
Výtisk číslo: 1 
Počet stran: 6

Počet příloh: 1/6

KUPNÍ SMLOUVA 

ev.č. 80/5/280/2/2016-1241

1. Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Se sídlem:
IČO:
DIČ:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694

Zaměstnanec pověřený jednáním: ředitel Vojenského historického ústavu Praha
plukovník Mgr. Aleš KNÍŽEK

Se sídlem na adrese: Vojenský historický ústav Praha, U Památníku 
1 600/2 nons Praha 2 - Žižknv

Datová schránka:
Adresa pro doručování korespondence: 

(dále jen „kupující")

hjyaavk
Vojenský historický ústav Praha, U Památníku 
1600/2, 130 05 Praha 3 - Žižkov

a

MEGABOOKS CZ, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, spisová značka C 16945 
Sídlo: Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 48117196
DIČ: CZ48117196

Datová schránka:
Adresa pro doručování korespondence: 
(dále jen „prodávající") na straně druhé,

5sgt5g
Třebohostická 2283/2, 100 00 Praha 10 - Strašnice

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ“) a uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v ET 
Tendermarket pod ID: T004/16V/00040547 tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva").

II. Účel smlouvy
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2.1 Účelem smlouvy je doplnění knihovního fondu specializované knihovny Vojenského 
historického ústavu Praha v roce 2016.

III. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je:
a) závazek prodávajícího dodat kupujícímu řádně a včas zahraniční knihy (dále jen ,,zboží“), a to 
včetně dopravy zboží do místa plnění a převést vlastnické právo k tomuto zboží na kupujícího. 
Veškeré zboží musí být předáno v celku najednou.
b) závazek kupujícího za řádně dodané zboží zaplatit dohodnutou kupní cenu.

3.2 Přesná specifikace a rozsah zboží je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

IV. Kupní cena

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na nejvyšší možné kupní ceně za zboží, specifikovaného v čl. 3.1 této smlouvy, a to ve 
výši: 144.277,00 Kč včetně DPH (slovy: stočtyřicetčtyřitisícdvěstěsedmdesátsedm korun českých).

4.2 Nejvyšší možná kupní cena zboží bez DPH činí 131.160,91 Kč, sazba DPH 10% činí 13.116,09 
Kč.

4.3 Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré 
náklady prodávajícího spojené s plněním této smlouvy.

V. Doba a místo plnění

5.1 Prodávající zahájí plnění smlouvy ode dne účinnosti smlouvy, tedy od data podepsání smlouvy 
oběma smluvními stranami.

5.2 Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu nejpozději dne 9.12.2016,

5.3 Místem plnění je Vojenský historický ústav Praha, knihovna, Rooseveltova 23, 161 05 Praha 6 
- Bubeneč. Doprava do areálu je možná jen s vozidly, jejichž výška nepřesahuje 3,2 m.

VI. Dodací podmínky

6.2 Zboží bude prodávajícím odevzdáno v pracovních dnech v době od 08:00 do 12:00 hod., a to po 
předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny odevzdání zboží s přejímajícím.

6.4 Prodávající je povinen odevzdat zboží v souladu s ustanovením § 1914 OZ. Přejímající po 
převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu přejímací doklady.

6.5 Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu nové zboží, tj. nepoužité, nepoškozené, 
nerepasované odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a 
předpisům. Prodávající je povinen doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této 
skutečnosti prohlášení. Pro případ pochybnosti o pravdivosti skutečností uvedených v prohlášení je 
prodávající povinen tyto skutečnosti prokázat.
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6.7 Přejímající nepřevezme zboží, které při přejímce vykazuje vady. O této skutečnosti zástupci 
smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Prodávající je v tomto případě 
povinen odevzdat nové zboží náhradním plněním.

VII. Platební a fakturační podmínky

7.1 Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu po předání 
a převzetí dodávky zboží, do 10 pracovních dnů doporučeně odešle kupujícímu ve dvojím 
vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“) s dodacím listem.

7.2 Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění,
b) Vojenský historický ústav Praha, U Památníku 2, 130 05 Praha 3 - Žižkov, který je přejímajícím.

