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SMLOUVA O DÍLO 

„Modifikace L-159“

Evidovaná u Objednatele pod č. 155210216

1
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Smluvní strany:
Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupena:

Se sídlem kanceláří:

Bankovní spojení:

Tychonova 1, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694
Mgr. Daniel Koštoval
Náměstek pro řízeni sekce vyzbrojování a akvizic MO 
Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
nám. Svobody 471/4 
160 01 Praha 6
Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 
Praha 1

Číslo účtu:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslav Hošek

Kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních:
Ing. Josef Neuman

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

(dále jen „Objednatel")

a

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17749

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupena:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání:

Dolínek, U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda
24194204
CZ24194204.

Praha 4

Kontaktní osoba:
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Telefonické a faxové spojení:

Adresa pro doručování korespondence: U Letiště 374, Dolínek, 250 70 Odolena Voda 
(dále jen „Zhotovitel" na straně druhé)

Zhotovitel a Objednatel jsou samostatně dále označováni jako „Smluvní strana*1 a společně jako 
„Smluvní strany".

Smluvní strany v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen ,,OZ“), uzavírají tuto smlouvu o dílo (dáte jen „Smlouva").

Článek I 
Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je zabezpečit potřebnou úroveň a efektivitu výcviku pilotů pro 
jednomístný letoun L-159 a zvýšit bezpečnost a komplexnost výcviku, a to provedením 
přestavby (dále jen „Modifikace") jednomístného letounu L-159 na dvoumístný Letoun L-159T2 
s dvojím řízením.

Článek II 
Definice

1. V této Smlouvě mají níže uvedené pojmy význam, který je jim připisován v tomto článku, 
ledaže je výslovně stanoveno jinak:

MP

MFD 
OFP 
KMT 

ZL SOJ

znamená řídící procesor (Mission Procesor) hlavního a záložního 
počítače;
znamená víceúčelový displej (Multi Function Display); 
znamená operační letový program (Operatiou Flight Program); 
znamená kontrolní a měřící technika ve vlastnictví Objednatele; 

znamená zkušební let v rámci SOJ;

letoun L-159 

Letoun

Modifikace

OZ

OVL SDK: MO

znamená jednomístný letoun L-159 ve vlastnictví Objednatele;

znamená dvoumístný letoun s dvojím řízením L-159T2, tj. letoun 
L-159 ve vlastnictví Objednatele po provedené přestavbě 
(Modifikaci);

znamená přestavbu jednomístného letounu L-159 na Letoun s dvojím 
řízením (L-159T2);

znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

znamená Odbor vojenského letectví Sekce dozoru a kontroly 
Ministerstva obrany České republiky;

OSOJ Čechy znamená Odbor SOJ Čechy Úřadu;

Harmonogram
realizace Smlouvy znamená Přílohu č. 2 Smlouvy;
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Plnění

Smlouva

SOJ

TP

Uživatel

Úřad

zákon č. 309/2000 Sb.

Zástupce Objednatele

ZSOJ

ZVZ

znamená závazek Zhotovitele vymezený touto Smlouvou v fil. III odst. 
1 včetně všech jeho dalších povinností stanovených touto Smlouvou;

znamená tuto Smlouvu se všemi jejími přílohami a jakýmikoliv 
pozdějšími dodatky odsouhlasenými mezi Smluvními stranami 
v souladu s Cl. XIX této Smlouvy;

znamená státní ověřování jakosti prováděné OSOJ Čechy Úřadu;

znamená technické podmínky pro Letoun číslo TP-5810G-0001-16;

znamená oprávněný zástupce Objednatele, VÚ 7214 Čáslav;

znamená Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní 
ověřování jakosti, nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6;

znamená zákon číslo 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;

znamená oprávněný zástupce Objednatele, VZ 5512 Štěpánov 
u Olomouce;

znamená zástupce pro SOJ OSOJ Čechy Úřadu; 

znamená zkrácené vojskové zkoušky.

2. Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, bude tato Smlouva vykládána následovně:

- jakýkoliv odkaz na jednotné číslo zahrnuje i odkaz na číslo množné a naopak, je-li to 
v daném kontextu vhodné;

- jakýkoliv odkaz na tuto Smlouvu zahrnuje také odkaz k jejím přílohám a jakýkoliv odkaz 
na články, odstavce a body znamená odkaz na články, odstavce a body této Smlouvy;

- úvodní strana a nadpisy článků v této Smlouvě slouží pouze k usnadnění orientace v textu 
a nemají vliv na výklad Smlouvy;

- všechny přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě jakéhokoliv nesouladu 
mezi ustanoveními příloh a článků této Smlouvy budou mít přednost ustanovení článků 
Smlouvy.

