt zástavby ve smyslu čj. V416/2012-NBÚ/30, Podmínky pro provedení
zástavby kryptografického prostředku do mobilních a rozmístitelných systémů, který předloží
OB MO k připomínkám a následnému předání Národnímu úřadu pro kybernetickou
a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“) ke schválení nebo vrácení prodávajícímu
k přepracování. Prodávající je dále povinen prostřednictvím OB MO předložit projekt
zástavby ke schválení NÚKIB. Projekt zástavby musí být schválen NÚKIB. Pověřenou osobou
pro úkony spojené s projektem zástavby



 

b) dodržet povinnosti vyplývající z čl. 5 přílohy č. 1 „Zástavba kryptografických zařízení“ 
smlouvy; 

c) zajistit ochranu utajovaných informací v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., dalšími obecně 
závaznými právními předpisy a požadavky kupujícího; 

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

e) 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 kupujícímu; 

f) současně se splněním příslušných zákonných povinností neprodleně písemně oznámit BŘ 
MO jakékoliv neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi nebo ztrátu utajovaných 
informací kupujícího; 

g) do 5 pracovních dnů doručit kupujícímu veškeré změny skutečností, uvedených v Informačním 
dotazníku podnikatele, který předložil kupujícímu před uzavřením této smlouvy;  

h) 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.); 

i) 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.); 

j) ve smlouvě s poddodavateli stanovit zákaz poskytování utajovaných informací všem třetím 
stranám; 

k) umožnit odborným orgánům kupujícího, resp. OB MO, kontrolovat na základě písemného 
pověření BŘ MO nakládání s utajovanými informacemi kupujícího v rámci své osoby 
a svých poddodavatelů ve věci smlouvy. 

 
Článek XII. 

Platební podmínky  

1. Smluvní strany se dohodly, že kupující poskytne prodávajícímu na realizaci dodávky vozidel 
zálohové platby v částkách uvedených v čl. XII. odst. 3 smlouvy včetně DPH, a to pro jednotlivá 
dílčí plnění s tím, že: 

a. zálohová faktura 1. dílčího plnění bude vystavena prodávajícím neprodleně po nabytí 
účinnosti této smlouvy a bude uhrazena kupujícím do 30 kalendářních dnů od doručení; 

b. zálohová faktura 2. dílčího plnění bude vystavena prodávajícím v období od 24. května 2021 
do 31. května 2021 a bude uhrazena kupujícím do 30 kalendářních dnů od doručení; 

c. zálohová faktura 3. dílčího plnění bude vystavena prodávajícím v období od 8. října 2021 do 
15. října 2021 a bude uhrazena kupujícím do 30 kalendářních dnů od doručení. 



2. Úhrada doplatku ceny za dílčí plnění bude kupujícím provedena vždy na základě daňového
dokladu vystaveného po řádném převzetí posledního vozidla v rámci příslušného dílčího plnění
dle čl. X. odst. 4 smlouvy.

3.

4. Prodávající je povinen pro potřebu zálohové platby zřídit samostatný účet
č. 107-9553180217/0100, na kterém bude uložena pouze zálohová platba poskytnutá kupujícím
podle této smlouvy, a 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. Část poskytnuté
zálohové platby bude vždy vyúčtována po řádném dodání dílčího plnění.

6. Daňový doklad dle čl. XII. 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. Kromě toho musí 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 dílčího plnění podle smlouvy; 

 datum uskutečnění dílčího plnění;  

 cenu za dílčí plnění v Kč bez DPH a včetně DPH s rozpisem cen jednotkových úkonů 
provedeného dílčího plnění; 

 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.; 

- kladné Stanovisko Úřadu k naplnění katalogizační doložky (pouze u daňového dokladu 
za 1. dílčí plnění). 

