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Smlouva o dílo č. 201070205
„LETVIS upgrade“

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Zastoupena: Ing. Petrem Záborcem

ředitelem odboru vyzbrojování pozemních sil
a komunikačních a informačních systémů
Sekce vyzbrojování a akvizic MO

Se sídlem kanceláří: náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB – pobočka 701, Na Příkopě 28,110 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Vajner

Zástupce objednatele ve věcech technických:
Ing. Jiří Vohralík

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil
a komunikačních a informačních systémů
náměstí Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Datová schránka: hjyaavk
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav s. p.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod Sp. zn. 75859 A
Se sídlem: Mladoboleslavská 944, 197 00 Praha - Kbely
Zastoupena: Ing. Petrem Novotným, ředitelem státního podniku
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 107-4407400207/0100
Kontaktní osoba:
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Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Zástupce zhotovitele ve věcech finančních:

Adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s.p.,
odštěpný závod VTÚLaPVO
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 19

(dále jen „zhotovitele“) na straně druhé

se dohodly, že podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „OZ“), uzavírají tuto smlouvu o dílo č. 201070205 (dále jen „smlouva“).

II.
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je udržení schopnosti poskytovat letové provozní služby s využitím významného
informačního systému pro řízení letového provozu LETVIS v integrovaném CIV/MIL prostředí
minimálně v současném rozsahu i po nasazení nového civilního systému TopSky u Řízení letového
provozu ČR, s. p. (dále jen „ŘLP“) do provozu a dosáhnout zvýšené ochrany v oblasti kybernetické
bezpečnosti dle aktuálních požadavků daných zákonem č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“) v rozsahu stávající
architektury a SW možností „Leteckého pozemního zařízení“ LETVIS 99B-M4 dle schválených TP.

III.
Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je:

a) závazek zhotovitele provést pro objednatele modernizaci významného informačního
systému LETVIS (příslušného HW evidovaného u 26. pVŘPz včetně SW jejich
detašovaných pracovišť (IATCC a CRC, ZMV Čeradice) (dále jen „modernizace“) a SW
detašovaného na Leteckých základnách AČR.

Kompletní seznam pracovních stanic a instalovaného SW, na kterém bude provedena
modernizace, uveden v příloze č. 7 „Seznam pracovních stanic a instalovaného SW
systému LETVIS“.

Součástí modernizace je rovněž provedení realizace projektového návrhu modernizace
v souladu se „Specifikacemi modernizace systému LETVIS“ uvedených v příloze č. 1 této
smlouvy (dále jen „příloha č. 1“), vlastní realizace modernizace, zajištění revizí SW, realizace
integračních testů na Deployment Test Centre (dále DTC) a zasazení do provozu;

b) závazek zhotovitele provést pro objednatele modernizaci dle bodu a) tohoto článku tak,
aby systém LETVIS byl schopen plné funkčnosti v rozsahu všech aktuálních schopností
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nutných k zabezpečení úkolů pro poskytování služeb v rámci AČR a spolupráce se
systémem TopSky po uvedení do provozu;

c) závazek zhotovitele provést pro objednatele modernizaci dle bodu a) tohoto článku tak,
aby úpravy systému LETVIS, neovlivnily funkčnost jiných systémů napojených na systém
LETVIS. Pro ověření funkčnosti provedených úprav je zhotovitel povinen provést integrační
testy rozhraní a datových přenosů, přičemž výsledky těchto testů je zhotovitel povinen
předložit objednateli před převzetím díla. Testování pro první etapu díla bude prováděno dle
možností na DTC AČR a bude vzájemně propojeno s DTC VTÚ a DTC ŘLP. Pro možnosti
relevantního testování v rámci předání díla bude čerpat provozní data z reálného provozu
v rámci AČR a ŘLP. Při provedení finálních testů bude přítomen pověřený zástupce
objednatele. Za účelem řešení konfliktních situací mezi systémem LETVIS a jinými systémy
objednatel nominuje odpovědné zástupce za jednotlivé systémy, kteří se budou společně se
zhotovitelem podílet na jejich odstranění. V případě, že bude v souvislosti s předmětnými
úpravami nutné provést i úpravu hardwarového vybavení systému LETVIS, je zhotovitel
povinen tuto úpravu provést tak, aby min. doba podpory použitého počítačového vybavení
činila 5 let (včetně dostupnosti náhradních dílů);

d) závazek zhotovitele provést pro objednatele modernizaci dle bodu a) tohoto článku tak, aby
úpravy systému LETVIS byly plně kompatibilní se stávající legislativou ČR, EU a NATO. Jde
tedy zejména o soulad systému LETVIS s předpisy Mezinárodní organizace pro civilní
letectví (dále jen „ICAO“), EUROCONTROL a jejich tuzemskými verzemi vydanými
ministerstvem dopravy v rámci předpisů řady „L“ a dohodami mezi AČR a ŘLP které
definují technická rozhraní a provozní postupy;

e)