7.3 K faktuře musí být připojen originál přejímacího dokladu.

7.4 Faktura bude kupujícímu doručena na adresu Vojenský historický ústav Praha, U Památníku 2, 
130 05 Praha 3 - Žižkov.

7.5 Kupující neposkytuje zálohové platby.

7.6 Splatnost faktury je 28 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu.

7.7 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího 
a jejím směrováním na účet prodávajícího.

7.8 Kupující 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 kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení 
prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou 
fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu.

7.9 Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za 
daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a 
tohoto zákona.

7.10 Na faktuře musí být uvedeny tyto údaje:

Adresa příjemce Adresa konečného příjemce

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Tychonova 221/1
160 01 Praha 6 - Hradčany

Vojenský historický ústav Praha
U Památníku 1600/2
130 05 Praha 3 - Žižkov

VIII. Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu

8.1 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí zboží a 
současně podpisem přejímacího dokladu.

8.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.
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IX. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

9.1 Prodávající přejímá záruku za jakost zboží ve smyslu § 2113 OZ po dobu 24 měsíců. Záruční 
doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zboží, má se za 
to, že touto vadou zboží trpělo již v době předání.

9.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2099 a násl. OZ.

9.3 Reklamace se uplatňují písemně.

9.4 Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.

9.5 Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.

9.6 O odstranění vady musí být sepsán protokol.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

10.1 Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném v 
odst. 5.2 smlouvy, smluvní pokutu ve výši 720,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do 
úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. XII. smlouvy. 
Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

10.2 V případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením od smlouvy dle čl. XII. bodu 
12.1. písm. c), d) nebo e) je smluvní pokuta za porušení smlouvy stanovena ve výši 21.640,- Kč.

10.3 V případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční 
době prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 720,- Kč za každý započatý den, a to až 
do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XII. smlouvy. Okamžik 
práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

10.4 V případě prodlení kupujícího s úhradou faktury zaplatí kupující prodávajícímu úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z 
prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního 
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob podle ustanovení § 1970 
OZ.

10.5 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

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

XI. Zvláštní ujednání

11.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

11.2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.

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

11.4 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého 
ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
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11.5 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním 
této smlouvy, je český jazyk.

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

11.7 Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas kupujícímu, jako správci údajů, se zpracováním jeho 
osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících 
z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

11.8 Prodávající souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují 
utajované informace a obchodní tajemství.

11.9 Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 
žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy a ani tuto smlouvu jako celek.

11.10 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě 
doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo e-mailem musí být originál dokumentu v listinné 
podobě druhé straně doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky.

11.11 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost 
se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním 
dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana 
písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a 
zásilku vyzvedne.

XII. Zánik závazků

12.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 
doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případě, že prodávající uvedl v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení nebo porušil čl. XI.;
e) jednostranným odstoupením kupujícího od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku 
prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li 
vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení.

12.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího ve 
smyslu § 2002 odst. 1 OZ, se rozumí vědomé:
a) prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném v odst. 5.2 smlouvy o více než 10 dní;
b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží;
c) prodlení s odstraněním vad o více než 20 dní.
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XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a uložena na portále elektronického tržiště 
Tendermarket.

13.2 Smlouva může být měněna ěi doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými 
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. V případě 
změny kontaktních osob nebo v osobě přejímajícího nebude vyhotoven dodatek ke smlouvě; 
smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit vhodným 
způsobem druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné 
smluvní straně.

13.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným ěi účinným, které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.

13.4 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. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují 
pod ní své podpisy.

13.5. Smluvní strany souhlasí s tím, že zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

13.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

13.7 Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

- příloha č. 1 - Závazná cenová nabídka - specifikace požadovaného zboží 6 stran.

V Praze dne V Praze dne

Podpis a razítko kupujícího Podpis a razítko prodávajícího
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Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě č. 80/5/280/2/2016-1241
Počet stran: 6

ZÁVAZNÁ CENOVÁ NABÍDKA - SPECIFIKACE POŽADOVANÉHO ZBOŽÍ

AUTOR NÁZEV ISBN
Měrná
jednot

ka

Množs
tví za 
měrn. 
jedn.