Článek III 
Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je:

a) přestavba (Modifikace) 3 letounů L-159, které jsou ve vlastnictví Objednatele, na
Letouny Zhotovitelem, v souladu s požadavky definovanými ve schválené „Technické 
specifikaci" ze dne 27. 6. 2015 a v souladu s „Technickými
podmínkami pro L-159T2**, číslo | ~~

b) dodání neutajovaného čertiíikovaného operačního letového programu pro hlavní
a záložní počítač a neutajovaného certifikovaného
operačního letového programu pro víceúčelový displej
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BII upgradovaný o režimy uvedené v příloze č. 20 na jednom CD a předložení na 
OVL SDK MO bulletinu pro časově neomezené použití těchto operačních programů 
v letounech L-159 ve vlastnictví AČR;

c) dodání náhradních dílů dle specifikace v Příloze č. 18 Smlouvy Zhotovitelem;
d) dodání pozemního vybavení dle specifikace v Příloze č. 15 Smlouvy Zhotovitelem;
e) dodání provozní a průvodní technické dokumentace specifikované v Příloze č. 19 

Smlouvy Zhotovitelem.
f) školení příslušníků létajícího a leteckého technického personálu Objednatele 

a příslušníků Objednatele Zhotovitelem v souladu s 61. X Smlouvy.
2. Zhotovitel provede Plnění postupně dílčím plněním v rozsahu podle Smlouvy. Dílčím 

plněním se pro účely této Smlouvy rozumí Zhotovitelem provedené činnosti uvedené 
v příloze č. 1 “ Specifikace věcné náplně a cenová kalkulace Plnění“ bod 1 až 8 podle 
Harmonogramu realizace Smlouvy (dále jen „harmonogram") uvedeného v Příloze č. 2 
Smlouvy (dále jen „dílčí plnění").

3. Objednatel se zavazuje po předání Plnění Zhotovitelem v souladu se Smlouvou Plnění 
převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu dle čl. V Smlouvy.

Článek IV
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje, že:

a) pokud bude zjištěno, že na letounech L-159 předaných Objednatelem Zhotoviteli nebyly 
dosud realizovány všechny bulletiny vydané do okamžiku zahájení funkčních zkoušek 
daného Letounu, které byl Zhotovitel povinen provést na letounech L-159, budou tyto 
realizovány na Letounech na náklady Zhotovitele;

b) odstraní závady neuvedené v předávacích protokolech;

c) provede modifikaci pozemního vybavení a příslušenství letounu L-159 v souladu 
s Přílohou č. 15 Smlouvy;

d) do tří měsíců po podpisu Smlouvy předloží návrh „Technických podmínek pro L-159T2" 
číslo TP-5810G-000J-16.

2. Objednatel se zavazuje, že:

a) poskytne Zhotoviteli součinnost k provedení speciálních druhů měření a funkčních 
zkoušek souvisejících se zajištěním modifikace Letounu na dobu nezbytně nutnou 
prostřednictvím odborné obsluhy s technicky způsobilými diagnostickými přístroji, 
jejichž specifikace a pravidla součinnosti jsou stanovena v Příloze č. 21 „Specifikace 
diagnostických přístrojů" Smlouvy;

b) v případě, že při předání letounu L-159 a v průběhu plnění díla bude zjištěna porucha, 
vada nebo odchylka od technické specifikace komponentů nutných pro Modifikaci 
letounu L-159 nezaviněná Zhotovitelem, zajistí Uživatel dodání nebo opravu příslušného 
komponentu na své náklady. Toto neplatí u těch komponent, na kterých bude provedeno 
plnění;

c) v případě, že analýza aeroelasticity Letounu bude vyžadovat provedení ověřovacích letů 
Letounu s podvěsy, umožní Objednatel Zhotoviteli na základě písemné žádosti zapůjčení 
podvěsů v jeho vlastnictví k provedení potřebných letů na letecké základně Čáslav;

d) v případě, že dojde k přerušení provozu letiště Zhotovitele, které by neumožnilo 
provedení plánovaných letových zkoušek a předání Plnění ve sjednaných termínech,
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poskytne Zhotoviteli součinnost na letišti Čáslav. Podmínky provozu Letounu na letišti 
Čáslav budou sjednány na základě písemné výzvy Zhotovitele samostatným dodatkem 
k této Smlouvě;

e) vydá dokument „Zavedení vojenského materiálu do užívání u organizačních celků 
u MO“ po provedených a schválených ZVZ s výsledkem „VYHOVUJÍCÍ" a schválí 
Technické podmínky pro L-159T2 č. TP-5810G-0001-16.

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že není-li ve Smlouvě specifikováno jinak, bude se 
součinnost dle harmonogramu vyžadovat následujícím postupem:

- žádající vyžádá poskytnutí konkrétní součinnosti v předstihu přiměřeném požadované 
činnosti, minimálně však 5 pracovních dnů, u zástupce Smluvní strany ve věcech 
technických a organizačních faxem;

- o možnosti poskytnutí součinnosti informuje vyzvaná strana žádající stranu faxem 
u zástupce Smluvní strany ve věcech technických a organizačních nejpozději následující 
pracovní den;

- výše popsaný postup je zejména nástrojem k optimalizaci časového průběhu realizace 
Plnění a umožňuje řešení posunů termínů v harmonogramu, nikoliv však posun 
konečného termínu plnění podle čl. VI, odst. 1.