7. Daňový doklad dle čl. XII. odst. 2 a 3 smlouvy doručí prodávající kupujícímu ve 2 výtiscích na 
adresu uvedenou v čl. XII. odst. 8 smlouvy do 5 kalendářních dní od podpisu dodacího listu dle 
čl. X. odst. 4 smlouvy k poslednímu vozidlu v rámci jednotlivého dílčího plnění, a to s výjimkou 
daňového dokladu vystaveného po řádném předání a převzetí dílčího plnění dle čl. VI. odst. 2 
písm. c) smlouvy, který je prodávající povinen doručit kupujícímu nejpozději do 12. prosince 
2022. 

8. Daňový doklad bude prodávajícím zaslán kupujícímu na adresu: 

 Česká republika – Ministerstvo obrany 
 Tychonova 1 
 160 00 Praha 6 
 IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694 

 v zastoupení: 

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

Prodávající je oprávněn doručit daňový doklad kupujícímu i elektronicky do datové schránky: 
ukbwcxd, přičemž v tomto případě se použijí příslušná ust. čl. XII. smlouvy obdobně. 



 

9. Splatnost daňového dokladu dle čl. XII. odst. 2 smlouvy je 30  kalendářních dnů ode dne jeho 
doručení kupujícímu. V případě, že bude prodávající v prodlení s odevzdáním zboží podle čl. VI. 
odst. 2 smlouvy a současně bude daňový doklad za odevzdané zboží doručen kupujícímu v období 
od 12. prosince příslušného kalendářního roku do 20. ledna následujícího kalendářního roku, 
prodlužuje se splatnost takového daňového dokladu automaticky o 30 kalendářních dnů, a to 
z důvodu omezené kapacity kupujícího hradit daňové doklady vycházející z restriktivních opatření, 
která jsou spojena s přechodem na nový rozpočtový rok. Je-li na daňovém dokladu uvedena odlišná 
doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy. Daňový doklad se považuje za uhrazený 
okamžikem připsáním platby na účet prodávajícího. 

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. XII. 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. XIX. 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 ust. § 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. § 109 tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě 
bude platba prodávajícímu za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude 
odvedena kupujícímu na účet správce daně místně příslušného prodávajícímu. Prodávající obdrží 
úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu 
ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. 

 
Článek XIII. 

Vlastnické právo a odpovědnost za škody na vozidle 

1. Kupující nabývá vlastnické právo k vozidlu odevzdáním a převzetím vozidla a podpisem dodacího 
listu dle čl. X. odst. 4 smlouvy zástupci obou smluvních stran.  

2. Nebezpečí škody na vozidle přechází z prodávajícího na kupujícího současně s nabytím 
vlastnického práva. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně 
vzniklá škoda. 



 

4. Prodávající souhlasí s tím, že veškerá škoda vzniklá v souvislosti s prováděním ZVZ na objektu 
zkoušek podle čl. VIII. odst. 6 smlouvy, nebo škoda tímto objektem zkoušek způsobená jde k jeho 
tíži, s výjimkou škody vzniklé v důsledku používání vozidla kupujícím v rozporu s návrhem 
příručky pro obsluhu nebo obecně závaznými právními předpisy. 

 
Článek XIV. 

Záruka za jakost, reklamace, odstraňování vad 

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost a úplnost vozidel v souladu s ustanoveními 
§ 2113 až 2117 OZ. Prodávající se zavazuje, že vozidla budou po dobu 24 měsíců ode dne předání 
posledního vozidla v rámci jednotlivého dílčího plnění nebo po období od předání vozidla do 
najetí 30 000 km, dle toho co nastane dříve, způsobilá k použití pro účel uvedený ve smlouvě a 
zachovají si vlastnosti ujednané v této smlouvě. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující 
nemůže užívat vozidlo pro jeho reklamované vady. 

2. Vady vozidla, které se projeví během záruční doby (dále jen „vady vozidla v záruce“) uplatňuje 
zástupce uživatele, resp. zástupce organizačního celku kupujícího, který reklamovaná vozidla 
provozuje (dále jen „zástupce uživatele“) u prodávajícího bezodkladně po jejich zjištění 
Oznámením zaslaným datovou zprávou či e-mailem: info@vtusp.cz (dále jen „oznámení“). 
Smluvní strany se dohodly, že za den doručení se považuje první pracovní den následující po 
odeslání datové zprávy nebo e-mailového oznámení. V oznámení musí být vada vozidla v záruce 
popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále zástupce uživatele v oznámení uvede své požadavky, 
jakým způsobem požaduje vadu vozidla v záruce odstranit. Kopii oznámení zašle zástupce 
uživatele kupujícímu a Úřadu na e-mail: osojmorava@army.cz. 

