
SMLOUVA O DÍLO č. 165110157

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika - Ministerstvo obrany:

se sídlem;
j ej ímž j ménem jedná;

se sídlem kanceláří: 
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:

číslo účtu:
vyřizuje ve věcech smluvních: Jaroslava JIRÁSKOVÁ

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:
Mgr, Daniel POLÁČEK

Tychonova 1, 160 00 Praha 6
Ing. Tomáš DVOŘÁČEK, ředitel Odboru vyzbrojování 
pozemních sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
nám. Svobody 471/4,160 01 Praha 6 
60162694 
C260162694
Česká národní banka, pobočka 701 
Na Příkopě 28. 110 03 Praha 1

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
Odbor vyzbrojování pozemních sil 
nám. Svobody 471/4 
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel44)

a

2. Vojenský technický ústav, s.p.
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 75859 
se sídlem: Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely
jednající: Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel státniho podniku
vyřizuje ve věcech smluvních: íng. Jan JORDÁN

tel.

vyřizuje ve věcech technicko-organizačních:
Ing.^iborMarčík 
tel

IČ.
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:

242 72 523 
C224272523 
Komerční banka, a.s.

adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p. 
odštěpný závod VTÚVM 
Dlouhá 300 
763 21 Slavičín

(dále jen „zhotovitel44),
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se dohodly, že v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
,,ObčZ“) uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva”).

ČLÁNEK I 
ÚČEL SMLOUVY

Účelem této smlouvy je technickým zhodnocením vozidla IVECO, tj. doplněním stávající výbavy 
vozidla o prvky výstrahy o napadení pěchotními zbraněmi, doplněním výbavy řidiče a velitele 
vozidla a provedením implementace speciální nástavby, zajistit dostatečnou ochranu života a zdraví 
příslušníků nasazených jednotek AČR v zahraničních operacích.

ČLÁNEK II 
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje:

a) provést technické zhodnocení (dále jen ,,dílo“) 1 ks vozidla IVECO (dále jen „technika”) 
v rozsahu, který je podrobně specifikován v příloze č. 1 této smlouvy;

b) dodat průvodní, provozní, technickou a výcvikovou dokumentaci v českém jazyce 
v písemné formě a sadu CD v elektronické podobě ve formátu doc, xls a pdf;

c) předložit do doby zahájení vojskových zkoušek předsedovi komise určeného 
k provedení zkoušek návrh Technických podmínek (dále jen ,,TP“) pro provedení 
technického zhodnocení, a to v písemné formě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních 
a v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu doc, xls a pdf;

d) provést zaškolení 8 osob pro používání a údržbu vozidla.

2. Objednatel se zavazuje:
a) předat zhotoviteli techniku k technickému zhodnocení dle dohody;
b) převzít od zhotovitele provedené dílo;
c) zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu dle této smlouvy.

ČLÁNEK III 
CENA

1. Cena je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů:

Celková cena za provedené dílo bez DPH činí: 71 032 613,00 Kč.

Výše DPH (sazba 21 %) činí: 14 916 848,73 Kč.

Celková cena za provedené dílo včetně DPH činí: 85 949 461,73 Kč,

(slovy: osmdesátpětmilionůdevětsetčtyřicetdevěttisícčtyřistašedesátjedna a 73/100 korun
českých).

2. Celková cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a není možné ji překročit.

3. Celková cena bez DPH je konečná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené 
s plněním dle této smlouvy, tj. včetně nákladů na dokumentaci, dopravu, odborná posouzení, 
katalogizaci, zkoušky a další náklady.

4. V případě změny sazby DPH bude k ceně bez DPH připočteno DPH dle příslušného předpisu 
účinného ke dni zdanitelného plnění.
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ČLÁNEK IV
MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ

1. Místem provedení díla je Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM, 
Dlouhá 300, 763 21 Slavičín.

2. Zhotovitel je povinen předat řádně provedené dílo nejpozději do 16. prosince 2017.

3t Demontáž a montáž radiostanice (KRYPTO 1) bude provedena u zhotovitele za účasti 
bezpečnostního manažera objednatele.

4. Na základě LOA a MOA nelze CCI materiál poskytovat třetí straně. K provedení přípravy 
zástavby u zhotovitele a k ověření technické způsobilosti bude vyslán oprávněný pracovník 
kryptografické ochrany, který zabezpečí nakládání s RDST v souladu s Bezpečnostním 
standardem NBÚ-1/2008 po dobu nezbytně nutnou u zhotovitele.