f) závazek zhotovitele provést pro objednatele modernizaci dle bodu a) tohoto článku tak, že
příslušná zařízení budou instalována pevně (fixně) a budou určena k nepřetržitému provozu
v režimu H 24/7, přičemž musí splňovat hygienické požadavky (dle schválené projektové
dokumentace) pro obsluhu a údržbu vyplývající z příslušných českých právních norem;

g) závazek zhotovitele dodat objednateli v rámci modernizace dle bodu a) tohoto článku
výrobcem zařízení potřebné soupravy náhradních dílů pro každé ze stanovišť, kterého
se úpravy dotknou (pozn.: toto ustanovení se uplatní pouze v případě nutnosti úpravy
počítačového vybavení systémů). Konkrétní instalovaný SW a HW (viz příloha č. 7),
kterého se investiční akce LETVIS upgrade týká, bude dále upřesněn na základě
technického řešení zpracovaného zhotovitelem v rámci realizace akce;
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h) závazek zhotovitele provést pro objednatele zácvik odborného technického a provozního 
(obslužného) personálu včetně lektorů budoucího obslužného a technického personálu 
na nové prvky systému LETVIS v českém jazyce (dále jen „zácvik“). Zácvik bude 
proveden v rozsahu provedených změn systému LETVIS. Specifikaci zácviku předloží 
zhotovitel objednateli ke schválení minimálně 45 kalendářních dní před zahájením zácviku. 
Zhotovitel je povinen zácvik provést prostřednictvím subjektu schváleného ODVL SSŘO 
MO dle ICAO (Doc 7192), ILO (ISCO 08 Standard), EUROCONTROL (Guidance for 
ATSEP Training Progression and Concepts; Edition 01, 14. 10. 2010), Prováděcího 
nařízení komise (EU) 2017/373 (příloha č. 8) a souvisejících. Cena zácviku je zahrnuta 
v ceně za dílo dle čl. IV smlouvy. Odhadované počty osob určených pro zácvik jsou 
součástí přílohy č. 1 smlouvy; 

i) závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele přehledy majetku (po jednotlivých 
lokalitách v souladu se zpracovaným „technickým řešením“), který bude součástí 
modernizace. V přehledu majetku zhotovitel uvede, po konzultaci s „Majetkovými hospodáři 
MO“ veškeré potřebné údaje (jako například: název majetku, jeho výrobní  
a evidenční číslo, stanovenou reprodukční cenu);  

j) závazek zhotovitele předat objednateli změny projektové bezpečnostní dokumentace, které 
vyplývají z plnění této smlouvy, v souladu s požadavky vyhlášky č. 82/2018 Sb. 
o kybernetické bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů v souladu s finálním stavem 
po provedené úpravě systému; 

k) závazek zhotovitele předat objednateli instalační projektovou dokumentaci modernizace 
dle bodu a) tohoto odstavce v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „projektová 
dokumentace“). Po řádném schválení a předání projektové dokumentace objednateli 
se daná projektová dokumentace stane přílohou č. 8 smlouvy, a to prostřednictvím 
písemného dodatku ke smlouvě. Projektová dokumentace musí být zhotovena subjektem, 
který vlastní osvědčení k provádění této činnosti od ODVL SSŘO MO. Součástí projektové 
dokumentace bude i seznam nainstalovaných dílů do konkrétních zařízení HW. Tyto díly 
budou řádně předány objednateli v rámci plnění díla. Z této projektové dokumentace musí 
být zřejmý postup provádění modernizace. Testovací scénáře, které ověřují naplnění smlouvy 
v souladu s přílohou č. 1, budou předloženy ke schválení objednavateli před začátkem 
testování v dostatečném předstihu; 

l) součástí projektové dokumentace bude i zpracování návrhu přechodového plánu za AČR 
při nasazení obou systémů do provozu; 

m) v souvislosti s bodem l) objednatel a zhotovitel jmenují své zástupce do společného 
přechodového týmu s ŘLP; 

n) závazek zhotovitele předat objednateli kompletní technickou dokumentaci v českém jazyce; 
o) závazek zhotovitele zajistit veškeré podklady a technický stav leteckého pozemního zařízení 

(dále jen „LPZ“) tak, aby nedošlo ke ztrátě Osvědčení technické způsobilosti (dále jen „OTZ“) 
(to znamená, že prostřednictvím držitele OTZ leteckého pozemního zařízení LETVIS 99B-
M4 poskytne ODVL SSŘO MO veškeré podklady pro kontrolu a případné zapracování 
potřebných změn do technických podmínek LPZ LETVIS 99B-M4). 

 V případě, že změna (modernizace) LPZ bude provedena v souladu s provozovatelem LPZ 
„LETVIS 99B-M4“ navrženým a ODVL SSŘO MO schváleným postupem zůstane platnost 
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Osvědčení provozní způsobilosti, která byla platná v době podpisu smlouvy a která byla 
vydána zvlášť na každou lokalitu instalace, zachována; 

p) závazek zhotovitele provést v souladu se schváleným přechodovým plánem a v součinnosti 
s uživatelem přechod na modernizovaný systém LETVIS v době nasazení systému TopSky do 
provozu u ŘLP, a poskytnout podporu při činnostech spojených s nasazením systému 
do provozního využívání a to zejména ověření provozního chování, přípravy konfigurace, 
instalace, průřezových testů, řešení reakcí na nenadále situace a uvolnění do provozu. 