3. Prodávající se písemně v souladu s čl. XVIII. odst. 10 smlouvy nebo prostřednictvím e-mailu  
u oznámení vad vozidel v záruce vyjádří k odpovědnosti za vady vozidel v záruce do 10 pracovních 
dnů po obdržení oznámení, v případě, že se vozidlo nachází na území České republiky. V případě, 
že se vozidlo nachází mimo území ČR, se prodávající vyjádří k odpovědnosti za vady vozidel 
v záruce ve lhůtě určené po vzájemné dohodě mezi prodávajícím a zástupcem uživatele. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že svou odpovědnost za vady vozidel v záruce uznal v plném rozsahu. 

 V případě odstranění vad reklamovaného vozidla nacházejícího se mimo území České republiky 
učiní zástupce uživatele a prodávající dohodu ve věci souvisejících otázek, tj. např. úhrady 
přiměřených cestovních nákladů a potvrzení doby nezbytně nutné pro opravu. Pokud je nezbytná 
relokace vozidla, zajistí si prodávající v součinnosti se zástupcem uživatele veškerá nezbytná 
povolení, licence či transitní dokumentaci nutné pro takovou relokaci vozidla.    

 V případě záruční opravy, kdy je reklamované vozidlo dislokováno mimo území České republiky, 
převezme prodávající dané vozidlo k provedení opravy kdekoliv na bezpečném místě mimo území 
České republiky a na tomto bezpečném místě provede odstranění vady. Bezpečným místem se 
rozumí zóna, kde koaliční velení spojeneckých sil povoluje přesuny vlastních sil, prostředků  
a materiálu a provádění činností civilisty bez ozbrojeného doprovodu a kde bezprostředně 
neprobíhá aktivní bojová činnost. 

4. Vady vozidla v záruce budou odstraněny prodávajícím nejpozději do 28 kalendářních dnů od 
uznání odpovědnosti za vady vozidla v záruce prodávajícím a mimo území ČR nejpozději do 90 
kalendářních dnů od uznání odpovědnosti za vady vozidla, a to za každý jednotlivý případ, pokud 
se strany v odůvodněných případech nedohodnou jinak. Datum uznání odpovědnosti  



 

za vady bude uvedeno v Reklamačním protokolu, který bude podepsán zástupcem uživatele  
a prodávajícího, a bude dnem zahájení reklamace. Detaily týkající se odstranění vady budou 
uvedeny zástupcem uživatele a prodávajícím v příslušné části Reklamačního protokolu, jehož  
kopii prodávající zašle Úřadu na e-mailovou adresu osojmorava@army.cz. 

5. Prodávající je povinen uznané vady vozidla v záruce písemně oznámit nejpozději do 3 pracovních 
dnů Úřadu od uznání odpovědnosti za vady prodávajícím dle odst. 3 a 4 tohoto článku smlouvy. 

6. Prodávající je povinen použít při odstraňování vad vozidla v záruce náhradní díly nové, 
tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované, maximálně 2 roky staré, odpovídající platným 
technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. Prodávající je povinen doložit 
doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti prohlášení, a to za každý 
jednotlivý případ. Pro případ pochybností o pravdivosti skutečností uvedených v prohlášení je 
prodávající povinen tyto skutečnosti hodnověrně prokázat. 

7. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad vozidla, které se projeví během záruční doby, nese 
prodávající. 

Článek XV. 
Práva z vadného plnění 

1. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2112 OZ. 
   

Článek XVI. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s dodáním vozidel v termínech uvedených v čl. 
VI. odst. 2 smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,15 % z kupní ceny nedodaných vozidel včetně DPH 
za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního 
vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIX. smlouvy.  

2. Prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 000,00 Kč, zmaří-li provedení SOJ podle 
čl. XIX. odst. 3 smlouvy. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIX. smlouvy. 

3. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění vady zjištěné 
v záruční době podle podmínek uvedených v čl. XIV. smlouvy smluvní pokutu ve výši 7.000 Kč za 
každý započatý den prodlení, kdy kupující nemůže používat vozidlo k účelu, ke kterému je určeno a 
ke kterému bylo pořízeno, a to až do podpisu Reklamačního protokolu. Tím nejsou dotčena 
ustanovení čl. XIX. smlouvy.  

4. Poruší-li prodávající povinnost týkající se použití zálohové platby podle čl. XII. odst. 5 smlouvy, 
je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 % z částky poskytnuté 
zálohové platby, kterou prokazatelně použil v rozporu s ustanovením čl. XII. odst. 5 smlouvy. 

5. V případě prodlení prodávajícího s vrácením zálohové platby podle čl. XII. odst. 11 smlouvy je 
prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % z nevyúčtované části 
poskytnuté zálohové platby a to za každý den prodlení, až do doby vrácení zálohové platby. 

6. V případě nedodržení povinnosti prodávajícího uvedené v čl. IX. odst. 10 smlouvy, zaplatí 
prodávající jednorázovou pokutu ve výši 3 000 000,00 Kč. 

7. V případě porušení povinnosti odevzdat objekt ZVZ ve lhůtě stanovené v čl. VIII. odst. 2 
smlouvy zaplatí prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,15 % z kupní ceny za 1 ks vozidla 
pro 1. dílčí plnění včetně DPH, za každý započatý den prodlení, a to až do splnění tohoto závazku 
nebo do zániku smluvního vztahu.  



 

8. V případě porušení povinnosti dle čl. XI. smlouvy, je prodávající povinen zaplatit kupujícímu 
smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

9. Prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100 000,00 Kč, neoznámí-li kupujícímu 
a Úřadu změnu poddodavatele podle čl. XVIII. odst. 14 smlouvy.  

10. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení v zákonné výši 
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu 
právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných 
rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů (dále  
jen „NV č. 351/2013“), podle ustanovení § 1970 OZ. 

11. V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty zaplatí prodávající kupujícímu úrok z prodlení 
v zákonné výši stanovené NV č. 351/2013. 

12. Právo vymáhat a účtovat smluvní pokuty vzniká kupujícímu nebo prodávajícímu prvním dnem 
následujícím po marném uplynutí příslušné lhůty (nebo prvním dnem následujícím po dni, kdy 
nastala rozhodná skutečnost – porušení povinnosti), a to s výjimkou smluvní pokuty podle čl. XVI. 
odst. 1 smlouvy uplatněné ve vztahu k dílčímu plnění dle čl. VI. odst. 2 písm. c) smlouvy. Právo 
vymáhat a účtovat smluvní pokutu podle čl. XVI. odst. 1 smlouvy uplatněnou ve vztahu k dílčímu 
plnění dle čl. VI. odst. 2 písm. c) smlouvy vzniká kupujícímu prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty podle čl. VI. odst. 2 písm. c) smlouvy v případě, že nedojde ke splnění příslušné 
povinnosti v dodatečné lhůtě 60 kalendářních dnů (dodatečná lhůta počíná běžet dnem 
následujícím po posledním dni splnění příslušné povinnosti dle čl. VI. odst. 2 písm. c) smlouvy). 
Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování povinné smluvní 
straně. 

13. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně 
vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši. 

14. Smluvní strana se sprostí povinnosti uhradit smluvní pokutu, úrok z prodlení v zákonné výši  
či škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením povinnosti z této smlouvy pokud prokáže, 
že porušení její povinnosti bylo způsobeno okolností vylučující odpovědnost dle čl. XVII. odst. 1 
této smlouvy. 

  
Článek XVII. 