Článek V 
Cena

1. Celková cena za Plnění činí:

457 146 775,99 Kč bez DPH
(slovy: čtyři sta padesát sedm milionů sto čtyřicet šest tisíc sedm set sedmdesát pět korun

a devadesát devět haléřů českých)

DPH v sazební výši 21% činí
96 000 822,96 Kč

(slovy: devadesát šest milionů osm set dvacet dva korun a devadesát šest haléřů českých)

Celková cena za Plnění včetně DPH činí 
553 147 598,95 Kč

(slovy: pět set padesát tři milionů sto čtyřicet sedm tisíc pět set devadesát osm korun
a devadesát pět haléřů českých).

2. Celková cena za Plnění bez DPH je konečná a nepřekročitelná. Celková cena za Plnění bez 
DPH zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s Plněním předmětu Smlouvy.

3. Rozklad celkové ceny za Plnění je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy.

4. V případě změny sazby DPH stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
budou ceny za zdanitelná plnění upraveny dle aktuální platné sazby DPH.

Článek VI
Místo a doba provedení plnění

1. Zhotovitel ukončí Plnění dle Smlouvy nejpozději do 30. 11. 2018.

2. Plnění bude Zhotovitel plnit dle harmonogramu v Příloze č. 2 Smlouvy.
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3. Místem Plnění je sídlo Zhotovitele.

Článek VII
Fakturační a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílčí plnění bude uhrazena v české měně (Kč) 
způsobem uvedeným v následujících bodech tohoto článku Smlouvy.

2. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu předávacího protokolu 
po předání dílčího plnění, bezodkladně doporučeně odešle nebo osobně doručí Objednateli 
daňový doklad (dále jen „faktura”) ve dvojím vyhotovení s následujícími přílohami 
k faktuře:
■ „Protokol o předání dílčího plnění”; a (a/ nebo)
■ kopii „Osvědčení o jakosti a kompletnosti”; a (a/ nebo) „Stanoviska Úř OSK SOJ

k naplnění katalogizační doložky” a
■ kopii „Seznamu náhradních dílů”, anebo v případě školení
■ originály protokolů o provedení dílčího plnění (poskytnutí školení).

3. Faktura podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, věznění pozdějších 
předpisů a podle požadavků Objednatele, musí obsahovat tyto údaje:
■ označení dokladu jako „Daňový doklad - faktura” s uvedením evidenčního čísla;
■ obchodní firmu a sídlo Zhotovitele s uvedením IČO a DIČ;
■ název a sídlo Objednatele s uvedením IČO a DIČ;
■ číslo Smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
■ název dílčího plnění s uvedením bodu, odstavce, článku a jeho názvu podle Smlouvy, 

ke které bylo dílčí plnění poskytnuto;
■ datum uskutečnění dílčího plnění, datum vystavení faktury a termín splatnosti podle 

Smlouvy;
■ zástupce Objednatele, který podle Smlouvy plní povinnosti přejímajícího;
■ cenu za dílčí plnění v Kč bez DPH a včetně DPH s rozpisem cen jednotkových úkonů 

poskytovaného dílčího plnění a dále slevu, pokud není obsažena v jednotkové ceně;
■ základ daně v korunách a haléřích za dílčí plnění;
■ základní nebo sníženou sazbu daně v % nebo sdělení, že se jedná o plnění osvobozené 

od daně a odkaz na příslušné ustanovení zákona;
■ výši daně uvedenou v korunách a haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů 

nahoru;
■ označení peněžního ústavu a čísla účtu Zhotovitele, na který má být poukázána platba;
■ počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby Zhotovitele za vystavení faktury;
■ údaj o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li vněm 

zapsán údaj o zápisu z jiné evidence.

4. Objednatel uhradí fakturovanou částku Zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
faktury. Faktura musí být předložena Objednateli k proplacení nejpozději do 13. prosince 
daného kalendářního roku. V případč, že bude faktura doručena v období po 13. prosinci 
příslušného kalendářního roku, bude považována za doručenou dne 7. února kalendářního 
roku následujícího. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odepsání příslušné fakturované 
částky z účtu Objednatele a jejím směrováním na účet Zhotovitele.

5. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

6. Faktura bude Zhotovitelem zaslána Objednateli na adresu:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
odbor vyzbrojování vzdušných sil
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nám. Svobody 471/4 
160 01 Praha 6

7. Jednu kopii faktury včetně příloh zašle Zhotovitel zástupci Objednatele (VÚ 7214 Čáslav 
a VZ 5512 Stará Boleslav).

8. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý 
údaj nebo doklad uvedený ve Smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný 
počet výtisků. Při vrácení faktury Objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě 
oprávněného vrácení Zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
Objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit Objednateli do 10 dnů ode dne 
doručení oprávněně vrácené faktury Zhotoviteli.

9. Pokud budou u Zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle 
ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude Objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle ustanovení § 109a tohoto zákona.
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Článek IX
Zkoušky letounu L-159T2

1. Letoun bude certifikován v souladu se zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláškou č. 154/20II Sb., o vojenské letecké 
technice, v platném znění.

2. Na 1. Letounu budou realizovány „Zkoušky Zhotovitele", „Nezávislé zkoušky" dle Přílohy 
ě. 10 Smlouvy a ZVZ podle 51. XI Smlouvy.

