
^ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
„Provádění podpory provozu systému vyhodnocování záznamů palubních zapisovačů TEST-L“

č. 1710400007

Smluvní strany:
Česká republika — Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupena: Mgr. Zorou Skurčákovou, MBA, ředitelkou odboru vyzbrojování vzdušných sil

sekce vyzbrojování a akvizic MO na základě příkazu k zastupování
se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01Praha 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

Ing. Jaroslav Hošek,

zástupce objednatel
mjr. Ing. Jan Chramosta,

adresa pro doručová
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vzdušných sil
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel") na straně jedné

Smlouva č. 171040007, strana 1 (celkem 16)

číslo účtu:
kontaktní osoba:

IČO
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
kontaktní osoba:

Vojenský technický ústav, s. p.
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A vložka 75859
umístění: Mladoboleslavská 944,197 06 Praha 9 - Kbely
zastoupen: Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku

24272523
CZ24272523
Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1

zástupce poskytovate
Ing. Jan Braunsperger;

adresa pro doručová
Vojenský technický ústav, s.p.
Mladoboleslavská 944
197 06 Praha 9 - Kbely

(dále jen „poskytovatel") na straně druhé

. v.i/ic Mr

oo «



Smlouva č. 171040007, strana 2 (celkem

uzavírají v souladu se zněním ust. § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni
pozdějších předpisů (dálejen ,,OZ“), smlouvu o poskytování služby č. 1710400007 (dálejen „smlouva").

ČI. 1
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění technické podpory nepřetržitého a bezpečného letového provozu
leteckých prostředků Armády České republiky.

ČI. 2
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat objednateli komplexní službu „Podpora
provozu systému vyhodnocování záznamů palubních zapisovačů TEST-L" (dále jen „systém"),
obsahující:

a) pravidelný servis ve dvouletém cyklu v rozsahu dle „Specifikace pravidelného servisu", který
tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „servis");

b) analýzu příčin závad systému, zpracování návrhu preventivních opatření k odstranění a
k zamezení výskytu závad a zpracování písemné kontrolní zprávy (dále jen „analýza závad");

c) zajištění správné funkce systému po změně jeho konfigurace na základě objednávek dle čl. 5
odst. 4 smlouvy vystavených zástupcem objednatele dle čl. 5 odst. 1 smlouvy a zpracování
písemné kontrolní zprávy (dále jen „konfigurace");

d) zajištění správné funkce systému na základě sdělení dodavatele systému o ukončení podpory
částí systému, který je deklarován jako EOL (End ofLife), na základě objednávek vystavených
objednatelem a zpracování písemné kontrolní zprávy (dále jen ,,EOL“);

(dálejen „služby" samostatně jen „služba").

2. Služby budou poskytovány na následujících zařízeních:

a) pozemním vyhodnocovacím zařízení systému TEST-L (GEE/GSU, dále jen ,,PVZ“);

b) přenosných paměťových jednotkách PMU-E, PMU-F, PMU-159CAF a HHT (např. TDS -
REKON) potřebných k přepisu a přenosu záznamu z paluby letadla do PVZ;

c) palubních záznamových zařízení dle typu letecké techniky:

palubním zapisovači typu PRS-8 na vrtulnících typu Mi-8;

palubním zapisovači typu FDR-39H, FDR-39HG nebo typu PRS-17 na vrtulnících typu
Mi-17;

palubním záznamovém kompletu typu CVFDR-CARE a DVR na vrtulnících typu Mi-
171Š;

palubním zapisovači typu BUR-1-2 se záznamovou jednotkou FDR-59BH na vrtulnících
typu W-3A Sokol;

palubním monitorovacím systému PMS-39 na letounech typu L-39ZA, které jsou vybaveny
palubním registračním systémem PRS-39 verze 2.0;

palubním monitorovacím systému AMOS159CAF a EMS na letounech typu L-159
aL-159Tl;
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Smlouva č. 171040007, strana 3 (celkem 16)

- palubním zapisovači typu FDR-39HLG na letounech typu L-410 UVP-T a L-410 FG;

palubním zapisovači typu BUR-1-2 se záznamovou jednotkou typu FDR-59BL na
letounech typu L-410 UVP-E;

to vše včetně odpovídajícího programového vybavení (dálejen „zařízení").

3. Smluvní strany se dohodly na poskytování služeb dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této smlouvy v souladu
s harmonogramem dle čl. 4 odst. 3 této smlouvy a na postupném poskytování služeb dle čl. 2 odst.
1 písm. b) až d) této smlouvy na základě potvrzených objednávek dle čl. 5 odst. 4 této smlouvy
vystavených zástupcem objednatele dle čl. 5 odst. 1 této smlouvy (dále jen „dílčí plném").

Čl. 3
Cena za poskytované služby

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb„ o cenách, ve zněm pozdějších předpisů,
dohodly na celkové ceně poskytovaných služeb do výše celkového finančního limitu, který činí:

18 000 000,00 Kč včetně DPH
(slovy: osmnáct miliónu korun českých)

(dále jen „celkový finanční limit")

Rozpis finančních prostředků pro poskytování služby v období let 2017-2022:

Rok poskytování služby Roční finanční limit v Kč včetně DPH

2017 3 000 000,00 Kč

2018 3 000 000,00 Kč

2019 3 000 000,00 Kč

2020 3 000 000,00 Kč

2021 3 000 000,00 Kč

2022 3 000 000,00 Kč

Celkem 18 000 000,00 Kč

Ročním finančním limitem se rozumí stanovení limitu finančních prostředků v Kč, do jehož výše
je možné poskytovat službu vjednotlivých letech plném smlouvy za podmínek stanovených v čl. 2
smlouvy.