Okolnosti vylučující odpovědnost 

1. Za okolnost vylučující odpovědnost smluvních stran dle smlouvy je považována taková překážka, 
která nastane nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti z této 
smlouvy, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana takovou překážku nebo 
její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době vzniku smluvních závazků z této smlouvy 
vznik nebo existenci této překážky předpokládala.  

2. Za překážky dle odst. 1 tohoto článku se považují živelní pohromy (požár, úder blesku, povodeň 
nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin nebo kamení), 
jakákoliv embarga, ekonomické sankce (včetně sankcí nebo omezení, které mají dopad na 
provedení bankovních transakcí), občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, 
nepokoje, epidemie nebo pandemie. Prodávající je povinen prokázat, že výše uvedené skutečnosti 
existovaly v době rozhodné pro příslušné dílčí plnění a jejich existence přímo způsobila prodlení 
s plněním závazků prodávajícího. Prodávající uvedené skutečnosti prokáže doložením dokumentů 



 

vydaných národní autoritou, příp. nezúčastněnou třetí stranou nebo dokladem poddodavatele 
prodávajícího. 

3. Za překážky dle odst. 1 tohoto článku se považuje také nevydání (nezaviněné prodávajícího) nebo 
průtahy s vydáním rozhodnutí orgánů veřejné moci nutných k plnění závazků dle této smlouvy. 
Průtahem se pro účely této smlouvy rozumí nevydání příslušného rozhodnutí v zákonem 
stanovené lhůtě pro vydání příslušného rozhodnutí, povolení či licence.  

4. Za okolnost vylučující odpovědnost se výslovně nepovažuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy 
povinná smluvní strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích 
hospodářských poměrů či hospodářských poměrů jejího poddodavatele. Za okolnost vylučující 
odpovědnost se nepovažuje prodlení poddodavatele, vyjma případů, kdy na straně poddodavatele došlo 
ke vzniku okolnosti vylučující odpovědnost v době, kdy měl plnit prodávajícímu. 

5. Smluvní strana, která z důvodu uvedených v odst. 1 tohoto článku nebude moci plnit, musí písemně 
oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 20 kalendářních dnů po vzniku 
důvodu, pro který nebude moci plnit, že podnikla veškeré myslitelné kroky k minimalizaci 
negativních dopadů na plnění smlouvy, a že plnění povinností vyplývajících z této smlouvy, na ní 
nelze spravedlivě žádat. Smluvní strana dále učiní všechna potřebná opatření, aby v plnění smlouvy 
co nejdříve po odpadnutí překážek pokračovala. 

6. Smluvní strany vstoupí do jednání za účelem řešení vzniklé situace. Jestliže se smluvní strany 
nedohodnou jinak a prodlení s plněním v důsledku okolnosti vylučující odpovědnost bude trvat 
déle než 6 měsíců, má druhá strana právo na odstoupení od smlouvy. 

7. Účinky okolností vylučujících odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, 
s níž jsou tyto účinky spojeny. 

 
Článek XVIII. 

Zvláštní ujednání 

1. 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. 

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

3. Smluvní strany se dohodly, že za informace tvořící obchodní tajemství dle ust. § 504 OZ považují 
informace uvedené v čl. XII. odst. 3 smlouvy a dále pak jednotlivé položkové ceny uvedené v 
daňových dokladech, a to jak prodávajícího, tak jeho poddodavatelů, a případně v dalších 
dokumentech jako jsou výzvy, poptávky, nabídky, objednávky, výstupy jednání komise týkající 
se smluvních stran, přílohy této smlouvy a její dodatky včetně případných příloh k těmto 
dodatkům. Pro vyloučení pochybností smluvní strany tímto deklarují, že výše specifikované 
utajované údaje nejsou informacemi o rozsahu a příjemci veřejných prostředků ve smyslu ust. § 
9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Vlastníkem těchto konkurenčně významných, určitelných, ocenitelných a v příslušných 
obchodních kruzích běžně nedostupných informací je prodávající. Smluvní strany tímto 
deklarují, že toto ustanovení je odrazem vůle prodávajícího zajistit odpovídajícím způsobem 
utajení předmětných informací. Tyto informace nesmějí být poskytovány třetím stranám bez 
předchozího výslovného písemného souhlasu prodávajícího. 