(souhrnně dále jen „dílo“). 

3.2 Plnění díla proběhne ve dvou dílčích plněních a to následovně: 

a) 1. dílčí plnění díla zahrnuje činnosti zhotovitele uvedené v čl. 3. odst. 3.1 písm. a) až g)  
a dále písm. i) až o) smlouvy; 

b) 2. dílčí plnění díla zahrnuje činnosti zhotovitele uvedené v čl. 3. odst. 3.1 písm. h) a p) 
smlouvy. 

3.3 Smluvní strany se dohodly na plnění díla po etapách dle „Harmonogramu provádění díla“, který je 
přílohou č. 2 smlouvy (dále jen „harmonogram“). 

3.4 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět podle platné technické dokumentace a technologií, které 
byly schváleny vlastníkem TP pro systém LETVIS, jeho podsystémů a vybavení. 

 
IV. 

Cena za dílo 

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na ceně za dílo (dále jen „cena za dílo“), a to ve výši: 

32 002 443 Kč včetně DPH 

(slovy: třicetdvamilionůdvatisícečtyřistačtyřicettři korun českých). 

4.2 Cena za dílo bez DPH činí 26 448 300 Kč, sazba DPH 21 % činí 5 554 143 Kč. 

4.3 Rozklad ceny za dílo je součástí „Cenové kalkulace díla“, která tvoří přílohu č. 3 smlouvy (dále jen 
„cenová kalkulace“). 

4.4 Cena za dílo v Kč bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná a zahrnuje všechny náklady 
spojené s plněním díla (např. cenu materiálu, cenu za provedení demontáže a zpětné montáže při 
plnění díla, cenu za dopravu, cenu za technickou dokumentaci a zácvik apod.). 

4.5 Cenu za dílo je zhotovitel povinen kalkulovat a objednateli účtovat v cenách v místě a čase 
obvyklých. Zhotovitel bere na vědomí znění ust. §12 odst. 4 a 5 zákona 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, tedy, že 
v případě, kdy cena za dílo 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 kterých 
překračuje přípustnou výši. Na úhradu ceny vyšší než obvyklé nevzniká zhotoviteli nárok. 
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V.
Doba a místo plnění

5.1 Zhotovitel zahájí provádění díla v okamžiku nabytí účinnosti smlouvy a ukončí jej nejpozději
do 15. 11. 2022, provedení díla je rozděleno na dvě dílčí plnění.

5.2 Jednotlivá dílčí plnění budou probíhat v následujících termínech:

a) 1. dílčí plnění – ode dne podpisu smlouvy, v souladu s termíny společného přechodového
plánu s ŘLP a s nejzazším termínem dílčího plnění do 15. 11. 2021;

b) 2. dílčí plnění – od řádného ukončení 1. dílčího plnění, v souladu s termíny společného
přechodového plánu s ŘLP s nejzazším termínem dílčího plnění do 15. 11. 2022.

5.3 Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci dle čl. III odst. 3.1 bodu k) smlouvy do 160
pracovních dní od podpisu smlouvy.

5.4

VI.
Podmínky provádění, předání a převzetí díla

6.1 Zhotovitel při provedení díla bude postupovat v souladu s ust. § 2586 a násl. OZ.

6.2 Zhotoviteli bude umožněn přístup k systému LETVIS AČR pouze v pracovní době zástupce
objednatele, kterým je nebo jiná oprávněná osoba určená objednatelem (dále jen
„zástupce objednatele“), tzn. po až pá, od 7:00 do 15:00 hod., nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

6.3 Zhotovitel je povinen zaslat písemně na seznam osob, které budou
provádět dílo v místech provedení díla dle čl. V odst. 5.4 smlouvy, a to nejpozději 5 pracovních
dní před zahájením dané etapy dle harmonogramu. Zhotovitel je povinen telefonicky upozornit
zástupce objednatele na skutečnost, že výše uvedený seznam osob daným způsobem odeslal na tel:

Seznam osob musí obsahovat údaje potřebné k zajištění režimového vstupu do
vojenských objektů.

6.4 Zhotovitel je povinen při provedení díla používat díly a komponenty nové, tj. nepoužité,
nepoškozené a nerepasované, které budou vyrobené maximálně 12 měsíců před datem podpisu
„Protokolu o předání dílčího plnění“ (dále jen „protokol“), který tvoří přílohu č. 4 smlouvy,
dle čl. VI odst. 6.9 smlouvy. Zhotovitel je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost
nebo předložit o této skutečnosti čestné prohlášení.