Překročení ročního finančního limitu v jednotlivých letech poskytování služby je možné na základě
písemného oznámení objednatele poskytovateli, přičemž nelze překročit celkový finanční limit pro
dobu poskytování služby.

2. Celkový finanční limit za poskytované služby bez DPH činí 14 876 033,06 Kč, sazba DPH ve výši
21 % činí 3 123 966,94 Kč. Celkový finanční limit za poskytované služby bez DPH je stanoven
jako limit nejvýše přípustný, který není možné překročit. K celkovému finančnímu limitu bez DPH
bude připočteno DPH ve výši účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plném.

3. Ceny dílčích plnění budou kalkulovány nákladovým způsobem v souladu s „Cenovou kalkulací
dílčího plnění", která tvoří přílohu č. 5 smlouvy (dále jen „příloha č. 5"). Pracnost každého dílčího
plnění bude kalkulována dle skutečného počtu letecké techniky a PVZ předaných objednatelem
k provedení dílčího plném. Ceny uvedené v příloze č. 5 byly sjednány mezi smluvními stranami



v rámci jednáni. Poskytovatel při jednám deklaroval, že veškeré cenyjsou stanoveny v souladu s ust.
§ 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako ceny tvořené na
základě kalkulačního propočtu ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Výše
uvedenou skutečnost poskytovatel stvrdil čestným prohlášením čj. VTÚ/VTÚL-1444-7/2017, příloha
č. 1 strana. 6, ze dne 12. května 2017. Poskytovatel bere na vědomí zněm ust. § 12 odst. 5 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku české republiky, ve zněm pozdějších předpisů, tedy že v případě, kdy
jakákoliv cena bude vyšší než cena obvyklá podle ust. § 2 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších předpisů, tj. cena tvořená kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných
nákladů a přiměřeného zisku, je taková cena neplatná v rozsahu rozdílu, o který překračuje
přípustnou výši. Na úhradu ceny vyšší než obvyklé nevzniká poskytovateli nárok.

4. V případě, že si provedení dílčího plném vyžádá použití náhradního dílu, bude cena příslušného
náhradního dílu připočtena ke kalkulované ceně dílčího plnění dle čl. 3 odst. 3 této smlouvy. Ceny
náhradních dílů (popř. materiálu) použitých k dílčímu plnění je poskytovatel povinen kalkulovat
a objednateli účtovat v cenách v místě a čase obvyklých s tím, že celkově za dobu plnění smlouvy
a za daná období nesmí být překročeny finanční limity dle čl. 3 odst. 1 smlouvy. Poskytovatel bere
na vědomí zněm ust. § 12 odst. 5 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku české republiky, ve zněm
pozdějších předpisů, tedy že v případě, kdy cena náhradních dílů (popř. materiálu) bude vyšší než
cena obvyklá podle ust. § 2 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zněm pozdějších předpisů,
(j. cena tvořená kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku,
je taková cena neplatná v rozsahu rozdílu, o který překračuje přípustnou výši. Na úhradu ceny vyšší
než obvyklé nevzniká poskytovateli nárok.

5. V cenách dílčích plnění jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele spojené s plněnímjeho závazků
dle této smlouvy (tj. náklady na dopravné, provedení zaškolení v rámci poskytované služby včetně
doplnění/aktualizace, popř. dodání nové technické dokumentace, náklady na provádění oprav včetně
diagnostiky, dopravy, kontrolníhoměření atd.).

6. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly podkladové dokumentace pro kalkulaci účtovaných cen
(mzdové podklady, materiálové výdejky, daňové doklady aj.) uložené u poskytovatele, a to v době od
zahájení plném smlouvy do doby jednoho roku po ukončení plnění smlouvy. Předložení podkladové
dokumentace ke kontrole si písemně vyžádá objednatel. Poskytovatel ve lhůtě 14 kalendářních dnů
od obdržení výzvy objednatele předloží požadovanou dokumentaci objednateli ke kontrole.

Čl. 4
Místo a doba plnění

1. Místa plnění jsou následující útvary Armády České republiky:

- Vojenský útvar 8407 Praha (včetně jeho odloučených pracovišť);

- Vojenský útvar 7214 Čáslav;

- Vojenský útvar 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou;

a sídlo poskytovatele, státního podniku Vojenský technický ústav, s.p. se sídlem Mladoboleslavská
944,197 06 Praha 9 - Kbely (dále jen „sídlo poskytovatele14).

2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby v období od data podpisu této smlouvy nejpozději do
31. prosince 2022 včetně.
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■
4



Smlouva č. 171040007, strana 5 (celkem 16)

3. Poskytovatel bude poskytovat služby ve sjednaných termínech dle „Harmonogramu pravidelného
servisu", který tvoří přílohu č. 2 smlouvy (dále jen „harmonogram") nebo na základě potvrzených
objednávek dle čl. 5 odst. 4 smlouvy.

4. Poskytování služebje ukončeno poskytnutím všech v harmonogramu uvedených a poskytovatelem
objednaných dílčích plnění řádně, včas a bez vad, nebo vyčerpáním celkového finančního limitu
dle čl. 3 odst. 1 smlouvy.

5. V případě nedodržení termínu dílčího plnění uvedeného v harmonogramu či v potvrzené objednávce
zaplatí poskytovatel objednateli smluvní pokutu dle čl. 10 odst. 1 této smlouvy.