3. V rámci provádění Plnění jsou piloti Zhotovitele oprávněni používat Letouny.

4. U 1. Letounu, na kterém byly provedeny „Zkoušky Zhotovitele" a „Nezávislé zkoušky" se 
připouští příslušné opotřebení provozem a odčerpání provozní lhůty meziopravní těmito výše 
uvedenými zkouškami v rozsahu maximálně 60 letových hodin Letounu, 70 provozních 
hodin motoru a 150 spouštěcích cyklů pro „Zkoušky Zhotovitele" a stejné hodnoty pro 
„Nezávislé zkoušky". Zhotovitel souhlasí s provedením technického dozoru na 1. Letounu 
organizací pověřenou OVL SDK MO.

Článek X 
Školení

1. Zhotovitel provede a dokončí před předáním 1. Letounu školení výkonných vojenských letců
Objednatele na Letoun podle programu zpracovaného ve spolupráci s Objednatelem 
a schváleného OVL SDK MO v rozsahu dle Přílohy 5. 11 Smlouvy pro 2 piloty-instruktory 
Objednatele, kteří jsou instruktory pro letoun L-159T1.

2. Školení výkonných vojenských letců Objednatele bude provedeno na 1. Letounu, přičemž 
podmínkou zahájení leteckého výcviku je vydání „Doplňkového typového osvědčení" pro 
tento Letoun.

3. Zhotovitel provede školení 20 příslušníků - instruktorů pro letoun L-159 - leteckého 
technického personálu Objednatele a VeV-VA k provádění údržby a zabezpečení provozu
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Letounů v rozsahu dle Přílohy č. 11 Smlouvy podle programu zpracovaného ve spolupráci 
s Objednatelem a schváleného OVL SDK MO.

4. Zhotovitel provede školení pozemního personálu OSOJ Čechy Úřadu v rozsahu potřebném 
pro výkon státního ověřování jakosti. Školení bude provedeno v souladu s Dohodou 
o spolupráci č. 41/2015 mezi Úřadem a Zhotovitelem.

5. Všechna školení budou provedena v místě sídla Zhotovitele.

6. Školení bude provedeno s využitím osobních materiálů školitelů Zhotovitele a dokumentace 
v rozsahu dle Přílohy č. 20 Smlouvy, a to i ve formě návrhů.

7. Zhotovitel je povinen předat každému účastníkovi školení příslušné certifikáty, oprávnění, 
apod. získané v rámci školení po úspěšném absolvování zkoušky, je-li tato příslušnými 
obecně závaznými právními předpisy vyžadována, a dále je Zhotovitel povinen vystavit 
osvědčení o absolvování školení a předat ho každému účastníkovi školení nejpozději v rámci 
poslední vyučovací hodiny školení. Toto osvědčení o absolvování školení bude obsahovat 
zejména tyto informace:

7.1. místo provedení školení;

7.2. termín provedení školení;

7.3. téma školení;

7.4. jméno a příjmení účastníka školení

7.5. podpis osoby oprávněné k tomuto úkonu.

8. Zhotovitel je povinen po poskytnutí školení vyhotovit a předat Uživateli protokol o 
provedení dílčího plnění (poskytnutí školení), který bude obsahovat místo provedení školení, 
termín provedení školení, téma školení, jména a příjmení účastníků školení. Objednatel je 
povinen v případě, že školení proběhlo v souladu s ustanoveními této Smlouvy, protokol o 
provedení dílčího plnění (poskytnutí školení) podepsat. Za Objednatele je oprávněn tento 
protokol podepsat Úživatel.

9. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat průběh školení prováděného Zhotovitelem. 
Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli tuto kontrolu školení provádět. Za tímto účelem 
je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním 
školení, vyžádanou Objednatelem. Objednatel je oprávněn kontrolovat, zejména zda 
Zhotovitel plní své povinnosti stanovené touto Smlouvou, a v případě zjištění závad 
požadovat jejich neprodlené odstranění.

10. Objednatel hradí cestovní náhrady, náklady na ubytování a dopravu pro výkonné vojenské 
letce Objednatele, letecký technický personál Objednatele a VeV-VA, kteří budou v rámci 
Smlouvy školeni Zhotovitelem.

Článek XI
Provedení Zkrácených vojskových zkoušek

1. Zhotovitel provede a dokončí před předáním 1. Letounu k ZVZ zaškolení příslušníků 
personálu Objednatele na Letoun podle programu zpracovaného ve spolupráci 
s Objednatelem a schváleného OVL SDK MO v rozsahu dle Přílohy č. 16 Smlouvy v počtu:

• 2 piloti letounů L-159 Uživatele

• 2 zkušební piloti OSOJ Čechy Úřadu

• 10 příslušníků technického personálu Uživatele
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2. ZVZ budou provedeny Uživatelem na letecké základně Čáslav ve 2 etapách na základě 
příslušného „Nařízení NGŠ AČR k provedení ZVZ Letounu" v průběhu do 10 pracovních 
dní v každé etapě a v rozsahu dle Přílohy č. 16 Smlouvy. Zprávu ze ZVZ zpracuje Uživatel 
a Objednatel do 10 pracovních dnů od ukončení ZVZ uplatní vůči Zhotoviteli připomínky 
vyplývající ze ZVZ.