 

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

5. Jednacím jazykem při ústním či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český 
jazyk. 

6. Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho splnění 
bez písemného souhlasu kupujícího poskytovat jakékoliv 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 dle této smlouvy, třetím osobám (mimo 
poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné. 

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

8. 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.  

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

10. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak. 

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. V případě předkládání originálů dokladů dle této smlouvy prodávajícím elektronickou formou, 
je prodávající povinen převést dokument vyhotovený v listinné podobě do jeho elektronické podoby 
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění 
pozdějších předpisů, prostřednictvím autorizované konverze, jejíž nedílnou součástí je ověřovací 
doložka. Autorizovaná konverze se provádí na kontaktních místech veřejné správy (síť Czech Point). 

13. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnosti  
se budou doručovat výhradně prostřednictvím datové zprávy, není-li ve smlouvě stanoveno pro 
konkrétní případ jinak. Smluvní strany sjednávají, že za okamžik doručení datové zprávy se 
považuje první pracovní den následující po odeslání datové zprávy. 

14. Prodávající je povinen kupujícímu a Úřadu hlásit změnu poddodavatele, který je uveden v TP 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od dne, kdy k této změně došlo, tzn. dnem zahájení změnového 
řízení TP pro výrobu produktu dle ČOS 051625, 3. vydání. 

 
Článek XIX. 

Zánik závazků 

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 

a) splněním všech závazků řádně a včas; 

b) písemnou dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených  
a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 



 

c) písemnou výpovědí ze strany kupujícího bez udání důvodu s výpovědní lhůtou v délce 
5 měsíců, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi 
prodávajícímu, při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených 
nákladů ke dni zániku smlouvy;  

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

e) jednostranným odstoupením od smlouvy nebo od nesplněného zbytku plnění kupujícím 
v případě, že prodávající je v likvidaci podle § 187 OZ, bylo proti němu vydáno rozhodnutí 
o úpadku podle ust. § 136 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, byla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo 
je v obdobné situaci podle právního řádu země sídla prodávajícího. 

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího ve smyslu 
ust. § 2002 odst. 1 OZ, se rozumí: 

a) nedodržení TP k výrobě vozidel; 

b) prodlení s odevzdáním vozidel podle čl. VI. odst. 2 smlouvy o více jak 90 kalendářních dnů;  

c) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu vozidel v souladu s čl. III. odst. 1 
smlouvy; 

d) zmaření provedení SOJ podle čl. XIX. odst. 3 smlouvy; 

e) prodlení s odstraněním vad vozidla v záruce o více jak 20 kalendářních dnů; 

f) hodnocení opakovaných ZVZ jako nevyhovující, viz čl. VIII. odst. 6 písm. n) smlouvy; 

g) prodlení s předáním objektu zkoušek ZVZ ve lhůtě podle čl. VIII. odst. 2 smlouvy o více jak 
30 kalendářních dnů. 

3. Za zmaření SOJ podle odst. 2 písm. d) tohoto článku smlouvy se považuje: 

a) neoznámení zahájení výroby a připravenosti ke konečné kontrole dle čl. VIII. odst. 7 písm. 
b) smlouvy; 

b) nepředložení smlouvy se zahraničním výrobcem prodávajícím dle odst. 2 přílohy č. 3 
smlouvy; 

c) nesjednání podmínek SOJ s poddodavateli dle odst. 5 přílohy č. 3 smlouvy; 

d) nepředložení poddodavatelských smluv dle odst. 9 přílohy č. 3 smlouvy; 

e) porušení odst. 10 přílohy č. 3 smlouvy; 

f) přesunutí výroby vozidel mimo stanovený okruh států uvedený v příloze č. 2 smlouvy. 

4. V případě jednostranného odstoupení kupujícího od smlouvy dle čl. XIX. odst. 1 písm. d) a e) 
smlouvy nemá prodávající právo na úhradu účelně vynaložených a prokazatelně doložených 
nákladů.  

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



 

 
Článek XX. 