6.5 Zhotovitel je povinen vést zkušební a kontrolní záznamy k předmětu díla tak, aby bylo možno
prokázat shodu dílčích plnění s požadavky stanovenými ve smlouvě.
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6.6 Zhotovitel se zavazuje, že při předávání jednotlivých dílčích plnění bude přítomná osoba pověřená
statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopná řešit případné
nedostatky zjištěné při přejímce dílčího plnění. V opačném případě zástupce objednatele dílčí
plnění není povinen převzít.

6.7 Zhotovitel je povinen oznámit písemně zástupci objednatele ve věcech technických, který je
uveden v čl. I smlouvy (dále jen „zástupce objednatele ve věcech technických“), připravenost
(datum a hodinu) k předání jednotlivých dílčích plnění po dokončení příslušných etap
dle harmonogramu, a to na e-mail uvedený v čl. I této smlouvy, a umožnit mu řádnou kontrolu
při přejímce provedeného dílčího plnění. Zástupce objednatele ve věcech technických je povinen
nejpozději do 10 pracovních dní ode dne přijetí oznámení zahájit převzetí dílčího plnění za účasti
zástupce zhotovitele.

6.8 Zástupce objednatele určený pro převzetí dílčího plnění npor.
nebo jiná oprávněná osoba VÚ 3255 určená objednatelem provede prohlídku

dílčího plnění před jeho řádným předáním zhotovitelem za účasti zástupce objednatele ve věcech
technických a zástupce zhotovitele.

6.9 Pokud po prohlídce dílčího plnění nebude dílo vykazovat žádné vady, zástupce objednatele určený
pro převzetí dílčího plnění takové dílčí plnění převezme a současně bude podepsán protokol.
Protokol podepíše zástupce objednatele určený pro převzetí dílčího plnění
a zástupce zhotovitele. Na potvrzený protokol po kontrole a převzetí zboží bude zástupcem objednatel
pro převzetí dílčího plnění doplnění IDED (identifikační číslo dodávky). Jeden výtisk protokolu
obdrží zástupce objednatele a jeden zástupce zhotovitele s tím, že kopii protokolu je povinen přiložit
k daňovému dokladu, kterým objednatele vyzve k zaplacení ceny za provedené dílčí plnění.

6.10 Spolu s protokolem zhotovitel zpracuje a předá zástupci objednatele „Soupis provedených prací
a zastavěných dílů“ (dále jen „soupis“), který bude obsahovat mj.:

a) seznam dílů (vyjma spotřebního materiálu), které byly zhotovitelem při provádění dílčího
plnění demontovány ze zařízení z důvodu jejich neupravitelnosti, nepoužitelnosti, nebo
u nichž skončila doba životnosti a byly nahrazeny novými a zůstanou v majetku
zhotovitele;

b) seznam nových dílů instalovaných do zařízení dle čl. III odst. 3.1 smlouvy bod k;

c) protokol o provedení zácviku dle odst. 6.14 tohoto článku, v příslušném dílčím plnění;

d) kompletní dokumentaci dle čl. III odst. 3.1 smlouvy.

6.11 Protokol a soupis jsou úplné pouze tehdy, obsahují-li náležitosti stanovené smlouvou a obsahují-
li podpisy zástupců obou smluvních stran. Pro každé dílčí plnění díla bude protokol a soupis
vystaven zvlášť.

6.12 Dílčí plnění se považuje za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem okamžikem podpisu
protokolu v souladu s čl. VI odst. 6.9 smlouvy. Zástupce objednatele dílčí plnění nepřevezme, pokud
bude mít vady. Dílčí plnění není řádně provedeno a vykazuje vady zejména pokud:

a) zhotovitel nepředá objednateli projektovou dokumentaci dle čl. III odst. 3.1 bodu k) smlouvy;

b) není provedeno v souladu s projektovou dokumentací dle čl. III odst. 3.1 bodu k) smlouvy;
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c) zhotovitel neprovede zácvik dle čl. III odst. 3.1 bodu h) smlouvy, v příslušném dílčím
plnění;

d) zhotovitel nepředá objednateli soupis dle čl. VI odst. 6.10 smlouvy;

e) v příslušném dílčím plnění nebylo dosaženo souhlasných výsledků v rámci kontrolních
testů a systém LETVIS nebyl uvolněn do provozu.

O nepřevzetí dílčího plnění bude sepsána oběma smluvními stranami zpráva.

6.13 V případě, že dílčí plnění vykazuje nedostatky nebo odporuje smlouvě, je zhotovitel povinen
tyto nedostatky (vady) odstranit na vlastní náklady. Vznikne-li tímto objednateli škoda nebo
nemajetková újma, zhotovitel je povinen tuto škodu nebo újmu nahradit.

6.14 Zácvik dle čl. III odst. 3.1 bodu h) smlouvy bude proveden dle požadavků objednatele před
předáním příslušného dílčího plnění, a to na náklady zhotovitele. Po provedeném zácviku bude
vyhotoven „Protokol o provedení zácviku“, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Protokol
o provedení zácviku zpracuje zhotovitel.

6.15 Objednatel se zavazuje za účelem provedení zácviku zajistit přítomnost pověřených osob.
Přítomnost pověřených osob bude zajištěna v pracovních dnech v obvyklé pracovní době, tj.
od 8:00 hod do 16:00 hod, nedohodnou-li se zástupci obou smluvních stran jinak.