3. První etapa ZVZ zahrnuje ověření operačních schopností a ověření operačních letových 
programů na letounu L-l 59.

4. Druhá etapa ZVZ zahrnuje ověření operačních letových programů a ověření operačních 
schopností na Letounu.

5. Termín přeletu 1. Letounu na leteckou základnu Čáslav k provedení ZVZ je stanoven 
v harmonogramu. 1. Letoun bude přelétnut do místa provedení ZVZ piloty Zhotovitele.

6. Zhotovitel předá 1. Letoun Uživateli k provedení ZVZ v místě provedení ZVZ. Letoun bude 
obsluhován a provozován vyškoleným leteckým technickým personálem a výkonnými 
vojenskými letci Objednatele, za asistence a logistické podpory servisních pracovníků 
Zhotovitele.

7. S Letounem budou předány prvky logistického zabezpečení nutné k realizaci programu ZVZ. 
Protokol dle Přílohy č. 12 Smlouvy podepíší Uživatel a Zhotovitel.

8. Letoun a prvky logistického zabezpečení budou po ukončení ZVZ předány Zhotoviteli 
v místě konání ZVZ. O předání a převzetí Letounu a prvků logistické podpory bude 
vyhotoven protokol dle Přílohy č. 12 Smlouvy, který podepíší Uživatel a Zhotovitel.

9. Nedostatky, neshody a připomínky zjištěné při provedení ZVZ a zachycené ve Zprávě 
ze ZVZ, budou Zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny, zapracovány a ověřeny do doby 
předání Letounů Objednateli.

10. Odpovědnost za odstranění poruch agregátů včetně všech nákladů v průběhu ZVZ je na 
Uživateli v případě poruchy agregátu, který- nebyl namontován jako nový nebo mu nebyla 
obnovena provozní lhůta meziopravní.

Článek XII
Státní ověřování jakosti a katalogizace

1. Smluvní strany se dohodly, že na provedenou Modifikaci bude 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 ,,SOJ“) s tím, že Objednatel 
požádá o SOJ a Zhotovitel s provedením SOJ souhlasí.

2. Státní ověřování jakosti bude provedeno na základě „Rozhodnutí o provedení státního 
ověřování jakosti" Úřadu po nabytí jeho právní moci, tj. po ukončení ZVZ a schválení TP v 
rozsahu a za podmínek uvedených v příloze č. 13 Smlouvy „Požadavky na zabezpečení 
státního ověřování jakosti". V rámci SOJ bude v souladu s podmínkami uvedenými v této 
příloze provedena konečná kontrola a Úřad vystaví „Osvědčení o jakosti a kompletnosti", 
které bude nedílnou součástí Plnění. Provádění SOJ nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti 
za vady a případnou škodu vzniklou Objednateli.

3. Do doby nabytí právní moci rozhodnutí bude ZSOJ dozorovat výrobu Letounů na základě 
Dohody o spolupráci č. 41/2015 mezi Úřadem a Zhotovitelem.

4. Úpravy (modifikace Letounu) budou ZSOJ dozorovat podle návrhu TP a technické 
dokumentace odsouhlasené OVL SDK MO, na jednotlivé subdodávky bude vyžádána
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činnost pověřeného pracovníka MO. Tato činnost bude završena dokončením montáže 
Letounu. Po ukončení ZVZ s výsledkem „vyhovující*1, schválení TP a zavedení Letounu, po 
zapracování případných změn a odstranění nedostatků zahájí Úřad provádění SOJ. Na 
každém Letounu bude poté proveden „Tovární zálet" Zhotovitelem a ZL SOJ zkušebními 
piloty ZSOJ. Podmínkou pro provedení „Továrního záletu" a ZL SOJ je vydání „Zvláštního 
osvědčení letové způsobilosti" OVL SDK MO. V rámci „Továrního záletu" a ZL SOJ se 
připouští celkové odčerpání provozní lhůty meziopravní pro každý Letoun ve výši max. 15 
letových hodin Letounu, 19 provozních hodin motoru a 40 spouštěcích cyklů.

5. Státní ověřování jakosti bude provedeno v rozsahu a za podmínek stanovených 
v „Rozhodnutí o provedení státního ověřování jakosti" Úřadu vydaném po podpisu Smlouvy 
a po nabytí jeho právní moci.

6. Smluvní strany se dohodly, že pro předávání letounů Zhotoviteli v místě provedení plnění 
k provedení Plnění, které Zhotovitel v souladu se Smlouvou použije, nebude Objednatelem 
státní ověřování jakosti vyžadováno.