Cena v Kč 
bez DPH

Výše 
DPH v

%

Cena v Kč 
s DPH

Malnig, Helmut
W.

... mit Kurs Nord! : die Arktis-Expeditionen der k.u.k. 
Kriegsmarine 1871-1892 (1933)

978-3-7083-0815-9
kus 1 1 243,64 10 1 368,00

DeVries, Kelly, A cumulative bibliography of medieval military 
history and technology

9789004122277
kus 1 4 263,64 10 4 690,00

Haer, Roos Armed group structure and violence in civil wars : the 
organizational dynamics of civilian killing

9781138829367
kus 1 2 160,91 10 2 377,00

McWilliams,
Mike,

Battle for Cassinga : South Africa's controversial 
cross-border raid, Angola 1978

9781907677397
kus 1 415,45 10 457,00

Between Lipany and White Mountain : essays in late 
medieval and early modern Bohemian history in 
modern Czech scholarship

978-90-04-27757-1
kus 1 3 404,55 10 3 745,00

Baxter, Peter Biafra : the Nigerian Civil War, 1967-1970 / Peter 
Baxter Elektronische Ressource

9781909982369
kus 1 415,45 10 457,00

Baxter, Peter Bush war Rhodesia : 1966 - 1980 9781909982376 kus 1 415,45 10 457,00

Cambridge History of the First World War : 3
Volume Paperback Set (3 svazky)

9781316600665
kus 1 1 820,00 10 2 002,00

Merchet, J.-D. De la cavalerie aux forces spéciales: L’histoire du 13e 
RDP

978-2364450486
kus 1 944,55 10 1 039,00

Hampe, Hermann. Deadly Beauties : Rare German Handguns. Volume 1, 
1871-1914

9780764350849
kus 1 1 352,73 10 1 488,00

Hampe, Hermann, Deadly Beauties: Rare German Handguns, Volume 2 9780764350856 kus 1 1 352,73 10 1 488,00
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Aichelburg,
Wladimir,

Der Thronfolger und das Meer : k.u.k. Admiral 
Erzherzog Franz Ferdinand von Osterreich-Este in 
zeitgenossischen Bilddokumenten

370830005X
kus 1 463,64 10 510,00

Die Akte Rosenburg : das Bundesministerium der 
Justiz und die NS-Zeit

9783406697685
kus 1 649,09 10 714,00

Malnig, Helmut
W.

Die Torpedos in der k.u.k. Kriegsmarine 978-3-7083-0973-6
kus 1 1 267,27 10 1 394,00

Kreuzer, Michael
P.

Drones and the Future of Air Warfare: The Evolution 
of Remotely Piloted Aircraft

9781138187122
kus 1 2 047,27 10 2 252,00

Encyclopaedia Beliana : slovenská všeobecná 
encyklopédia v dvanástich zvazkoch. VII. svazok

978-80-970350-1-3
kus 1 1 860,00 10 2 046,00

Pohl, Benjamin EU Foreign Policy and Crisis Management
Operations : Power, purpose and domestic politics

9781138951945
kus 1 682,73 10 751,00

Koenig, Nicole EU security policy and crisis management : a quest 
for coherence

9781138961340
kus 1 2 047,27 10 2 252,00

Martin-Brulé,
Sarah-Myriam

Evaluating peacekeeping missions : a typology of 
success and failure in international interventions

9781138638730
kus 1 2 047,27 10 2 252,00

Froom, Phil Evasion & Escape Devices Produced by MI9, MIS-X 
& Soe in World War II

9780764348396
kus 1 1 183,64 10 1 302,00

Lucht, Antje Fahnen & Standarten aus der Zeit des DreiBigjahrigen 
Krieges. Band IV: Kursachsen

978-3946351047
kus 1 1 390,91 10 1 530,00

Rupprecht,
Andreas

Flashpoint China : Chinese air power and regional 
security

978-0-9854554-8-4
kus 1 465,45 10 512,00

Baxter, Peter, France in Centrafrique : from Bokassa and Operation 
Barracuda to the days of EUFOR