5. Při předání techniky bude provedena fyzická a dokumentační kontrola předávané techniky 
zhotoviteli k provedení díla a následně bude zhotovitelem a pověřenou osobou objednatele, 
uvedenou včl. V odst. 1 této smlouvy, sepsán a podepsán .^Zápis o předání a převzetí 
techniky kprovedeni díla“. V zápisu o předání a převzetí bude zejména uvedena VPZ 
(vojenská poznávací značka), popis technického stavu a úplnost. Po provedení technického 
zhodnocení provede zhotovitel záznam do příslušné provozní technické dokumentace 
konkrétní techniky. Spolu s technikou bude se zápisem o předání a převzetí pověřené osobě 
předán soubor provozní technické dokumentace s řádně vyplněnými údaji.

ČLÁNEK V
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Objednatel pověřil jako svého zástupce pro předání i převzetí techniky vmiste provedení 
i plnění díla zástupce velitele VZ 551210 Štěpánov, Nádražní ul., PSČ 783 13 Štěpánov (dále 
jen „pověřená osoba”). Pověřená osoba o.z. Ing. Viktor Kozák, tel. 973 408 261, fax 
973 408 210 a o.z. Jan Steiger, tel. 973 408 262, fax 973 408 210.

2. Místem předání techniky k technickému zhodnocení je VÚ 5512 Pardubice (dále jen 
„uživatel”). Kontaktní osobou (předávajícím) je velitel VÚ 5512 Pardubice, tel.: 973 244 443, 
fax.: 973 244 139 nebo jím určená osoba. Přepravu techniky z místa předání k technickému 
zhodnocení zabezpečí zhotovitel. Technika bude připravena k předání do 3 dnů od obdržení 
písemné výzvy zhotovitelem odeslané předávajícímu. Přepravu techniky k uživateli po 
technickém zhodnocení zabezpečí rovněž zhotovitel.

3. Zhotovitel je povinen sjednat termín předání díla s pověřenou osobou objednatele, 
oprávněnou k převzetí díla, alespoň 5 pracovních dnů před předáním díla.

4. O předání díla je zhotovitel povinen vyhotovit ve třech výtiscích protokol o předání 
a převzetí dílď\ který podepíše zástupce zhotovitele a za objednatele jej podepíše pověřená 
osoba a zástupce VZ 551210 Štěpánov, který na něm současně doplní identifikátor dodávky 
IDED. Přílohou protokolu o předání a převzetí bude „Seznam demontovaných dílů '. Jeden 
výtisk protokolu obdrží zástupce objednatele a dva výtisky obdrží zhotovitel s tím, že jeden 
z těchto výtisků je zhotovitel povinen přiložit k faktuře - daňovému dokladu (dále jen 
„faktura”). Protokol o předání a převzetí díla nahrazuje dodací list.

5. Zhotovitel je povinen při předání díla předat ve 2 sadách (v tištěné podobě a v elektronické 
podobě na CD ve formátu RTF, DOC a PDF) v českém jazyce následující dokumentaci 
v rozsahu stanoveném v TP:

• průvodní dokumentace (tj. seznam předmětů v soupravách, revizní zpráva, příručka pro 
obsluhu a osvědčení o jakosti a kompletnosti);
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• provozní dokumentace (tj. technologické postupy pro údržbu a návrh celkového systému 
údržby a oprav);

• výcviková dokumentace (tj. technický popis, schémata a obrazová dokumentace);
• technická dokumentace (podrobný technický popis)
• dokumentace přípravy zástavby radiostanice AN/PRC 117G ke schválení,
• dokumentace zástavby včetně blokového schématu zapojení AN/PRC 117;
• kritéria a podmínky pro reklamační řízení.

6. Objednatel se zavazuje před předáním díla poskytnout zhotoviteli v rámci možností 
a s ohledem na charakter požadavku součinnost pro provedení a ověření funkčnosti díla.

7. Pověřená osoba nepřevezme dílo, které vykazuje vady nebo odporuje této smlouvě nebo 
v případě, že zhotovitel nepředložil všechny doklady požadované dle odst. 5 tohoto článku. 
V případě nepřevzetí díla se do protokolu o předání a převzetí díla uvedou důvody jeho 
nepřevzetí a tuto skutečnost oznámí pověřená osoba neprodleně objednateli.