6.16 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dílčího plnění v souladu s ust. § 2593
a ust. § 2594 OZ prostřednictvím pověřených pracovníků. Objednatel předává zhotoviteli
svá schválení, příp. odůvodněná neschválení nutná k provedení dílčího plnění v souladu
s harmonogramem.

6.17

6.18 V případě, že zhotovitel v rámci provádění dílčího plnění bude vykonávat úkony, které budou
mít za následek výluku poskytování služeb vojenských stanovišť letového provozu, bude tyto
činnosti plánovat tak, aby práce probíhaly, pokud možno souběžně s jinou výlukou, či ve dnech
bez plánované letové činnosti.

6.19 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 takové skutečnosti.

VII.
Platební podmínky

7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad, a to po řádném převzetí každého jednotlivého
dílčího plnění a podpisu protokolu v souladu s čl. VI odst. 6.9 smlouvy (dále jen „daňový doklad“).

7.2. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli. Daňový
doklad se považuje za uhrazený okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele a jejím
směřováním na účet zhotovitele.
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7.3. Daňový doklad musí být vyhotoven ve 3 výtiscích (originál a 2 kopie) nebo elektronicky a zaslán 
na adresu objednatele uvedenou v čl. I smlouvy, nebo prostřednictvím datové schránky pro 
fakturace ukbwcxd v případě elektronického vyhotovení. Daňový doklad 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 daňový doklad obsahovat tyto údaje a náležitosti: 

a) označení dokladu jako daňový doklad nebo faktura a jeho číslo; 

b) číslo smlouvy uvedené objednatelem v čl. I smlouvy; 

c) datum vystavení a splatnost daňového dokladu; 

d) IČO a DIČ smluvních stran; 

e) číslo bankovního spojení zhotovitele; 

f) počet příloh, jejich názvy, razítko zhotovitele a podpis osoby oprávněné podepisovat 
za zhotovitele daňové doklady;  

g) v příloze daňového dokladu zhotovitel přiloží: 

- originál protokolu dle čl. VI odst. 6.9 smlouvy; 

- originál soupisu dle čl. VI odst. 6.10 smlouvy; 

- kladné Stanovisko Úřadu k naplnění katalogizační doložky. 

7.4. Na daňovém dokladu musí být uvedeny identifikační údaje objednatele v následujícím znění: 

Česká republika – Ministerstvo obrany 
Tychonova 1 

160 01 Praha 6 

IČO: 60162694, DIČ: CZ60162694 

v zastoupení: 

Sekce vyzbrojování a akvizic MO 

odbor vyzbrojování pozemních sil a komunikačních a informačních systémů 

náměstí Svobody 471/4 

160 01 Praha 6 

7.5. Objednatel neposkytuje zálohové platby. 

7.6. Poplatky spojené s realizací plateb si hradí každá smluvní strana sama. 

7.7. Případný opravný daňový doklad je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli 
do 14 kalendářních dnů od vyžádání objednatelem. Doba splatnosti opravného daňového 
dokladu je 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení. Opravný daňový doklad se považuje za 
uhrazený okamžikem připsání příslušné částky na účet objednatele. 

7.8. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit bez úhrady daňový doklad, který má formální nebo 
věcné vady (neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými doklady nebo má 
jiné vady v obsahu nebo není doručen v požadovaném množství výtisku). Při vrácení daňového 
dokladu musí objednatel zhotoviteli sdělit důvod vrácení daňového dokladu. Zhotovitel vystaví a 
doručí opravený daňový doklad nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne jeho vrácení s tím, že 
oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta 
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splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli. Daňový doklad
se považuje za vrácený ve lhůtě splatnosti, jestliže byl v této lhůtě zhotoviteli odeslán. V případě
neoprávněného vrácení daňového dokladu běží původní lhůta splatnosti.

7.9. Pokud budou u zhotovitele 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 objednatel
při zaslání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle ust. § 109a tohoto
zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém případě bude platba zhotoviteli
za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena objednatelem na účet
správce daně místně příslušného zhotoviteli. Zhotovitel 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.

VIII.
Záruka za jakost a podmínky uplatnění práv ze záruky za jakost

8.1 V souladu s ust. § 2113 a násl. OZ zhotovitel přejímá závazek záruky za jakost provedeného
díla od okamžiku podpisu protokolu v souladu s čl. VI odst. 6.9 smlouvy v rozsahu 24 měsíců
na jakost práce a 24 měsíců na nově vmontované díly, komponenty a SW.

8.2 Objednatel bezprostředně po zjištění vad uplatňuje práva ze záruky u zhotovitele „Oznámením
o uplatnění práv ze záruky za jakost“ na e-mailové adresy
a nebo datovou zprávou (dále jen „oznámení“). V oznámení zástupce
objednatele specifikuje vadu a uvede, jak se vada projevuje. Dále zástupce objednatele uvede,
jakým způsobem požaduje vadu odstranit (nahradit, opravit, apod.). V případě pochybností se
oznámení považuje za doručené zhotoviteli v den následující po dni jeho odeslání na e-mail
zhotovitele ze strany zástupce objednatele.