9781907677373
kus 1 550,00 10 605,00

Cooper, Tom, Great Lakes holocaust : the first Congo War, 1996
1997

9781909384651
kus 1 416,36 10 458,00

Pawlik, Georg GruBe aus Neptuns Reich : die osterreichische 
Kriegsmarine im Spiegel historischer Postkarten

3708300149
kus 1 445,45 10 490,00

Davis, Richard Hamas, popular support and war in the Middle East : 
insurgency in the Holy Land

9781138927803
kus 1 2 047,27 10 2 252,00

Wein, Martin 
Joachim,

History of the Jews in the Bohemian lands 978-90-04-30126-9
kus 1 2 990,91 10 3 290,00
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International military operations in the 21st century : 
global trends and the future of intervention

9781138694415
kus 1 636,36 10 700,00

Delalande,
Arnaud,

Iraqi Air Power Reborn : The Iraqi Air Arms Since 
2004

9780985455477
kus 1 490,00 10 539,00

Ness, Leland S. Kangzhan Guide to Chinese Ground Forces 1937-45 978-1910294420 kus 1 734,55č 10 808,00

King of battle : artillery in World War I 9789004305243 kus 1 3 570,00 10 3 927,00

Soré, Piero La Guerra Aerea da Caporetto a Vittorio Veneto 24 
ottobre 1917 - 4 novembre 1918

978-88-7772-207-2
kus 1 779,09 10 857,00

Leoni, Diego La guerra verticale : uomini, animali e macchine sul 
fronte di montagna : (1915-1918)

978-8806193478
kus 1 1 001,82 10 1 102,00

Pool, Jimmy L. Last ride of the Valkyries, the rise and fall of the 
Wehrmachthelferinnenkorps during WWII

9780764350467
kus 1 1 352,73 10 1 488,00

Bene, Krisztian, Les archives de la collaboration militaire francaise 
dans la Seconde guerre mondiale

9782918783107
kus 1 640,00 10 704,00

Lhoste, Jean. Les épées portées en France : des origines á nos jours 2865510352 kus 1 1 700,00 10 1 870,00

Cooper, Tom, Libyan Air Wars. Part 1, 1973-1985 9781909982390 kus 1 550,00 10 605,00

Cooper, Tom, Libyan Air Wars. Part 2, 1985-1986 9781910294536 kus 1 367,27 10 404,00

Cooper, Tom, Libyan Air Wars. Part 3, 1986-1989 9781910294543 kus 1 367,27 10 404,00

Freeman, Arthur, Living and Surviving in Harm's Way : A
Psychological Treatment Handbook for Pre- and Post- 
Deployment of Military Personnel

9781138872912
kus 1 795,45 10 875,00

Baxter, Peter, Mau Mau : Kenyan emergency 1952-60 9781908916228 kus 1 507,27 10 558,00

Cochrane, Feargal Migration and Security in the Global Age : Diaspora 
Communities and Conflict

9781138236660
kus 1 636,36 10 700,00

Military history of the modern Middle East : critical 
concepts in military, strategic and security studies (4 
svazky)

9780415859394
kus 1 22 636,36 10 24 900,00
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O'Reilly, Kelly Nuclear Proliferation and the Psychology of Political 
Leadership Beliefs, Motivations and Perceptions

9781138200821
kus 1 636,36 10 700,00

Enright, Michael On the western front : eyewitness accounts from 
Australians in the Great War

9780764348280
kus 1 507,27 10 558,00

Peace and Conflict 2016 9781857438437 kus 1 825,45 10 908,00

Kralčák, Peter, Pracovné jednotky slovenskej armády 1939-1945 978-80-970768-1-8 kus 1 272,73 10 300,00

Precision Strike Warfare and International
Intervention Strategic, Ethico-Legal and Decisional 
Implications

9781138200685
kus 1 636,36 10 700,00

LaFree, Gary Putting Terrorism in Context Lessons from the Global 
Terrorism Database

9781138699304
kus 1 636,36 10 700,00

Radicalization (4 svazky) 9781138791268 kus 1 22 636,36 10 24 900,00

Cocks, Kerrin, Rhodesian fire force : 1966-80 1910294055 kus 1 416,36 10 458,00

Wood, Elizabeth
A.