6. Poskytovatel je povinen provádět dílčí plnění v následujících lhůtách:

a) jedná-li se o dílčí plném dle čl. 2 odst. 1 písm. a) smlouvy, poskytovatel je povinen provést
dílčí plnění v příslušném kalendářním roce v souladu s harmonogramem;

b) jedná-li se o dílčí plnění dle čl. 2 odst. 1 písm. b) až d) smlouvy, poskytovatel je povinen
provést dílčí plnění v termínu uvedeném v potvrzené objednávce dle čl. 5 odst. 4 smlouvy.

7. Poskytovatel musí zajistit nepřetržitý (telefonický, faxový či elektronický) příjem objednávek dle
čl. 5 odst. 3 této smlouvy a dalších pokynů objednatele definovaných smlouvou, a to po 24 hodin
každý kalendářní den po celou dobu trvání smlouvy.

Čl. 5
Podmínky plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že osobami objednatele odpovědnými za předkládání objednávek
dle čl. 5 odst. 3 smlouvy na dílčí plnění dle čl. 2 odst. b) až d) smlouvy jsou následující zástupci
objednatele ve věcech technických za celý systém (dále jen „zástupci objednatele" jednotlivě jen
„zástupce objednatele"):

VZ 5512
Stará Boleslav

mjr. Ing. Jan Chramosta
kpt. Ing. Lenka Kaválková
prap. Jana Skálová
mjr. Ing. Bystrík Čakovský

VÚ 3031
Praha

pplk. Ing. David Křiklan
nprap. Rudolf Sedláček
mjr. Ing. Robert Hejtmánek

Adresa pro doručování korespondence:
VZ 5512 Agentura logistiky, odbor zabezpečení letectva,
Boleslavská 929,250 02 Stará Boleslav.

2. Za stranu objednatele jsou k vystavení objednávek dle čl. 5 odst. 3 smlouvy na dílčí plnění dle
čl. 2 odst. b) až d) smlouvy a k převzetí dílčího plnění oprávněni velitelé VÚ 8407 Praha, VÚ
7214 Čáslav a VÚ 2427 Sedlec, Vícenice uNáměště nad Oslavou, kteří pro výstavem objednávky
apřevzetí jednotlivých dílčích plnění pověřili mze uvedené konkrétní zástupce příslušných VÚ, tj.
osoby/držitelé platného průkazu pozemního leteckého personálu, jejichž hodnost, jméno a příjmení
bude uvedeno na potvrzené objednávce dle čl. 5 odst. 4 smlouvy (dále jen „zástupce přejímajícího"):

VÚ 7214
Čáslav

mjr. Ing. RadekMandík
kpt. Bc. Eduard Hanula
kpt. Ing. Jana Václavíková
prap. Aleš Petr
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4.

3.

VÚ 2427
Sedlec

Náměšť nad
Oslavou

1 kpt. Ing. Anton Harbut

npor. Ing. Tomáš Chlapečka
prap. Lukáš Melichar
kpt. Ing. Miloslav Kondler
kpt. Ing. Otakar Bednář
kpt. Ing. Viliam Baluch
kpt. Ing. Karel Svoboda
npor. Ing. LibušeMořkovská

VÚ 8407
Praha-Kbely

kpt. Ing. Aleš Drápal
kpt. Ing. Jiří Petrásek
prap. Karel Houček

ňkíX r ; Jt ťlu;dUCt UUC1 Pmera aie Cl. 4 odst. 1 písm. b) až d) smlouvy na základě"V TnU YT5tě Phění uvedeném v příslušné objednávce podepsané zástupcem
objednatele a potvrzené zástupcem poskytovatele. Forma, struktura a obsah objednávkyPjsou
uvedeny v pnioze c. 3 smlouvy (dále jen „objednávka"). y J

Objednávky budou poskytovateli zasílány prostřednictvím e-mailu nebo faxu. Poskytovatel je
povinen do 24 hodin prvního pracovního dne od doručení objednávky objednateli potvrdit
pmsfredmctvím^e-mmlu nebo faxu přijetí objednávky, uvést odhadovaný počet servisních
výjezdu a předběžnou cenu za danou objednávku nebo informovat objednatele o jakékoliv chybě,
která by činila příslušnou objednávku neplatnou. Potvrzením přijetí objednávky poskytovatelem
a odsouhlaseními výše uvedených informací zástupcem objednatele se příslušná objednávka stává
zaváznou pro obe smkvni strany. Objednávky budou v příslušném kalendářním roce číslovány
vzestupné od čísla 001/kalendářní rok. Před zahájením dílčího plném se poskytovatel prokáže
oboustranné potvrzenou objednávkou. F

6. Objednatel je povinen předat poskytovateli za účelem provedení dílčího plnění dle čl. 2 odst 1
pism. a) smlouvy kompletní podklady specifikované v části B „Specifikace pravidelného servisu"
která tvon pnlohu č. 1 teto smlouvy, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů před termínem předání
zanzem k provedem příslušného dílčího plném v souladu s harmonogramem.

7. Po provedení dílčího plném dle čl. 2 odst. 1 písm. b) smlouvy je poskytovatel povinen zpracovat
písemnou kontrolní zprávu, které bude obsahovat:

a) číslo objednávky, najejímž základěje kontrolní zpráva zpracována;
b) popis problému nebo požadované služby dle objednávky;
c) specifikaci předmětu dílčího plnění;
d) popis provedených analýz a testů včetně míst dílčího plnění;
e) analýzu příčin závady zařízení;
f) návrh opatření na odstranění problému nebo jeho příčiny;
g) návrh preventivních opatření k zamezení výskytu obdobných závad.