ČLÁNEK VI
FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném převzetí díla 
a po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami bez možnosti 
zálohové platby.

2. Splatnost faktury je 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. V případě, že 
bude faktura doručena v období od 17. prosince příslušného kalendářního roku do 18. ledna 
následujícího kalendářního roku, prodlužuje se splatnost takové faktury o 30 dnů. Faktura je 
považována za uhrazenou dnem odeslání příslušné částky z účtu objednatele a jejím 
směrováním na účet zhotovitele.

3. Všechny částky poukazované mezi objednatelem a zhotovitelem na základě této smlouvy 
musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem 
na jejich účet.

4. Faktura musí být vyhotovena ve 3 výtiscích (originál + 2 kopie) a musí obsahovat náležitosti 
stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a veškeré náležitosti, dle příslušných ustanovení předpisů upravujících náležitosti 
obchodních listin v obchodně závazkových vztazích dle § 435 ObčZ. Kromě toho, musí 
obsahovat tyto údaje a náležitosti:

- označení dokladu jako faktura - daňový doklad s uvedením evidenčního čísla,
- číslo smlouvy uvedené objednatelem v záhlaví této smlouvy,
- den vystavení faktury,
- počet příloh a razítko zhotovitele a podpis osoby oprávněné jednat za zhotovitele,
- číslo bankovního účtu zhotovitele,
k faktuře musí být přiloženy v originálu tyto dokumenty:

• předávací protokol potvrzený zástupcem objednatele;
• dodací list s uvedením identifikátoru dodávky (IDED);
• kopii prezenční listiny o řádném bezplatném zaškoleni obsluhy;
• kladné „Stanovisko Úřadu knaplnění katalogizační doložkyvydané zástupcem 

Úřadu podle přílohy Č. 2 této smlouvy;
• Osvědčení o jakosti a kompletnosti vydané zástupcem Úřadu nebo Certificate of 

Conformity (COC) potvrzený GQAR.
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Na faktuře musí být dále uvedena tato adresa objednatele:

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Tychonova 1,160 00 Praha 6 
IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694 
v zastoupení:
Sekce vyzbroj o vání a akvizic MO 
Odbor vyzbroj ování pozemních sil 
nám. Svobody 471/4,160 01 Praha 6.

5. Objednatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která 
neobsahuje náležitosti dle odst. 5 tohoto článku nebo není doložena požadovanými doklady, 
obsahuje neúplné nebo nesprávné cenové údaje a náležitosti. Objednatel při vrácení faktury 
uvede všechny důvody jejího vrácení. Zhotovitel doručí objednateli novou fakturu do 
5 kalendářních dnů ode dne doručení vrácené faktury zhotoviteli.

6. Vrácením faktury na základě důvodů uvedených v předchozím odstavci zhotoviteli přestává 
běžet původní lhůta splatnosti a běží nová lhůta dle odst. 2 tohoto článku ode dne doručení 
opravené faktury objednateli. Lhůta splatnosti faktury objednatele je považována 
za dodrženouje-h v této lhůtě faktura odeslána zhotoviteli.

7. Případný opravný daňový doklad je zhotovitel povinen vystavit a doručit objednateli do 14 
dnů od vyžádání objednatelem. Doba splatnosti opravného daňového dokladu, tj. den připsání 
částky na účet zhotovitele, je 21 dnů ode dne jeho doručení.

8. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 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 § 109a tohoto zákona.

ČLÁNEK VII 
ZKOUŠKY

1. Před dodáním díla budou provedeny zkrácené vojskové zkoušky (dále jen ,,ZVZ“) v délce 
nejméně 5 pracovních dnů. Jednotlivé zkoušky budou provedeny uživatelem dle metodiky 
NVMO 47/2011 Zavádění Vojenského materiálu do užívání vrezortu MO ze dne 11. srpna 
2011. Předmětem zkoušek bude uživatelské ověření vybraných takticko-technických 
parametrů díla, které byly předmětem technického zhodnocení a posouzení technické 
dokumentace, kterou je zhotovitel povinen do zkoušek předložit, a po provedení zkoušek 
s vyhovujícím výsledkem bude tato dokumentace považována za schválenou objednatelem. 
Zkoušky budou provedeny na základě Nařízeni kprovedení zkoušek, schváleného NGŠ AČR 
(dále jen Nařízení). Kontaktní osoby pro provedení ZVZ budou upřesněny v Nařízení. Kladný 
výsledek zkoušek je nutným předpokladem pro dodání díla.