7. Smluvní strany se dohodly, že nové (dosud nekatalogizované) díly (položky zásobování) 
použité v Letounu pro provádění Modifikace budou předmětem katalogizace ve smyslu 
zákona č. 309/2000 Sb. K tomu se Zhotovitel zavazuje řádně provést katalogizaci, což 
znamená, že na dosud v ČR nekatalogizované nové díly a v ČR již katalogizované nové díly, 
které však ve svém datovém záznamu nemají identifikační referenční data (RN a NCAGE) 
výrobce, dodá oddělení katalogizace majetku Úřadu soubor povinných údajů pro 
katalogizaci (dále jen „SPUK"), jak je uvedeno v Příloze č. 14 „Katalogizační doložky" 
Smlouvy. Na nové díly vyrobené v České republice nebo v zemích mimo NATO či Tier 2, 
Zhotovitel dodá také návrh katalogizačních dat o nových dílech zpracovaných certifikovanou 
katalogizační agenturou. Předání SPÚK a návrhu katalogizačních dat o nových dílech je 
součástí plnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy a Zhotovitel nemá nárok na úhradu 
nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat. Úřad po ověření předloženého 
SPÚK a návrhu katalogizačních dat vystaví souhlasné „Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění 
katalogizační doložky", které bude nedílnou součástí provedení Plnění a fakturace. 
Zhotovitel se zavazuje zpřístupnit či zabezpečit zpřístupnění dokumentace nových dílů 
k ověření a doplnění katalogizačních dat agentuře a k případnému ověření nebo doplnění 
katalogizačních dat oddělení katalogizace majetku Úřadu.

Článek XHI
Vlastnická práva a nebezpečí škody

1. Vlastníkem věcí určených k provedení Plnění dodaných Objednatelem je Objednatel. 
Nebezpečí škody na předaných věcech přechází z Objednatele na Zhotovitele okamžikem 
jejich převzetí na základě příslušného protokolu dle Smlouvy podepsaného Uživatelem 
a Zhotovitelem.

2. Vlastnické právo k provedenému Plnění či dílčího plnění přechází ze Zhotovitele
na Objednatele okamžikem převzetí Plnění nebo dílčího plnění na základě příslušného 
protokolu dle Smlouvy podepsaného Uživatelem a Zhotovitelem.

3. Nebezpečí škody na provedeném Plnění či dílčím plnění přechází ze Zhotovitele
na Objednatele okamžikem převzetí Plnění nebo dílčího plnění na základě příslušného 
protokolu dle Smlouvy podepsaného Uživatelem a Zhotovitelem.

4. Objednatel je Zhotoviteli odpovědný za případnou prokázanou škodu na nových
a repasovaných komponentech a za škodu spočívající ve ztížení nebo znemožnění splnění 
závazků Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy způsobenou poškozením nebo zničením
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Letounu během ZVZ. Odpovědnost nevznikne, pokud došlo k poškození nebo zničení 
Letounu z důvodu technické poruchy způsobené činností Zhotovitele, konstrukčního 
nedostatku nebo nedostatku v průvodní technické a provozní dokumentaci Letounu či 
zásahem vis MAJOR. Odpovědnost přechází na Objednatele podpisem „Protokolu o předání 
Letounu do ZVZ“ dle Přílohy č. 12 Smlouvy Uživatelem a končí podpisem „Protokolu o 
převzetí Letounu ze ZVZ“ dle Přílohy č. 12 Smlouvy Zhotovitelem.

5. Je-li výsledkem nebo součástí Plnění výsledek odlišný od řešení použitých pro letouny 
L-159, který je chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, poskytne 
Zhotovitel Objednateli časově a územně neomezené a bezplatné užívání těchto výsledků.

6. Výsledky řešení u Letounu, odlišné od řešení použitých pro letouny L-159 nebo letouny 
L—159B všech verzí a modifikací, může Zhotovitel využít jen s předchozím písemným 
souhlasem Objednatele.

7. J>ředchozí odstavce 5. a 6. tohoto článku se nedotýkají existujících práv Zhotovitele 
k duševnímu vlastnictví týkajícího se letounů L-159 a komponentů letounu L-159 použitých 
pro Letoun.

8. Předchozí odstavce 5. a 6. tohoto článku neupravují licenční závazky obou Smluvních stran 
týkající se letounů L-159 a komponentů letounu L-159 použitých pro Letoun.

9. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví třetích osob při provádění Plnění. Zhotovitel je povinen předat Plnění 
bez právních vad.

10. Objednatel odpovídá při užívání výsledku Plnění za případné porušení práv z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví Zhotovitele uvolněného třetím osobám.

11. Poskytnutím upgrade již dodaného DTL software pozemního zařízení DTCL a softwarového 
balíku pro přípravu pozemních map a jejich zpracování v systému přípravy letu MSS L-159 
dle čl. Vílí odst. 29 této Smlouvy Zhotovitel poskytuje Objednateli časově a územně 
neomezené a bezplatné užívání těchto výsledků.

12. Autorem Software MP OFP a MFD OFP pro letoun a DTL software pozemního zařízení 
DTCL je subdodavatel Zhotovitele, americká společnost Vdot Systems, lne.

13. Zhotovitel současně s povolením používání neutajované verze operačního letového programu 
MP OFP D421 povolí používání utajované verze operačního letového programu verze D 421.

14. Zhotovitel souhlasí s poskytnutím informací potřebných pro úpravy simulátoru 
KTL -159, společnosti LOM PRAHA s.p. a jejímu subdodavateli VR Group, a.s. za 
podmínek dodržení exportních a licenčních ujednání.