Součástí kontrolní zprávy bude i počet uskutečněných servisních výjezdů, který byl předběžně
odsouhlasen zástupcem objednatele v objednávce. Servisním výjezdem se pro účely této smlouvy
rozumí cesta ze sídla poskytovatele do místa plnění a zpět.

8. Po provedem dílčího plném dle čl. 2 odst. 1 písm. c) až d) této smlouvy je poskytovatel povinen
zpracovat písemnou kontrolní zprávu, které bude obsahovat:

a) číslo objednávky, na jejímž základěje kontrolní zpráva zpracována;
b) popis problému nebo požadované služby z objednávky;
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c) specifikaci předmětu dílčího plnění;
d) popis provedených analýz, testů a dalších činností včetně míst dílčího plnění;
e) výsledky provedených analýz, testů a dalších činností.

Součástí kontrolní zprávy bude i počet uskutečněných servisních výjezdů, který byl předběžně
odsouhlasen zástupcem objednatele v objednávce. Servisním výjezdem se pro účely této smlouvy
rozumí cesta ze sídla poskytovatele do místa plnění a zpět.

9. Kontrolní zpráva za každé provedené dílčí plnění dle čl. 2 odst. 1 písm. b) až d) smlouvy bude
poskytovatelem předána objednateli nejpozději při podpisu předávacího protokolu dle čl. 12
odst. 4 smlouvy, a to:

a) v písemné podobě ve formátu A4 ve 2 výtiscích;
b) v elektronické podobě ve formátu Microsoft Word 97 nebo vyšší, Microsoft Excel 97 nebo

vyšší na CD-ROMve 2 kusech.

10. Objednatel je povinen umožnit poskytovateli přístup k zařízení a k technické a provozní dokumentaci
zařízení:

a) jedná-li se o dílčí plnění dle čl. 2 odst. 1 písm. a) smlouvy, v souladu s termíny uvedenými
v harmonogramu platnými vždy pro příslušný vojenský útvar;

b) jedná-li se o dílčí plném dle čl. 2 odst. 1 písm. b) až d) smlouvy, v období od okamžiku
potvrzení objednávky poskytovatelem až do převzetí dílčího plnění objednatelem.

Provozní dokumentací se pro účely této smlouvy rozumí letadlové knihy, deníky letadel apod.

11. Poskytovatel je povinen provést dílčí plnění dle čl. 2 odst. 1 písm. c) až d) této smlouvy s využitím
komponentů a dílů nových a nepoužitých (maximální stáří dílů 2 roky), nedohodnou-li se smluvní
strany pro konkrétní dílčí plném písemně jinak. Za stranu objednatele v tomto případě rozhoduje
zástupce objednatele. Tyto komponenty a díly musí mít minimálně takové technické parametry,
které měly komponenty a díly nahrazované:

a) komponenty a díly, které byly poskytovatelem při provádění díla demontovány a nahrazeny
novými, je poskytovatel povinen předložit před předáním dílčího plnění zástupci objednatele,
který rozhodne, zda tyto komponenty a díly převezme, nebo požádá o ekologickou likvidaci
těchto komponentů a dílů u poskytovatele;

b) nepředloží-li poskytovatel před předáním dílčího plnění komponenty a díly, které byly při
provádění díla poskytovatelem demontovány a nahrazeny novými, má se za to, že dílčí plnění
nebylo předáno řádně.

12. V případě, že nebude možné provést dílčí plnění dle čl. 2 odst. 1 písm. c) až d) smlouvy vmístě
plnění objednatele, bude dílčí plnění provedeno v sídle poskytovatele s tím, že náklady na přepravu
hradí objednatel v rámci ceny za dílčí plnění. Při předání zařízení poskytovateli k provedení dílčího
plném bude v průběhu vstupní kontroly po provedení kontroly technického stavu a úplnosti zařízení
dle předepsané provozní dokumentace zástupcem poskytovatele a přejímajícího podepsán „Protokol
o předám zařízení k provedení dílčího plnění" (dále jen „protokol").

13. Poskytovatel je povinen zajistit skladování a zajištění zařízení převzatého k provedení dílčího
plném dle čl. 5 odst. 12 smlouvy proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jeho předání
zpět objednateli, přičemž náklady skladování jsou zahrnuty v ceně za příslušné dílčí plnění.

14. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění jednotlivých dílčích plnění a prověřovat
plnění zásad ochrany utajovaných informací ve vztahu k plnění předmětu smlouvy u poskytovatele.

Smlouva č. 171040007, strana 7 (celkem 16)
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Poskytovatel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu provádět. Poskytovatel je účelem této
kontroly povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci vyžádanou objednatelem související
s prováděním dílčího plném.

15. Původcem odpadu, který při provádění dílčího plném vznikne, je poskytovatel. Poskytovatel zajistí
odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých
zákonů, ve zněm pozdějších předpisu.

16. V případě, že dojde ke změnám v provozu, údržbě apod. zařízení v důsledku provedení dílčího
plném, je poskytovatel povinen provést zaškolení osob určených zástupcem objednatele. Prostory pro
provedení zaškolení zajistí objednatel v příslušném místě plnění dle čl. 4 odst. 1 smlouvy na vlastní
náklady. Termín zaškolení a další s tím spojené okolnosti je poskytovatel povinen dohodnout se
zástupcem objednatele tak, aby nedošlo k ohrožení provozu zařízení a současně byl naplněn účel této
smlouvy. Cena za zaškolení bude zahrnuta v ceně za příslušné dílčí plnění.