2. Zhotovitel je povinen oznámit uživateli konkrétní termín připravenosti předání díla 
k provedení zkoušek v místě jejich provádění s denním předstihem 21 pracovních dní. Před 
zahájením zkoušek zhotovitel seznámí členy komise s používáním techniky včetně dodržování 
bezpečnosti a hygieny práce. O předání a převzetí techniky k provedení zkoušek 
a po provedení zkoušek bude mezi zástupci obou stran sepsán zápis, který bude obsahovat 
minimálně označení předávaného a přebíraného díla včetně uvedení dokumentace, jeho 
kompletnost a funkčnost, místo, datum, jména a podpisy předávajícího a přebírajícího. 
Zhotovitel je povinen po celou dobu zkoušek poskytnout uživateli nezbytnou součinnost na 
své náklady. Přepravu do místa zkoušek a z místa zkoušek, pojištění techniky, na které bylo 
provedeno technické zhodnocení na dobu provedení zkoušek a provedení repase techniky po 
provedení zkoušek zajistí zhotovitel na své náklady.
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3. Smluvní strany se dohodly, že před dodáním díla do ZVZ provede zhotovitel na své náklady 
schvalovací zkoušky techniky po technickém zhodnocení, které sjedná cestou Hlavního 
velitelství Vojenské policie. Zkoušky budou provedeny u Vojenského technického ústavu, 
s.p. (dále jen „VTÚ, s.p.“), a to v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 274/1999 Sb., kterou se 
stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalováni jejich technické způsobilosti. 
provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení 
vojenských vozidel. Výsledky schvalovacích zkoušek budou předloženy uživateli před 
zahájením ZVZ.

4. Před dodáním díla do ZVZ zajistí zhotovitel na své náklady certifikaci zařízení ROVER 6i, 
jako pozemního leteckého zařízení. Zhotovitel je povinen vyžádat schválení typu pozemní 
letecké techniky dle § 11 Vyhlášky MO Č. 154/2011 Sb., o vojenské letecké technice 
u Odboru vojenského letectví Sekce dozoru a kontroly MO (OVL SDK MO) a poskytnout jeho 
zástupcům potřebnou součinnost.

5. Před dodáním díla do ZVZ zajistí zhotovitel na své náklady kontrolní ověření následujících 
parametrů u státní zkušebny VTÚ, s.p. a předloží komisi uživatele zkušební protokoly 
z posouzení:

• EMC s posouzením provozuschopnosti vozidla při všech variantách použití palubního 
zařízení vozidla a nástavby;

• protokol o průchodu informace do systému architektury C41SR pro zařízení nástavby - 
průzkumné zařízení BAA a bezpilotní prostředek RAVEN - rovněž z VTÚ, s.p.

• posouzení stavu brzdových vzduchojemů podle čl. 12 ČSN EN 286-2, včetně 
dokumentace k nim;

• posouzení stavu navijáku včetně dokladů v českém jazyce, nezbytných k užívání navijáku 
(prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, návod k použití 
s technickými parametry navijáku, návod pro údržbu a obsluhu, záruční list, seznam 
servisních míst v ČR). Původní dokumentaci předá osoba uvedená v čl, IV, odst. 3 
zhotoviteli s vozidlem k technickému zhodnocení;

6. Do ukončení ZVZ je povinen zhotovitel vyžádat si posouzení technicky zhodnocené komodity 
u Odboru státního dozoru Sekce dozoru a kontroly MO (OSD SDK MO) a poskytnout 
orgánům výkonu státního dozoru potřebnou součinnost. Souhlasné stanovisko OSD SDK MO 
je podmínkou pro dokončení vojskových zkoušek a náklady stím související jsou součástí 
ceny.

7. Objednatel předá „Zprávu o výsledcích ZVZ“, případně „Zprávu o výsledcích doplňkových 
a opakovaných ZVZ“ zhotoviteli a Úřadu nejpozději do 20 pracovních dnů po ukončení ZVZ.