Článek XIV
Záruční a reklamační podmínky

1. Zhotovitel poskytuje na Letoun a průvodní technickou dokumentaci záruku za jakost po dobu 
6 měsíců nebo 150 letových hodin, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

2. Zhotovitel poskytuje na nově dodané komponenty a agregáty záruku za jakost po dobu 12 
měsíců nebo 250 letových hodin, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

3. Zhotovitel poskytuje na náhradní díly dle Přílohy č. 18 Smlouvy záruku za jakost po dobu 
24 měsíců od data jejich dodání Objednateli pro případ skladování. V případě namontování 
dílu na Letoun je tato doba tvořena maximálně 12 měsíci nebo 250 letovými hodinami od 
data montáže, která skutečnost nastane dříve. V případě montáže dílu na Letoun po 12
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měsících skladování se tato záruční doba krátí poměrným způsobem tak, aby nepřekročila 24 
měsíců.

4. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost po dobu 24 měsíců na operační letový program pro MP 
OFP a MFD OFP v rozsahu vlastností podle přílohy č. 20 této smlouvy.

5. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí příslušného 
dílčího Plnění. V případě uplatnění vady v záruce za jakost se běh záruční doby pozastavuje 
po dobu trvání reklamačního řízení.

6. Uplatněním práv ze záruky (vady) se rozumí podání písemné zprávy o vadách Plnění, včetně 
průvodní technické dokumentace, zjištěných v záruční době Uživatelem přímo Zhotoviteli 
formou reklamačního protokolu, jehož vzor je uvedený v Příloze č. 17 Smlouvy. Tímto 
okamžikem se rozumí zahájení reklamačního řízení (reklamace).

7. Uživatel je povinen v reklamačním protokolu vady popsat. Jeden výtisk reklamačního 
protokolu zašle Uživatel na vědomí Objednateli a zároveň i ZSOJ na e-mail: zvs@aero.cz. 
nebo faxem na číslo 225 762 107. Reklamace je uplatněna dnem prokazatelného odeslání 
reklamačního protokolu (faxem na číslo 255 763 215) Zhotoviteli.

8. Zhotovitel je povinen sdělit písemně své stanovisko (faxem) k opodstatněnosti reklamace 
Objednateli, Uživateli a ZSOJ do 15 dnů po obdržení reklamačního protokolu. V případě 
oprávněné reklamace je Zhotovitel povinen bezplatně zabezpečit odstranění reklamované 
vady Plnění v místě s Uživatelem vzájemně dohodnutém, a to v termínu do 30 kalendářních 
dnů od uplatnění reklamace v případě vady komponentu, který bude opravován na území 
České republiky, resp. 60 kalendářních dnů v případě vady komponentu, který bude 
opravován mimo území České republiky, přičemž Zhotovitel tuto skutečnost vhodným 
způsobem písemně doloží. Záruční doba Letounu i jednotlivého dílu se prodlužuje o dobu 
odstraňování vady.

9. Reklamace se nevztahuje na materiál vrácený Objednateli dle Přílohy č. 9 Smlouvy. 
Reklamace nebude uznána v případě, že příčina závady vznikla v dílech, jejíž příčinu 
nevyvolalo provedení Plnění.

10. Záruka se nevztahuje na Plnění dodané Zhotovitelem, které nebylo Objednatelem používáno, 
ošetřeno, namontováno nebo opravováno v souladu s platnou průvodní technickou 
dokumentací.

11. Zhotovitel je oprávněn použít pro řešení reklamace vlastní letově způsobilé díly bez SOJ 
a s čerpanou provozní lhůtou meziopravní. Takto řešená vada a reklamace jsou považovány 
Smluvními stranami za vyřešené, stím že Zhotoviteli zůstává povinnost původní opravený 
nebo nový náhradní díl vrátit do konfigurace Letounu nejpozději do 12 měsíců od data 
uznání reklamace. O dobu opravy původního dílu nebo o dobu do dodání nového dílu se 
prodlužuje záruka za jakost dotčeného dílu. Pokud Zhotovitel použije pro řešení reklamace 
vlastní letově způsobilý díl se SOJ a s odčerpanou provozní lhůtou meziopravní menší nebo 
rovnou nahrazovanému dílu, není povinen takový díl v konfiguraci Letounu nahrazovat.

12. Po dobu záruk za jakost bude na náklady Zhotovitele působit u Uživatele servisní skupina 
Zhotovitele, jejíž činnost je popsána v Příloze č. 5 Smlouvy.

mailto:zvs@aero.cz
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Článek XVI
Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah vymezený touto Smlouvou zaniká v těchto
případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) na základě písemné dohody smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně 

vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku Smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od Smlouvy pro překážku ve smyslu ustanovení § 2913 

odst. 2 OZ této Smlouvy trvající déle jak tři měsíce; v takovém případě je odstupující 
strana povinna uhradit druhé smluvní straně veškeré účelně vynaložené a prokazatelně 
doložené náklady na provádění díla podle této Smlouvy;

d) jednostranným odstoupením od Smlouvy Objednatelem pro její podstatné porušení 
Zhotovitelem

e) výpovědí ze strany Objednatele bez udání důvodu s výpovědní lhůtou v délce 6 měsíců, 
která začíná běžet od prvního dne následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli, při 
vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni 
zániku Smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy ze strany Zhotovitele se
rozumí:
a) nedodržení schválených technických podmínek č. TP-5810G-0001-16;
b) nedodržení doby provádění dílčích plnění podle Přílohy č. 2 Smlouvy delší než 90 dní;
c) nedodržení sjednaného rozsahu ajakosti provádění Plnění;
d) nedodržení ujednání o záruce za jakost ve smyslu čl. XIV. Smlouvy, neodstranění 

reklamovaných vad ve lhůtě 90 dnů nad sjednanou dobu;
e) zmaření SOJ;
f) nedodržení podmínek přístupu k utajovaným informacím podle čl. XVII. Smlouvy
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Článek XVH
Ochrana utajovaných informaci