Čl. 6
Platební podmínky

1. Poskytovatel je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „daňový doklad44), a to vždy po ukončení
kalendářního měsíce (souhrnně jeden daňový doklad za všechna dílčí plnění poskytnutá v daném
měsíci) a na základě podpisu příslušných předávacích protokolů dle čl. 12 odst. 4 této smlouvy.
Poskytovatel je povinen vyhotovit daňový doklad ve 2 výtiscích (originál a kopie).

2. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené ust. § 29 odst. 1 a 2 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:

- označení dokladujako daňový doklad nebo faktura ajeho číslo;
číslo smlouvy uvedené objednatelem v záhlaví smlouvy;
datum výstavem a splatnosti daňového dokladu;

- název dílčího plnění, místo plném a specifikace dílčího plném;
číslo bankovního účtu poskytovatele a název banky;
počet příloh a razítko poskytovatele s podpisem poskytovatele;
k příloze daňového dokladu přiloží poskytovatel:
- potvrzenou objednávku dle čl. 5 odst. 4 smlouvy (v případech dílčího plném dle čl. 2 odst. 1

písm. b) až d) smlouvy);
předávací protokol dle čl. 12 odst. 4 smlouvy;

- cenovou kalkulaci dílčího plném s rozpisem materiálových, mzdových a ostatních nákladů a
rozpisem skutečné pracnosti zpracovanou na základě příslušných vzorů uvedených v příloze
č. 5 smlouvy;

- kopii daňového dokladu poddodavatelů poskytovatele v případě, že součástí dílčího plnění
bylo i pořízem náhradních dílů.

Daňový doklad bude poskytovatelem zaslán objednateli na adresu:
Česká republika-Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
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V zastoupení:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

3. Splatnost daňového dokladuje 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. V případě,
že bude daňový doklad poskytovateli doručen v období od 13. prosince příslušného kalendářního
roku do 7. února roku následujícího, činí splatnost daňového dokladu 60 kalendářních dnů od
okamžiku jeho doručení. Daňový doklad se považuje za uhrazený okamžikem odepsání příslušné
částky z účtu objednatele ajejím směřovánímna účet poskytovatele.

4. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poskytovateli daňový doklad,
neobsahuje-li požadované náležitosti, není-li doložen požadovanými doklady nebo obsahuje-li
neúplné nebo nesprávné cenové údaje a náležitosti nebo má jiné vady. V případě oprávněného
vrácení poskytovatel vystaví nový daňový doklad. Vrácením daňového dokladu přestává běžet
původní lhůta jeho splatnosti a nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nového (opraveného)
daňového dokladu objednateli. Poskytovatel je povinen nový daňový doklad doručit objednateli na
adresu pro doručování korespondence uvedené vzáhlaví této smlouvy, a to do 5 pracovních dnů ode
dne doručení oprávněně vráceného daňového dokladu poskytovateli. Pro zachování lhůty pro vrácení
daňového dokladu postačí jeho odeslání poskytovateli v době jeho splatnosti. Při vrácení daňového
dokladu objednatel uvede důvod jeho vrácení a v případě oprávněného vrácení poskytovatel
vystaví nový daňový doklad.

5. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

6. Náklady spojené s provedením plateb si hradí každá smluvní strana sama.

7. Jednu kopii daňového dokladu včetně příloh zašle poskytovatel nejpozději do 10 kalendářních dní
odjeho vystavení zástupci objednatele ve věcech technických.

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

ČI. 7
Vlastnictví a odpovědnost za škody

1. Vlastníkem zařízení, předaném poskytovateli k provedení dílčího plnění, je objednatel.
2. Nebezpečí škody na zařízení, které bylo předáno poskytovateli k provedení dílčího plném, přechází

z objednatele na poskytovatele okamžikem předání zařízení v místě plnění dle čl. 4 odst. 1 smlouvy,
popř. předáním zařízení a podpisem protokolu dle čl. 5 odst. 12 smlouvy, a zpětně z poskytovatele
na objednatele po podpisu předávacího protokolu dle čl. 12 odst. 4 smlouvy.

Čl. 8
Záruka za jakost a podmínky uplatnění práv ze záruky za jakost

1. V souladu s ust. § 1919 OZ poskytovatel poskytuje na služby poskytnuté dle čl. 2 odst. 1 smlouvy
záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruka za jakost náhradních dílů použitých při poskytování
služeb činí 24 měsíců. Záruční doba plyne od okamžiku podpisu předávacího protokolu dle čl. 12
odst. 4 smlouvy.
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2. Zástupce objednatele bezprostředně po zjištění vad uplatňuje práva ze záruky u poskytovatele
oznámením o uplatnění práv ze záruky za jakost na e-mailovou adresu servis@vtusp.cz (dále jen
„oznámení44). V oznámení zástupce objednatele specifikuje vadu a uvede, jak se vada projevuje.
Dále zástupce objednatele uvede, jakým způsobem požaduje vadu odstranit.

3. Poskytovatel se písemně vyjádří k uznání nebo neuznání práv ze záruky do 72 hodin od doručení
e-mailového oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že takto oznámenou vadu uznal v plném
rozsahu.

4. Poskytovatel je povinen odstranit oznámenou vadu v záruce maximálně do 30 kalendářních dní
od okamžiku doručení oznámení.

5. Po odstranění oznámené vady poskytovatel a zástupce objednatele sepíší a podepíší protokol
o odstranění vady. Poskytovatel 1 výtisk protokolu o odstranění vady zašle zástupci objednatele ve
věcech technických na adresu pro doručování korespondence uvedené v záhlaví smlouvy.
Podpisem protokolu o odstranění vady zástupcem objednatele je oznámená vada považována za
odstraněnou.

6. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vady poskytovatelem.