8.3 Zhotovitel se písemně vyjádří k uznání nebo neuznání práv ze záruky do 5 pracovních dní
od doručení oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že takto oznámenou vadu uznal v plném
rozsahu. Komunikace k řešení reklamace bude prováděna s oprávněným zástupcem objednavatele.

8.4 Zhotovitel je povinen odstranit uznanou vadu v záruce maximálně do 30 kalendářních dní
od okamžiku jejího uznání zhotovitelem dle čl. VIII odst. 8.3 smlouvy. Pokud odstranění
závady vyžaduje delší detekci a simulace, tato doba může být prodloužena na základě dohody
se zástupcem objednatele, který uplatňuje práva ze záruky za jakost.

8.5 Po odstranění uznané vady zhotovitel a zástupce objednatele sepíší a podepíší „Protokol
o odstranění vady a předání“ (dále jen „protokol o odstranění vady“). Zhotovitel jeden výtisk
protokolu o odstranění vady zašle zástupci objednatele ve věcech technických na adresu
pro doručování korespondence uvedené v čl. I smlouvy. Podpisem protokolu o odstranění vady
zástupcem objednatele je uznaná vada považována za odstraněnou.

8.6 Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování uznané vady zhotovitelem. Zhotovitel nese
veškeré náklady spojené s odstraněním uznaných vad uplatněných v záruce za jakost.

8.7 Paměťové nosiče, ke kterým byly ze strany objednatele uplatněny práva ze záruky za jakost, se
za účelem odstranění vady zhotoviteli nevydávají. Pokud dojde ze strany zhotovitele k uznání vady
na paměťovém nosiči, bude tato vada odstraněna výměnou vadného paměťového nosiče za nový
paměťový nosič.
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IX. 

Katalogizace 

9.1 Nejpozději do 60 kalendářních dnů od řádného převzetí projektové dokumentace dle čl. III odst. 
3.1 písm. k) smlouvy, je zhotovitel povinen zpracovat návrh „Seznamu katalogizovaných 
položek“ a připojit jej ke smlouvě prostřednictvím dodatku jako přílohu č. 9 (dále jen „příloha 
č. 9“). Objednatel je povinen zaslat předmětný seznam bez zbytečného odkladu po jeho zpracování 
ke katalogizaci. Stanovisko majetkového hospodáře a informaci o katalogizaci, zástupce 
objednatele pošle neodkladně zhotoviteli poté, co tyto informace získá. 

9.2 Zhotovitel bere na vědomí, uplatnění katalogizační doložky podle ustanovení §9a následujících 
zákona č.309/2000 Sb., a v souladu s požadavky majetkových manažerů.  

  Dále na všechny stanovené položky uvedené příloze č. 9 bod 1 této smlouvy majetku 
charakteru položky zásobování 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 zhotovitele podle smlouvy a tento nemá 
nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat. Zásady 
pro jejich zpracování jsou uvedeny v příloze č. 5 „Katalogizační doložka“ smlouvy (dále jen 
„katalogizační doložka“). 

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

9.4 V případě, že součásti díla nebo dílo byly katalogizovány v zahraničí, a to v zemích, které 
katalogizují dle zásad NATO a mají přiděleny NSN, zhotovitel předá pouze SPÚK, přičemž 
zpracování agenturou se po něm dále nepožaduje.  

 

X. 
Licenční ustanovení 

10.1 Zhotovitel prohlašuje, že programové vybavení díla dle této smlouvy (dále jen „programové 
vybavení“) je počítačovým programem dle ust. § 65 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. 

10.2 Zhotovitel umožní objednateli nabytí nevýhradního oprávnění (dále jen „licence“) užít programové 
vybavení, a to v časově neomezeném rozsahu, v územním rozsahu pro Českou republiku 
a v množstevním rozsahu odpovídajícímu počtu dodaného programového vybavení. 

 

XI. 
Požadavky na ochranu utajovaných informací 

11.1. Zhotovitel je povinen provádět ochranu utajovaných informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., 
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon č. 412/2005 Sb.“), a souvisejících prováděcích právních předpisů.  
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11.2. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů oznámit bezpečnostnímu řediteli MO (dále jen „BŘ
MO“) všechny změny v zákonných podmínkách uvedených v ust. § 17 zákona č. 412/2005 Sb.,
které by mohly vést k ohrožení jeho ekonomické stability.

11.3. Zhotovitel je povinen 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 resortu MO.

11.4. Zhotovitel je povinen současně se splněním příslušných ustanovení zákona neprodleně písemně
oznámit BŘ MO jakékoliv neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi nebo ztrátu
utajovaných informací resortu MO.

11.5. Zhotovitel je povinen umožnit odborným orgánům objednatele, resp. Odboru bezpečnosti MO,
kontrolovat na základě písemného pověření BŘ MO nakládání s utajovanými informacemi
resortu MO v rámci své osoby a svých poddodavatelů.

