
Smlouva č. 142906068
Čj. 255-28/2013-5406

uzavřená mezi smluvními stranami:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

zastoupená: Ing. Lubošem HAJDUKE.V1

ředitelem Agentury pro nakládání s nepotřebným majetkem 
pověřeným dle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. v platném znění, 
ministrem obrany ČR, čj. 816/2014-1140 ze dne 7. dubna 2014

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

60162694 

CZ60162694

Česká národní banka, Praha
číslo účtu: 10129-404881/0710

(dále jen „prodávající14) na straně jedné
a

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

se sídlem: U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda - Dolínek

zastoupená: Ladislavem ŠIMKEM, předsedou představenstva

Petrem BRYCHTOU, členem představenstva

(dále jen „kupující44) na straně druhé

podle ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,ObčZ“), 
§ 21 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZMS“) a na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 
2. července 2014 č. 509 o přímém prodeji takto:



I.
Základní ustanovení

Touto inominátní smlouvou o prodeji a podpoře prodeje (dále jen ,,smlouva“) se prodávající 
zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět prodeje1', umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a 
kupující se zavazuje, že předmět prodeje1’ převezme, zaplatí prodávajícímu kupní cenu a splní další 
závazky stanovené touto smlouvou.

11.
Předmět prodeje

Předmětem prodeje1'je nepotřebný majetek prodávajícího, který je specifikován v příloze č. 1 
této smlouvy, která je její nedílnou součástí, a s nímž přísluší hospodařit Ministerstvu obrany. 
Letouny"' a souprav^’jsou určeny pouze k vývozu mimo území České republiky a to i v případě, 
že některý z letounů"' bude využit pro logistickou podpom jiných letounů"’ prodaných do zahraničí. 
Předmět prodeje1’ je neutajovaného charakteru ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně 
utajovaných skutečností a bezpečnostní způsobilosti v platném znění, a bezpečnostním materiálem 
skupiny 6 ve smyslu zákona č. 229/2013 Sb., o nakládání s bezpečnostním materiálem.

Specifikace sledovaných částí51, pocházejících ze Spojených států amerických, Italské repub
liky a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „USA, Itálie a Velká Britá
nie") je nedílnou součástí průvodní dokumentace letounu2’. Export a reexport letounů2' podléhá 
schvalovací proceduře uvedených států.

III.
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IV.
Kupní cena

Kupní cena za předmět prodeje1* vychází z návrhu kupujícího a byla účastníky sjednána 
dohodou. Je tvořena základní kupní cenou ve výši 5 430 000,- USD (slovy: pčtmilionůčtyřista- 
třicettisícanierickýchdolarů) a v případě funkčního palubního radiolokátoru a funkčního 
výstražného radiolokačního přijímače i z navýšení této základní kupní ceny (viz. čl. III. „Zařazení 
letounů2’ do kategorie11).

Plnění této smlouvy není předmětem daně z přidané hodnoty (dle § 5 zákona č. 235/2004 Sb„ 
o DPH v platném znění).

V.
Převzetí předmětu prodeje k provedení prací a průběh plnění
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VIL
Dodací podmínky71
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VIII.
Přechod vlastnictví a odpovědnost za předmět prodeje

Podle § 2082 ObčZ kupující nabývá vlastnické právo k předmětu prodeje" po úplném 
uhrazení kupní ceny, jakmile je mu předmět prodeje" předán a on potvrdí účetní doklady*’ a 
zápis10’. Tímto okamžikem přechází na kupujícího také nebezpečí vzniku škody na předmětu 
prodeje".

X.
Podpora ze strany Vzdušných sil AČR
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XII.

i ]



XIII.
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XV.
Vyšší moc

1. V případě, že nastanou okolnosti vyšší moci, jsou smluvní strany zproštěny odpovědnosti 
za částečné nebo úplné neplnění smluvních povinností dle této smlouvy v případě, že toto nepl
nění je v přímém důsledku vyšší moci.

2. Ta smluvní strana, která se odvolá na vyšší moc, je povinna oznámit druhé straně neodkladně, 
nejpozději do 3 dnů písemně vznik okolnosti vyšší moci. Smluvní strana, které je vyšší moc 
avizována, musí zprávu ihned po doručení oznámení písemně potvrdit. Stejným způsobem 
oznamuje druhé straně ukončení okolností vyšší moci. Na požádání smluvní strany, které byly 
avizovány okolnosti vyšší moci, je povinna druhá strana předložit hodnověrný důkaz o této sku
tečnosti.

3. Opomene-li jedna smluvní strana druhou stranu o vzniku případu vyšší moci v tennínu stanove
ném v odstavci 2. tohoto článku vyrozumět, ztrácí právo odvolávat se na případ vyšší moci.

4. Případy vyšší moci prodlužují analogicky lhůty plnění. Pokud okolnosti vyšší moci trvají déle 
než 100 dní, pak ta smluvní strana, proti které působí vyšší moc, je oprávněna odstoupit 
od smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami v případě odstoupení od smlouvy z důvodu 
vyšší moci k dohodě o vzájemném vypořádání v souvislosti s uzavřenou smlouvou, provede ko
nečné rozhodnutí příslušný soud.

5. Pro účely této smlouvy se za případy vyšší moci považují skutečnosti, které nejsou závislé ani 
nemohou být ovlivněny smluvními stranami, které jsou: válka, povstání, mobilizace, teroristický 
akt a živelné katastrofy na území České republiky, mající prokazatelný vliv na plnění předmětu 
této smlouvy.

6. Nedostatek pracovních sil, finanční bonity či materiálu a surovin u kupujícího nebo jeho subdo
davatelů se nepovažují za případy vyšší moci, pokud k nim nedošlo následkem v článku 5. vy
jmenovaných případů vyšší moci.
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XVI.
Závčrečná ustanovení

1. Smlouvaje vyhotovena v 8 stejnopisech o 15 listech textu a 1 listu přílohy č. 1, z nichž každý 
má platnost originálu. Kupující obdrží 2 výtisky a zbývajících 6 výtisků si ponechá prodávající.

2. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, 
postupně číslovanými dodatky, které se stávají dnem jejich podpisu poslední smluvní stlanou 
nedílnou součástí smlouvy.

3. Smlouva je platná a účinná podpisem obou smluvních stran.

7. Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají poctivě na základě pravdivých údajů, svobodně a vážně. 
Každá z jednajících osob vyluěuje, že by někdo při uzavírání této smlouvy zneužil tísně, 
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dal sobě nebo 
jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém 
nepoměru. Smluvní strany si smlouvu před podpisem přečetly a souhlasí s jejím obsahem. 
Na důkaz toho připojují své podpisy.

Použité pojmy:
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V Praze dne V Praze dne

Česká republika - Ministerstvo obrany 
zastoupená Ing. Lubošem HAJDUKEM 

ředitelem Agentury
pro nakládání s nepotřebným majetkem 

(„prodávající")

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 
zastoupená 

Ladislavem ŠIMKEM 
předsedou představenstva 

(kupující)

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 
zastoupená 

Petrem BRYCHTOU 
členem představenstva 

(kupující)
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