7. Poskytovatel neodpovídá za vady vzniklé neodborným užíváním zařízení nebo nedodržením
pokynů pro provoz a údržbu zařízení objednatelem.

8. V případě, že poskytovatel neoprávněně odmítne odstranit oznámené vady, na které se vztahuje
záruka zajakost, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby. Objednatel
je oprávněn vymáhat po poskytovateli náklady, které mu vznikly v souvislosti s neoprávněným
odmítnutím odstranění oznámených vad.

9. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s oprávněným
uplatněním práv ze záruky za jakost. Objednatel uplatní svůj nárok na úhradu těchto nákladů
písemnou výzvou na adresu poskytovatele pro doručování. Poskytovatel je povinen uhradit nutné
náklady objednatele do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy.

ČI. 9
Vady

1. Odpovědnost za vady a nároky z vad dílčího plném se řídí obdobně ust. § 2615 a násl. ve spojem
s ust. § 2099 a násl. OZ.

ČI. 10
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě prodlení poskytovatele s provedením dílčího plnění dle čl. 2 odst. 1 smlouvy v termínu
uvedeném v harmonogramu nebo potvrzené objednávce dle čl. 5 odst. 4 smlouvy, je poskytovatel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny příslušného dílčího plnění za
každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění příslušného závazku.

2. V případě prodlení poskytovatele s odstraněním oznámených vad dílčího plnění v termínu dle čl. 8
odst. 4 smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 500,00 Kč
za každý i započatý den prodlení, a to až do úplného splnění dílčího závazku.

3. V případě, že poskytovatel nebude reagovat na objednávku dle čl. 5 odst. 4 v příslušných Ihůtách,
zaplatí poskytovateli smluvní pokutu ve výši 2 500,00 Kč za každý započatý den prodlení.
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4. V pnpadě nesplněni povinnosti dle čl. 4 odst. 7 smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli
V? ^Š1 1 500,00 KČ 23 každý 1 zaPo6aíÝ den prodlení, a to až do úplného splnění

pnslusneho zavazku.

5. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu, je objednatel povinen zaplatit
poskytovateli úrok z prodlení v zákonné výši.

6. Právo vymáhat a účtovat smluvní pokuty a úrok zprodlení vzniká oprávněné smluvní straně
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty včetně úroků z prodlení
jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány
povinné smluvní straně. J

7. Smluvní pokutu hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a vjaké míře vznikla druhé straně v této
souvislosti škoda, která je vymahatelná samostatně, vedle smluvní pokuty nebo úroku z prodlení
v plné výši. ť

Č1.11
Přerušení provádění dílčího plnění

1. Objednatel je oprávněn nařídit poskytovateli přerušení provádění dílčího plnění v případě, že:

a) dílčí plnění nebude ze strany poskytovatele prováděno v souladu s touto smlouvou, nebo

b) poskytovatel pozbude způsobilosti k provádění dílčího plném.

2. Nařízení o přerušeni prováděni dílčího plnění vydá zástupce objednatele ve věcech technických
v písemné formě. V tomto nařízení bude uveden důvod, pro kteiý objednatel nařizuje přerušit
Provádění dílčího plnění. Nařízení o přerušení provádění dílčího plném bude poskytovateli oznámeno
telefonicky a následně doručeno faxem, příp. doručeno na adresu pro doručování korespondence
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Účinky nařízení o přerušení provádění dílčího plném nastávají
okamžikemjeho doručení poskytovateli.

3. Provádění dílčího plnění může poskytovatel obnovit na základě písemného nařízení o ukončení
přerušení provádění dílčího plném vydaného zástupcem objednatele ve věcech technických.
Nařízení o ukončení přerušení provádění dílčího plném bude poskytovateli oznámeno telefonicky a
následně doručeno faxem, příp. doručeno na adresu pro doručování korespondence uvedenou
v záhlaví této smlouvy. Účinky nařízení o ukončení přerušení dílčího plnění nastávají okamžikem
jeho doručení poskytovateli.

4. V případě, že objednatel přeruší dílčí plném z důvodů uvedených v čl. 11 odst. 1 smlouvy, vydá
objednatel nařízení o ukončení dílčího plnění až poté, co poskytovatel odstraní veškeré závady
uvedené v nařízení o přerušení dílčího plném a objednatel odstranění závad zkontroluje. Objednatel
je povinen dostavit se k provedení kontroly odstranění závad nejpozději do 2 pracovních dnů ode
dne, kdy mu poskytovatel odstranění závad oznámil.

5. O dobu, po kterou bylo ze strany objednatele přerušeno provádění dílčího plnění, se neprodlužuje
doba plnění podle čl. 4 odst. 6 smlouvy.

ČL 12
Předání a převzetí dílčího plnění

1. Poskytovatel je povinen oznámit (faxem nebo elektronicky) zástupci přejímajícího připravenost
k předám provedeného dílčího plnění a umožnit mu řádnou kontrolu při převzetí dílčího plnění.
Poskytovatel se zavazuje, že při předám dílčího plném bude přítomna osoba, která bude schopná řešit
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případné nedostatky zjištěné při předám dílčího plnění. V opačném případě není zástupce
přejímajícího povinen dílčí plnění převzít.