11.6. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů doručit objednateli veškeré změny skutečností
uvedených v Informačním dotazníku podnikatele.

11.7. Zhotovitel má podle ust. § 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb. přístup k utajovaným
informacím, které u něho nevznikají, ani mu nejsou poskytovány, ale ke kterým mají přístup
zaměstnanci zhotovitele, a to v souvislosti s výkonem pracovní nebo jiné činnosti na základě této
smlouvy, přičemž tyto utajované informace jsou specifikovány v souladu se „Seznamem
utajovaných informací“ stanoveným nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam
utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů, který tvoří přílohu č. 6 této smlouvy.

11.8. Zhotovitel je povinen v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli, pro tyto stanovit zákaz
poskytování utajovaných informací dalším subjektům.

11.9. Úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací v souladu s čl. 7 Normativního výnosu Ministerstva
obrany č. 18/2013 Věstníku bude ve vztahu ke zhotoviteli plnit náčelník oddělení bezpečnosti
informací VeVzS a zástupce SRS MO

XII.
Vady

12.1 Odpovědnost za nároky z vad z díla se řídí obdobně ust. § 2615 a násl. ve spojení
s ust. § 2099 a násl. OZ.

XIII.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

13.1 V případě prodlení zhotovitele s dodáním projektové dokumentace dle čl. 3 odst. 3.1 písm. k)
smlouvy v termínu dle čl. V odst. 5.3 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku
nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIV smlouvy.

13.2 V případě prodlení zhotovitele se splněním dílčího plnění (s výjimkou dodání projektové
dokumentace dle čl. 3 odst. 3.1 písm. k) smlouvy) v termínech uvedených v čl. V odst. 5.2
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny
nesplněného dílčího plnění dle přílohy č. 4 Cenového rozkladu včetně DPH za každý i započatý
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den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou 
dotčena ustanovení čl. XIV smlouvy.  

13.3 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. VIII odst. 8.4 smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z té části díla, ke které byly uplatněny 
práva ze záruky za jakost, včetně DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného 
splnění závazku. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIV smlouvy. 

13.4 Smluvní pokutu hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně 
v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty.  

13.5 Právo vymáhat a účtovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká zhotoviteli a objednateli 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty (nebo prvním dnem následujícím po dni, 
kdy nastala rozhodná skutečnost - porušení povinnosti). Smluvní pokuty a úroky z prodlení  
jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování povinné smluvní straně. 

 
 XIV. Zánik smluvního vztahu 

14.1 Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká v následujících případech: 

a) splněním všech závazků řádně a včas; 

b) písemnou dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vypořádáním účelně 
a prokazatelně vynaložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 

c) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem 
s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí: 

- prodlení zhotovitele s provedením dílčích plnění v termínu uvedeném v čl. V odst. 5.2 
smlouvy, delším než 90 kalendářních dnů; 

- prodlení zhotovitele s odstraněním vad podle čl. VIII odst. 8.4 smlouvy delší 
než 30 kalendářních dnů; 

- prodlení zhotovitele předaním projektové dokumentace dle čl. III odst. 3.1 bodu k) 
smlouvy v termínu dle v čl. V odst. 5.2 smlouvy delší než 90 kalendářních dnů; 

- porušení povinností dle čl. XI smlouvy; 

d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem, pokud příslušný soud pravomocně 
rozhodne o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku 
a jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

14.2 V případě jednostranného odstoupení od smlouvy dle čl. XIV odst. 14.1 písm. c) a d) nemá 
zhotovitel nárok na náhradu účelně a prokazatelně vynaložených nákladů. 

 
XV. 

Závěrečná ustanovení 

15.1 Smlouva je vyhotovena v elektronické verzi o 15 stranách a 7 přílohách o 43 stranách. 

15.2 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. 
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15.3 Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není zatížen žádnými právy třetích osob. Zhotovitel 
odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích 
osob. 

15.4 Smluvní strany se dohodly, že za informace tvořící obchodní tajemství dle ust. § 504 OZ považují 
informace uvedené v příloze č. 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 hodnotící 
komise týkající se smluvních stran, přílohy této smlouvy a její dodatky včetně případných příloh 
k těmto dodatkům. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 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. V případě, že jsou tyto informace 
uvedeny jakožto položkové ceny v daňových dokladech, a to jak zhotovitele, 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, nesmějí být poskytovány třetím stranám 
bez předchozího výslovného písemného souhlasu zhotovitele. Smluvní strany tímto deklarují, 
že toto ustanovení je odrazem vůle zhotovitele zajistit odpovídajícím způsobem utajení 
předmětných informací. 

15.5 Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle smlouvy a ani po jeho splnění bez 
písemného souhlasu objednatele 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 podle smlouvy, třetím osobám (mimo 
své poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu ust. § 1730 OZ důvěrné. 