Roots of Russia's war in Ukraine 9780231704533
kus 1 704,55 10 775,00

Pool, Jimmy L. Ruhetag : the Day to Day Life of the German Soldier 
in WWII. Volume I, Health and Hygiene

9780764349195
kus 1 1 014,55 10 1 116,00

Wilhelmsen, Julie Russia's securitization of Chechnya : how war became 
acceptable

9781138187139
kus 1 2 047,27 10 2 252,00

Butowski, Piotr Russia's warplanes. Volume 1, Russian-Made
Military Aircraft and Helicopters Today

9780985455453
kus 1 858,18 10 944,00

Small Nations and Colonial Peripheries in World War
I

9789004292963
kus 1 2 666,36 10 2 933,00

Baxter, Peter, Somalia : US intervention, 1992-1994 1909384615 kus 1 416,36 10 458,00

Schein, Zammis. Soviet and Mujahideen uniforms, clothing and 
equipment in the Soviet-Afghan War, 1979-1989

9780764351150
kus 1 1 183,64 10 1 302,00

Statebuilding in Afghanistan : Multinational 
Contributions to Reconstruction

9781138221741
kus 1 636,36 10 700,00
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Strategic Narratives, Public Opinion and War : 
Winning domestic support for the Afghan War

9781138221840
kus 1 636,36 10 700,00

Peszke, Michael 
Alfred

The Armed Forces of Poland in the West, 1939-46 : 
Strategic Concepts, Planning, Limited Success but No 
Victory!

9781909982604
kus 1 1 715,45 10 1 887,00

Scholtz, Leopold The Battle of Cuito Cuanavale Cold War Angolian 
finale, 1987-1988 Leopold Scholtz

9781909384620
kus 1 416,36 10 458,00

The EU and Member State Building : European 
Foreign Policy in the Western Balkans

9781138236608
kus 1 636,36 10 700,00

Cann, John P., The Flechas : insurgent hunting in Eastern Angola 
1965-1974

9781909384637
kus 1 416,36 10 458,00

Cann, John P., The Fuzileiros : Portuguese Marines in Africa, 1961
1974

9781910777640
kus 1 416,36 10 458,00

Fontanellaz,
Adrien

The Rwandan Patriotic Front : 1990 - 1994 9781910294567
kus 1 416,36 10 458,00

Barnes, Alexander To Hell with the Kaiser : America Prepares for War, 
1916-1918. Volume 1

9780764349096
kus 1 1 183,64 10 1 302,00

Barnes, Alexander To Hell with the Kaiser : America Prepares for War, 
1916-1918. Volume 2

9780764349119
kus 1 1 183,64 10 1 302,00

Transforming warriors : the ritual organization of 
military force

9781138642836
kus 1 2 047,27 10 2 252,00

Newman, Edward, Understanding civil wars : continuity and change in 
intrastate conflict

978-0-415-85517-4
kus 1 727,27 10 800,00

Understanding complex military operations : a case 
study approach

9780415712804
kus 1 2 047,27 10 2 252,00

US foreign policy and global standing in the 21st 
century : realities and perceptions

9781138938489
kus 1 2 047,27 10 2 252,00

Violent extremism online : new perspectives on 
terrorism and the internet

9781138912298
kus 1 2 047,27 10 2 252,00

Baka, Igor, Vojenské dejiny Slovenska. 7. zvazok 9788089169344 kus 1 681,82 10 750,00

Fontanellaz,
Adrien

Wars and insurgencies of Uganda, 1971-1994 Adrien 
Fontanellaz

9781910294550
kus 1 416,36 10 458,00
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Boyd-Barrett,
Oliver

Western mainstrem media and the Ukraine Crisis : a 
study in conflict propaganda

9781138677197
kus 1 2 047,27 10 2 252,00

La Speranza, 
Marcello,

Wien 1945 - 1955 : Zeitzeugen berichten 9783902475442
kus 1 459,09 10 505,00

Cooper, Tom, Wings over Ogaden : the Ethiopian-Somali War 
1978-1979

1909982385
kus 1 416,36 10 458,00

CENA CELKEM 131 160,91 10 144 277,00

(Cenová nabídka a specifikace nabízeného zboží je shodná s nabídkou uvedenou v elektronickém tržišti Tendermarket).
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