2. Dílčí plném se považuje za provedené, je-li provedeno řádně, včas a bez vad dle platné technologie
výrobce zařízení. Zástupce přejímajícího není povinen převzít dílčí plnění, které vykazuje nedostatky
nebo odporuje smlouvě. Jestliže v průběhu přebírám provedeného dílčího plnění budou zjištěny
skutečnosti o technickém stavu zařízení, které jsou v rozporu s příslušnými předpisy pro provoz
zařízení, bude přebírám přerušeno. O nepřevzetí dílčího plnění v rámci kontroly technického stavu
a úplnosti sepíší a podepíší zástupce poskytovatele a zástupce přejímajícího „Předávací protokol
o převzetí/nepřevzetí dílčího plnění“, jehož vzor tvoří přílohu č. 4 smlouvy. V případě nepřevzetí
dílčího plnění se do výše uvedeného protokolu uvedou důvody jeho nepřevzetí a tuto skutečnost
oznámí zástupce přejímajícího neprodleně zástupci objednatele a zástupci objednatele ve věcech
technických.

3. Přebírám dílčího plnění po provedení dílčího plnění bude pokračovat po odstranění skutečností
uvedených včl. 12 odst. 2 smlouvy, pro které bylo v souladu s tímto bodem přerušeno. Příslušná
zařízení budou vždy předána v provozuschopném stavu.

4. O převzetí dílčího plnění, v rámci kontroly technického stavu a úplnosti předávaného dílčího plnění
dle technické dokumentace, zástupce poskytovatele a přejímajícího vyplní a podepíší „Předávací
protokol o převzetí dílčího plnění", jehož vzor tvoří přílohu č. 4 smlouvy včetně soupisu provedených
prací a soupisu dílů, tj. soupisu všech dílů, které byly namontovány do zařízení (dále jen „předávací
protokol").

5. Dojde-li v průběhu poskytování dílčího plném k potřebě provedení změn oproti původně
sjednanému rozsahu dílčího plném na základě zjištění poskytovatele (dále jen „dodatečné práce"),
je poskytovatel povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat zástupce objednatele
a poskytování dílčího plnění přerušit (dálejen „informace"). V této informaci je poskytovatel povinen
uvést soupis předpokládaných změn, tyto změny ocenit a podat informaci o dopadu dodatečných
prací na sjednaný termín plném. Provedení dodatečných prací musí být odsouhlaseno zástupcem
objednatele a zahrnuto do nové objednávky. Za dodatečné práce lze pokládat pouze takové práce,
které jsou objektivně doložené, nezbytné ke zprovoznění a převzetí systému po provedení dílčího
plnění, které vyvstaly až v průběhu realizace dílčího plnění a nebyly předvídatelné před uzavřením
smlouvy a zpracováním objednávky.

ČI. 13
Zvláštní ujednání

1. Poskytovatel bere na vědomí, že místy plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu ust.
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve zněm pozdějších předpisů (dále jen
„objekty"). Poskytovatel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto
objektů, která byla v této souvislosti vydána orgánem, do jehož působnosti tyto objekty náleží.

2. Smluvní strany se dohodly, že pro dílčí plném podle čl. 2 odst. 1. písm. b) až c) této smlouvy je
poskytovatel oprávněn využít poddodavatelů uvedených v seznamu schválených dodavatelů
(Kniha dodavatelů VTÚ, s.p.) poskytovatele, kteří splňují požadavky ISO 9001 pro nákup nebo
opravy dílčích komponentů zařízení.
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2.

3.

4.

ČI. 14
Ochrana utajovaných informací

Poskytovatel při poskytování služby musí splňovat podmínky přístupu k utajovaným informacím
v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 písm. b) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005
Sb.“). Poskytovatel je povinen zajistit, aby osoby, které budou provádět poskytování služby na
uvedených technických zařízeních, při kterých dochází k nakládám se zařízeními, jež jsou nositeli
utajovaných informací, splňovaly podmínky přístupu k utajované informaci stupně utajení
„VYHRAZENÉ*1 a přijal taková organizační opatření, která zamezí seznamovém se neoprávněných
osob s utajovanými informacemi.

Poskytovateli může být umožněn přístup k utajovaným informacím podle ustanovení nařízení
vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných informací, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 522/2005 Sb.,“), v rozsahu přílohy č. 5 poř. číslo 1 a 2 do
a včetně stupně utajení „VYHRAZENÉ11.

Poskytovatel je dále ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. v průběhu poskytování služby:

a) splnit veškeré požadavky na ochranu utajovaných informací ve smyslu příslušných ustanovení
zákona č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jakož i požadavky objednatele;

b) do 5 pracovních dnů písemně oznámit bezpečnostnímu řediteli Ministerstva obrany (dále
jen „BŘ MO“) všechny změny v zákonných podmínkách, které by mohly vést k ohrožení
jeho ekonomické stability nebo bezpečnostní spolehlivosti;

c) neprodleně písemně oznámit BŘMO neoprávněné nakládám s utajovanými informacemi, ztrátu
nebo jakoukoliv kompromitaci utajovaných informací nebo svoji nezpůsobilost ve vztahu
k utajovaným informacím, zejména odnětí příslušného osvědčení podnikatele;

d) současně se splněním zákonem č. 412/2005 Sb. daných ustanovení neprodleně písemně oznámit
bezpečnostnímu řediteli Ministerstva obrany neoprávněné nakládám s utajovanými informacemi
nebo ztrátu utajovaných informací resortuMinisterstva obrany;

e) do 5 pracovních dnů ode dne vzniku změny oznamovat objednateli veškeré změny informací
uvedených v dotazníku podnikatele;

f) ve smlouvě s poddodavatelem (li) musí stanovit zákaz poskytování utajovaných informací
dalším subjektům;

g) v případě odnětí příslušného osvědčení podnikatele vrátit všechny utajované informace
související s poskytováním služeb objednateli;

h) umožnit odborným orgánům Odboru bezpečnosti MO prověřovat dodržování zásad ochrany
utajovaných informací souvisejících s poskytováním služby u poskytovatele.