ČLÁNEK VIII 
KATALOGIZACE

1. Zhotovitel bere na vědomí, že technika, která je předmětem této smlouvy bude předmětem 
katalogizace podle zákona č. 309/2000 Sb. Ktomu se zhotovitel zavazuje, že na předmět 
smlouvy dodá Úřadu v termínech specifikovaných v textové části katalogizační doložky 
(příloha č. 2 této smlouvy) bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen 
,,SPÚK“). Dále na předmět smlouvy majetku charakteru položky zásobování vyrobenou 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 této smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů 
spojených s vypracováním katalogizačních dat. Úřad po ověření předloženého SPÚK a návrhu
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katalogizačních dat vystaví souhlasné „Stanovisko Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační 
doložky", které bude nedílnou součástí předání díla a faktury.

2. Objednatel požaduje katalogizovat vozidlo jako celek (souprava s evidovaným obsahem, 
dlouhodobý hmotný majetek) jako položku zásobování.

ČLÁNEKIX
STÁTNÍ OVĚŘOVÁNÍ JAKOSTI

1. Smluvní strany se dohodly, že na předmět této smlouvy bude uplatněno státní ověřování jakosti 
(dále jen ,,SOJ“) ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci 
a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně 
živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“) s tím, 
že:

a) objednatel požádal o státní ověřování jakosti podle zákona č. 309/2000 Sb.,
b) zhotovitel s provedením státní ověřování jakosti podle zákona č. 309/2000 Sb. 

souhlasí.

2. SOJ bude provedeno v rozsahu odborný dozor nad jakostí a konečná kontrola a za 
podmínek uvedených v příloze č. 3 této smlouvy. Provádění SOJ nezbavuje zhotovitele plné 
odpovědnosti za jakost a vady díla a za případnou škodu, vzniklou objednateli.

3. Zhotovitel je povinen, v případě provádění SOJ u tuzemského výrobce, oznámit zástupci Úřadu 
připravenost ke konečné kontrole vždy nejméně 7 dnů předem písemně prostřednictvím faxu na 
č. 556 783 620, e-mail: zsoi.vop025@seznam.cz a zároveň telefonicky na č. 556 783 615. 
V případě výroby v zahraničí Úřad vyžádá SOJ u příslušného Úřadu v zemi výrobce podle 
dokumentace výrobce uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

4. Státní ověřování jakosti bude provedeno po nabytí právní moci Rozhodnutí o provedení SOJ 
dle schválených technických podmínek.

ČLÁNEK X
OCHRANA UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ

1. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje podmínky přístupu k utajovaným informacím stupně 
DŮVĚRNÉ ve smyslu § 15 a § 20 odst. la) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 412/2005 Sb.“).

2. Rozsah utajovaných informací, ke kterým bude mít zhotovitel přístup, je stanoven v souladu 
s bodem č. 12 a č. 13 Přílohy č. 14 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam 
utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. (dále jen ,,SUI“) do a včetně 
stupně utajení Důvěrné.
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Zhotovitel je povinen:

• dodržet ustanovení dokumentů Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) 
SECAN Doctrine and Information Publication 27/1, 28/1 a 29/1 (SDIP),

• dodržet ustanovení dokumentu NBÚ čj. V416/2012-NBÚ/30 „Podmínky pro 
provedení zástavby kryptografického prostředku do mobilních a rozmístíteIných 
systémů “ a z hlediska kompromitujícího vyzařování (KV) je nutné zabezpečit dodržení 
Bezpečnostního standardu NBÚ 2/2007 verze 2.0 ve znění pozdějších předpisů. 
Standard NBÚ 2/2007 verze 2.0 je dokument stupně utajení DŮVĚRNÉ, a proto je 
požadováno, aby byl zhotovitel vlastníkem osvědčení NBÚ (stupeň utajení 
DŮVĚRNÉ),

• dodat dokumentaci přípravy zástavby radiostanice AN/PRC 117G ke schválení,

• dodat dokumentaci zástavby včetně blokového schématu zapojení AN/PRC 117.
Na základě LOA a MOA nelze CCI materiál poskytnout třetí straně. To předpokládá provedení 
přípravy zástavby u zhotovitele a k ověření technické způsobilosti bude vyslán oprávněný 
pracovník kryptografické ochrany, který zabezpečí nakládání s RDST v souladu 
s Bezpečnostním standardem NBÚ-1/2008 po dobu nezbytně nutnou u zhotovitele.