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

15.7 Zhotovitel není oprávněn zcela ani z části postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný 
ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

15.8 Zhotovitel (popř. jeho poddodavatel) má veškeré potřebné certifikáty, oprávnění apod. potřebná 
k plnění předmětu smlouvy, včetně všech práv k jejich užití. 

15.9 V případě vzniku skutečností, které znemožňují, nebo podstatně omezují plnění tohoto 
závazkového 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. 

15.10 Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, oběma smluvními stranami 
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 zhotovitelem, 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 
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odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti (pro účely této smlouvy se za písemné oznámení 
považuje i údaj uvedený na daňovém dokladu). 

15.11 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu smlouvy, výše skutečně uhrazené ceny a souvisejících 
dokumentů dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „registr smluv“). 

15.12 Zástupci objednatele a zhotovitele uvedení v této smlouvě jsou oprávněni činit pouze takové 
úkony, ke kterým je výslovně opravňuje tato smlouva. Na kontaktní osoby smluvních stran se toto 
ustanovení vztahuje obdobně. 

15.13 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.  

15.14 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

15.15 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1  Specifikace modernizace systému Letvis   8 stran; 
 Příloha č. 2  Harmonogram provádění díla    1 strana; 
 Příloha č. 3  Cenová kalkulace díla      5 stran; 
 Příloha č. 4  Protokol o předání dílčího plnění    1strana, 
 Příloha č. 5  Katalogizační doložka      1 strana; 
 Příloha č. 6  Seznam utajovaných informací    1 strana; 
 Příloha č. 7  Seznam pracovních stanic a instalovaného SW systému LETVIS 

             26 stran; 
 Příloha č. 8  Projektová dokumentace* 
 Příloha č. 9  Seznam katalogizovaných položek * 
               

 
 
V Praze dne ***                             2021 

  
 
V Praze dne ***                             2021 

 
Ing. Petr Záborec 

ředitel 
podepsáno elektronicky 

  
Ing. Petr Novotný  

ředitel státního podniku 
podepsáno elektronicky 

 
Ing. Petr 
Novotný

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Novotný 
Datum: 2021.04.20 
12:55:55 +02'00'
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Příloha č. 2 smlouvy č. 201070205 
Počet stran: 1 

Harmonogram provádění díla 

Den "D" Podpis smlouvy D+30 D+60 D+90 D+120 D+150 D+180 D+210 D+240 
CDR D+14               
Zpracování projektu   D+60             
SW úpravy     D+90           
Prototypování         D+60       
Zpracování přechodového plánu                 
Přechod               D+214 

 

1. dílčí plnění 

2. dílčí plnění 

Milníky projektu: 

• CDR, 
• Nasazení SW úprav na DTC, 
• Připravenost na přechod: 

o technická – otestované a schválené verze sw komponent, 
o provozní – vyškolený provozní a technický personál, 
o organizační – připravený plán a naplánované výluky a postupy, 

• Úspěšné nasazení resp. přechod na nové systémy. 



LETVIS upgrade Cenová kalkulace díla Příloha č. 3 smlouvy č. 201070205
Počet stran: 5



Upgrade LETVIS Rozklad ceny ALES s.r.o.



Upgrade LETVIS Rozklad ceny VTÚ s.p.





Příloha č. 4 smlouvy č. 201070205 
Počet stran: 1 

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ DÍLČÍHO PLNĚNÍ  
 
 

Zhotovitel: 
 

  

Objednatel: 
 
 
 

 

Zastoupený: 
  

Zastoupený: 
 
 

 
Dílčí plnění: (zhotovitel doplní popis dílčího plnění) 
 

 
V ……………………………………….   Dne …………………………. 
 
 
Za objednatele:     ___________________________    ______________________ 

     Jméno, příjmení         Podpis a razítko 
             (hůlkovým písmem) 
 
 
Na základě výše uvedeného dílo ne / přebírám a prohlašuji, že všechny skutečnosti uvedené v tomto 
dokladu jsou pravdivé a odpovídají skutečnému stavu.  
 
 
 
Za zhotovitele:     ___________________________    ______________________ 

    Funkce, hodnost, jméno, příjmení       Podpis a razítko 
             (hůlkovým písmem) 
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KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA1 

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem smlouvy a které podléhají 
katalogizaci dle zásad Kodifikačního systému NATO (dále jen „NCS“) a Jednotného systému katalogizace majetku 
v ČR (dále jen „JSK“) se zhotovitel 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 zhotovitele za provedení katalogizace položek dané smlouvy.2 

2. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen 
„SPÚK”) všech nekatalogizovaných položek majetku definovaných smlouvou (platí i pro položky pro provoz 
a údržbu, jejichž katalogizace je vyžadována) seřazené podle rozpadu 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 předmětu smlouvy. 

7. Dodat z 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 zhotovitelem od poddodavatelů. 

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 smlouvy uzavírané po 1. únoru 2020. 
2 Zákon 309/2000 Sb., §14, bod 2 
3 Zhotovitel 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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Seznam utajovaných informací
stanovených nařízením vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných
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Příloha č. 7 Seznam pracovních stanic a instalovaného SW systému LETVIS
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