1. Zhotovitel při provádění Plnění musí splňovat podmínky přístupu k utajovaným informacím 
v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 412/2005 Sb.“)- Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které budou provádět práce na 
letounech L-159 T2, splňovaly podmínky přístupu k utajované informaci stupně utajení 
„VYHRAZENÉ” a přijal taková organizační opatření, která zamezí seznamování se 
neoprávněných osob s utajovanými informacemi. Odpovědnou osobou objednatele, která 
bude plnit úkoly ochrany utajovaných informací ve vztahu k poskytovateli je za VÚ 7214 
Čáslav kpt. Ing. Filip Malák, tel. 973 375 640.
Zhotovitel je dále ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. v průběhu provádění díla povinen:
a) do 5 pracovních dnů písemně oznámit bezpečnostnímu řediteli Ministerstva obrany (dále 

jen „BŘ MO“) všechny změny v zákonných podmínkách, které by mohly vést k ohrožení 
jeho ekonomické stability nebo bezpečnostní spolehlivosti;

b) neprodleně písemné oznámit BŘ MO neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi, 
ztrátu nebo jakoukoliv kompromitaci utajovaných informací nebo svoji nezpůsobilost 
ve vztahu k utajovaným informacím, zejména odnětí osvědčení podnikatele;

c) v případě odnětí osvědčení podnikatele vrátit všechny utajované informace Objednateli 
související s prováděním díla;

d) umožnit odborným orgánům Odboru bezpečnosti MO prověřovat dodržování zásad 
ochrany utajovaných informací souvisejících s prováděním díla u Zhotovitele;

e) do 5 (pěti) pracovních dnů doručit Ministerstvu veškeré změny skutečností, uvedených 
v informačním dotazníku podnikatele, který předložil jako součást nabídky na realizaci 
této zakázky;

f) vést samostatný seznam poskytnutých utajovaných dokumentů (název dokumentu,
čj. apod.) .

Rozsah utajovaných informací, které budou Zhotoviteli poskytnuty, je stanoven v souladu 
s nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve 
znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb., v rozsahu:

Příloha č. 1, pořadové číslo 11 stupně utajení „Vyhrazené”

Příloha č. 5, pořadové číslo 1,2, 10, 28 a 40 stupně utajení “Vyhrazené”.

2. Pokud Zhotovitel nesplní výše uvedené podmínky přístupu k utajovaným informacím, jde 
o podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.
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Článek XIX 
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouvaje vyhotovena ve 2 výtiscích o 22 listech a 21 přílohách celkem o 65 listech. 
Oba výtisky mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.

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

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

4. Smluvní strany se dohodly, že za informace tvořící obchodní tajemství se dle ust § 504 OZ 
považují informace uvedené v čl. XIII odst. 12 Smlouvy a dále pak jednotlivé položkové 
ceny uvedené ve fakturách, a to jak Zhotovitele, tak jeho subdodavatelů, a případně v 
dalších dokumentech jako jsou výzvy, poptávky, nabídky, objednávky, výstupy jednání 
hodnotící komise týkající se smluvních stran, přílohy č. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 
16, 18, 19, 20, 21 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 Zhotovitel. Smluvní 
strany tímto deklarují, že toto ustanovení je odrazem vůle Zhotovitele zajistit 
odpovídajícím způsobem utajení předmětných informací. Tyto informace nesmějí být 
poskytovány třetím stranám bez předchozího výslovného písemného souhlasu Zhotovitele.

5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této Smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu Objednatele poskytovat jakékoli informace předané 
Objednatelem, se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými 
materiály v listinné či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním 
závazku podle této Smlouvy, třetím osobám (mimo své subdodavatele). Poskytnuté informace 
jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.

6. Zhotovitel podpisem Smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas Objednateli, jako správci údajů, se zpracováním 
jeho osobních a dalších údajů ve Smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností, 
které vy plývají z této Smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

7. Zhotovitel 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.

8. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré potřebné certifikáty, oprávnění apod. potřebná k 
plnění předmětu této Smlouvy, včetně všech práv k jejich užití.

9. 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.
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10. 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.

11. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými a oboustranně podepsanými, 
vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. O změnách v 
osobách či identifikačních údajích těchto osob 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.

12. Zhotovitel souhlasí se uveřejněním textu této Smlouvy, výše skutečně uhrazené ceny, 
seznamu subdodavatelů a souvisejících dokumentů dle platných právních předpisů, 
zejména zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

13. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:
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Praha

Mgr. Daniel KoStoval

Náměstek pro řízení sekce vyzbrojování
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