3. Zhotovitel odpovídá za prověření a následné poučení určených osob v souvislosti splněním 
předmětu smlouvy podle zákona č. 412/2005 Sb., a je povinen přijmout veškerá opatření, aby 
nedošlo k úniku utajovaných informací.

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

5. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně oznámit BŘ MO nezpůsobilost ve vztahu 
k utajovaným informacím podle § 19 zákona č. 412/2005 Sb., a vrátit utajované informace nebo 
utajovaný vojenský materiál rezortu Ministerstva obrany.

6. Zhotovitel je povinen současně se splněním příslušných zákonných povinností neprodleně 
písemně oznámit BŘ MO jakékoliv neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi nebo 
ztrátu utajovaných informací rezortu Ministerstva obrany.

7. Zhotovitel je povinen umožnit odborným orgánům objednatele (Odboru bezpečnosti MO) 
kontrolovat na základě písemného pověření BŘ MO nakládání s utajovanými informacemi 
objednatele v rámci své osoby a svých subdodavatelů.

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

9. Zhotovitel je povinen vést samostatný seznam poskytnutých utajovaných dokumentů nebo 
technických zařízení nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení, které 
u podnikatele vznikly (název dokumentu, čj. apod.).

10. Zhotovitel je povinen vést samostatný seznam utajovaných dokumentů nebo technických 
září zem poskytnutých jeho subdodavatelům nebo seznam utajovaných dokumentů

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

12. Pověřenou osobou objednatele pro plnění úkolů ochrany utajovaných informací ve vztahu
k zhotoviteli, a to v souladu s článkem 16 písmeno d) NVMO č. 43/2006 Věstníku MO pro ' 
účely této smlouvy je pplk. Ing. Miroslav ZEMJAN, VÚ 1160, tel.: 973 212 218.
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ČLÁNEK XI
PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, které bude odpovídat platným technickým normám 
a předpisům výrobce, zkompletované z nových a nepoužitých, plně funkčních součástek, dílů, 
podskupin a skupin vyrobených ne dříve než v roce 2015. Použití dílů a komponentů musí být 
v souladu s ČSN 300033. Pryžové díly nebudou v době jejich použití starší než 2 roky od data 
výroby. Tyto skutečnosti zhotovitel doloží Čestným prohlášením při dodání díla v každé etapě.

2. Zhotovitel je povinen materiál CCI skladovat v souladu s „Bezpečnostním standardem NBÚ- 
1/2008 Správa, použití a ochrana materiálu" kategorie „CCI" a kategorie „kontrolovaná 
kryptografícká položka", čj. VI1/2008-NBÚ/30.

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit skladování a zajištění převzaté techniky k provedení díla 
a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby předání díla 
pověřené osobě. Zhotovitel je povinen zabezpečit takové uskladnění převzaté techniky, které 
zamezí zhoršení technických parametrů a povrchové ochrany techniky vlivem podmínek 
skladování. Zhotovitel je oprávněn po ukončení díla na technice provést zkušební jízdu.

4. Díly, kromě spotřebního materiálu, které budou zhotovitelem při provádění díla demontovány 
a nahrazeny novými, předloží zhotovitel uživateli při převzetí provedeného díla. Uživatel 
rozhodne, které díly převezme a které díly budou označeny jako odpad ve smyslu bodu 4. 
tohoto článku smlouvy. Nepředloží-lí zhotovitel uživateli tyto díly, má se za to, že plnění není 
dokončeno, a tudíž ho nelze převzít. Seznam ND a materiálu, které byly z techniky 
vymontovány a nahrazeny novými a seznam demontovaných ND a materiálu, které zhotovitel 
předal, je přílohou Protokolu o převzetí a předání díla.

5. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí 
odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

ČLÁNEK XII
VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastníkem techniky, tj, vozidla IVECO, je po celou dobu plnění díla objednatel.

2. Jsou-li předmětem plnění takové výsledky Činnosti, které jsou chráněny právem 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, zajistí zhotovitel objednateli časově 
a územně neomezené nevýhradní právo užít tyto výsledky. Cena za právo užít tyto výsledky 
(licence) je zahrnuta v ceně díla. Zhotovitel prohlašuje, že má právo poskytnout právo 
z duševního a průmyslového vlastnictví v souladu s § 2634 ObčZ.

3. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví třetích osob při provedení díla. Zhotovitel je povinen předat dílo bez právních vad.

4. Nebezpečí škody na technice přechází z objednatele na zhotovitele a zpět ze zhotovitele 
na objednatele okamžikem podpisu „Zápisu o předání a převzetí techniky k provedení díla" 
a „Protokolu o předání a převzetí díla" zástupci obou smluvních stran.

ČLÁNEK XIII 
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

1. V souladu s ustanoveními § 2113 a násl. ObčZ zhotovitel přejímá závazek záruky za jakost 
provedeného díla od data předání díla objednateli po dobu 24 měsíců.
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2. Záruční podmínky se vztahují na nově dodané komponenty do technicky zhodnocované 
komodity s výjimkou těch, které jsou dodávány ze zásob AČR a provedené práce.

3. Záruku uplatňuje pověřená osoba objednatele u zhotovitele bezodkladně po zjištění vady na 
díle písemně na adresu pro doručení korespondence, která je uvedena v záhlaví této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen vyjádřit se k oznámení vady do 5 pracovních dnů po obdržení 
písemného oznámení vady. Za okamžik nahlášení vady je považován den obdržení písemného 
oznámení vady. Pokud tak neučiní, má se za to, že vady uznal v plném rozsahu.

5. V případě uplatnění vady se běh záruční doby pozastavuje po dobu trvání reklamačního řízení.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu ve lhůtě do 60 dnů ode dne doručení písemného 
nahlášení vady.

ČLÁNEK XIV 
VADY DÍLA

Odpovědnost za vady díla a nároky z vad na provedeném a předaném díle budou posuzovány podle 
§2615 až § 2619 ObčZ.

ČLÁNEK XV 
SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným plněním ve lhůtě dle čl. IV odst. 2 této smlouvy, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, v němž je v prodlení, 
včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení až do doby úplného splnění závazku nebo do 
zániku smluvního vztahu, podle toho, co nastane dříve.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. XIII odst. 6 této smlouvy 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den 
prodlení, a to až do doby řádného odstranění vady.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

4. Právo vymáhat a účtovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká oprávněné straně prvním 
dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.

5. Smluvní pokuty včetně úroků z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení daňového 
dokladu, kterým jsou vyúčtovány povinné straně.

6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně v plné 
výši.

ČLÁNEK XVI
ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:

a) písemnou dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně 
vynaložených a řádně doložených nákladů a vzájemným vypořádáním již poskytnutých 
plnění včetně úroků a peněžitých závazků;

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

- nesplní-li zhotovitel své závazky dle čl. II odst. 1 této smlouvy řádně a/nebo včas;
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- nesplnění povinností vyplývajících z cl. Vil, Vlil a IX této smlouvy:
- nedodržení záručních podmínek dle ČI. XIII této smlouvy;

c) pokud zhotovíte] uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízem;

d) dále může objednatel odstoupit od smlouvy v případě, že vůči majetku zhotovitele probíhá 
insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli 
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

V případě jednostranného odstoupení od smlouvy nemá smluvní strana, která smlouvu podstatně 
porušila, právo na náhradu účelně a prokazatelně vynaložených nákladů.

ČLÁNEK XVII 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ObčZ a předpisy souvisejícími.

2. Změna identifikačních údajů smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, 2měna 
pověřené osoby objednatele uvedené v čl. V této smlouvy, změna čísel telefonů a faxů 
uváděných v jednotlivých ustanoveních této smlouvy, nebude považována za změnu této 
smlouvy. Každou změnu podle tohoto článku oznámí příslušná strana písemně druhé straně 
neprodleně poté, co se o ní dozvěděla.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o 11 listech a 4 přílohách o 8 listech. Oba 
výtisky mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních 
stran.

5. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, 
vzestupně číslovanými dodatky, jejichž obsah bude oběma smluvními stranami schválen 
a podepsán.

6. Veškerá korespondence a jednání k této smlouvě budou vedena v českém jazyce.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace zhodnocení vozidla IVECO M65E 19WM 4x4 
Příloha č. 2 - Katalogizační doložka
Příloha ě. 3 - Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti 
Příloha č. 4 - Seznam utajovaných informací

V Praze dne . tistopadu 2016 V Praze dne^. listopadu 2016

11