Závěrečná ujednání 

1. Smlouva je vyhotovena elektronicky o 24 stranách a 7 přílohách o 37 stranách. 

2. 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).  

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.  

4. Prodávající souhlasí se uveřejněním textu smlouvy, jakož i dalších dokumentů dle účinných 
právních předpisů, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Technický popis zboží      - 30 stran 
Příloha č. 2 – Seznam států, kde je možné zabezpečit SOJ   - 1 strana 
Příloha č. 3 – Požadavky na zabezpečení SOJ    - 2 strany 
Příloha č. 4 –  Katalogizační doložka      - 1 strana 
Příloha č. 5 –  Dodací list       - 1 strana 
Příloha č. 6 –  Cenový rozklad      - 1 strana 
Příloha č. 7 –  Specifikace utajovaných informací    - 1 strana 

 
   

Ing. Petr Novotný 
ředitel státního podniku  

                    podepsáno elektronicky 
 

   Mgr. Lubor Koudelka 
náměstek pro řízení sekce  

                  podepsáno elektronicky 

 Ing. Petr 
Novotný

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Novotný 
Datum: 2021.04.22 
15:00:24 +02'00'
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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 
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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 prodávajícího, který výrobek vyrábí na území České republiky, nebo 

b) zástupce zahraničního úřadu u prodávajícího, který výrobek vyrábí v zahraničí. 

4. V rámci státního ověřování jakosti bude proveden: 
a) odborný dozor nad jakostí podle § 24 až 26 zákona č. 309/2000 Sb. při výrobě prvního kusu 
výrobku podle specifikace uvedené v příloze č. 1 ke smlouvě; 
b) konečná kontrola prvního kusu výrobku podle § 27 až 29 zákona č. 309/2000 Sb. podle 
technických podmínek schválených kupujícím; 
c) odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola podle § 24 až 29 zákona č. 309/2000 Sb.  
u dalších kusů výrobků podle technických podmínek schválených kupujícím. 

Součástí konečné kontroly bude zejména doložení parametrů zkouškami provedenými podle 
technických podmínek. 

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 051672, 1. vydání, POŽADAVKY NATO NA 
OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI NÁVRHU, VÝVOJI A VÝROBĚ - AQAP 2110, Ed. D, 
NATO QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS FOR DESIGN, DEVELOPMENT AND 
PRODUCTION.  

8. Prodávající před zahájením plnění smlouvy vypracuje plán kvality na výrobek podle AQAP-
2105, Ed. C, NATO REQUIREMENTS FOR QUALITY PLANS. Plán kvality předloží 
prodávající zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) k posouzení a doplnění. Případné připomínky 
zástupce Úřadu (zahraničního úřadu), které se vztahují k jeho činnosti, prodávající zapracuje 
do tohoto plánu. 
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9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Prodávající vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí 
s neshodami zjištěnými při státním ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých 
laboratořích. 

13. 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. 

14. 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. 

 
 

15. Prodávající umožní Úřadu (zahraničnímu úřadu) účast na řešení reklamace, bude-li vůči němu 
uplatněna. 
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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 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 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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DODACÍ LIST 
Číslo smlouvy: 21107000061 

Dodací list k daňovému dokladu:  

Prodávající:  ******* 
IČ0: ****** 
DIČ: CZ****** 

 
Telefon:        +420 ****** 
Fax:               +420 ****** 
Mobil:           +420 ****** 
E-mail:          ****** 
 

Kupující:   Česká republika – Ministerstvo obrany 
Tychonova 1 
16000 Praha 6 
Česká republika 
IČ0: 60162694 
DIČ: CZ60162694 

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

Způsob dopravy:  
 
 
 
 
 
 
Vystaveno: 

Místo určení: 
VZ 5512 Štěpánov u Olomouce  
 

Zástupce kupujícího:   
VZ 5512 Štěpánov u Olomouce 
tel. 973 408 001, fax: 973 408 010 
 

 
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 uživatele:  _______________   __________________________________ 

datum    Jméno, příjmení (hůlkovým písmem) 
   Podpis a razítko 
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