Pokud poskytovatel nesplní výše uvedené podmínky přístupu k utajovaným informacím, jedná
se o podstatné porušení smlouvy poskytovatelem podle čl. 15. odst. 1 písm. d) smlouvy.

Smlouva č. 171040007, strana 13 (celkem 16)

ČI. 15
Zánik smluvního vztahu

1. Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká:

a) splněním závazku řádně a včas; ozic MO
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Smlouva č. 171040007, strana 14 (celkem 16 >

b) vyčerpáním celkového finančního limitu dle čl. 3 odst. 1 smlouvy;

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

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

prodlení poskytovatele s provedením dílčího plnění v termínu dle čl. 4 odst. 6 smlouvy
po dobu delší než 20 kalendářních dnů;
nedodržení povinnosti poskytovatele dle čl. 8 odst. 4 smlouvy po dobu delší než 20
kalendářních dnů;
ukončením platnosti osvědčení poskytovatele vystaveného dle zákona č. 219/1999 Sb.,
o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, Odborem vojenského
letectví Sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany ČR;
nedodržení podmínek přístupu k utajovaným informacím podle čl. 14. smlouvy.

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě vyhlášení insolvenčního
řízení vůči majetku poskytovatele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči
majetku insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního
v/ rnzem;

f) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případech uvedených vust. § 223
zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek;

g) písemnou výpovědí objednatele bez udání důvodu s výpovědní lhůtou v délce 30 kalendářních
dnů, která začíná běžet ode dne následujícího po jejím doručení poskytovateli, se vzájemným
vypořádáním účelně a prokazatelně vynaložených nákladů ke dni zániku smlouvy.

2. V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy dle čl. 14 odst. 1 písm. d) až f)
smlouvy nemáposkytovatel právo na náhradu účelně a prokazatelně vynaložených nákladů.

Čl. 16
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o 16 listech a 5 přílohách o 13 listech se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, vlastnoručně
podepsaných zástupci obou smluvních stran, z nichž každý má povahu originálu. Každá smluvní
strana obdrží 1 stejnopis.

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

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

4. Jakýkoliv výsledek činnosti poskytovatele podle smlouvy, popř. jeho část, dokument nebo
dokumentace poskytovatele, podle této smlouvy určený k využití objednatelem, autorským dílem
podle 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, nebo jinak chráněné
duševní vlastnictví, poskytuje poskytovatel podpisem smlouvy objednateli k takovému výsledku
činnosti poskytovatele jako celku i kjeho části (částem) časově neomezené, přenosné, neexkluzivní
oprávnění/licenci bez omezení územního či množstevního k výkonu práva je užít rozmnožováním,
sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro účely zhotovení, provozu, údržby, úprav, oprav
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Smlouva č. 171040007, strana 15 (celkem 16)

a odstranění, a současně poskytovatel poskytuje objednateli oprávnění autorské dílo nebo jme duševní
vlastnictví vytvořené pro objednatele podle této smlouvy upravovat nebo měnit. Jde-li o výsledek
činnosti subdodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona nebo podobného obecne
závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání subdodavatele, zavazuje
se poskytovatel zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému dokumentu poskytovatele oprávnění ve
stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti poskytovatele podle tohoto ustanovení
smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených oprávnění/licenci je již zahrnuta v celkove
ceně předmětné služby. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít.

5. Smluvní strany se dohodly, že za informace tvořící obchodní tajemství dle ust. § 504 OZ považují
informace uvedené v čl. ** smlouvy. Pro vyloučení pochybností smluvní strany deklaruji ze 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 kinfonnacím, ve zněm
pozdějších předpisů. Vlastníkem těchto konkurenčně významných, určitelných, ocenitelných
a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupných informací je poskytovatel. V případě, ze
jsou tyto informace uvedeny jakožto položkové ceny v daňových dokladech, a to jak poskytovatele,
tak jeho subdodavatelů, 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 poskytovatele. Smluvní strany tímto deklarují, že toto
ustanovení je odrazem vůle poskytovatele zajistit odpovídajícím způsobem utajení předmětných

informací.
6. Poskytovatel 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 subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu ust. § 1730 OZ důvěrné.

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

8. Poskytovatel není oprávněn zcela ani z části podstoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani
žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

9. Poskytovatel prohlašuje, že má veškeré potřebné certifikáty, oprávnění apod. potřebná k plnění
předmětu této smlouvy, včetně všech práv k jejich užití.

10. 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 kjejich odstranění.

11 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 vědomějimi udaných nepravdivých údajů.

12. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými a oboustranně podepsanými, vzestupné
číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. O změnách v osobách ci identifikačních
údajích těchto osob nejsou smluvní strany povinny vyhotovovat písemný dodatek dle tohoto
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odstavce; smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro notifikování takovýchto změn
postačuje písemné oznámení druhé smluvní straně, které však musí být učiněno bez zbytečného
odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti.

Smlouva č. 171040007, strana 16 (celkem 16)

13. Poskytovatel souhlasí s uveřejněním textu smlouvy, výše skutečně uhrazené ceny a souvisejících
dokumentů dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů.

14. 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. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.

16. Nedílnou součástí smlouvyjsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace pravidelného servisu - 1 list
Příloha č. 2 Harmonogram pravidelného servisu - 1 list
Příloha č. 3 Objednávka - l list
Příloha č. 4 Předávací protokol o převzetí/nepřevzetí dílčího plnění - 1 list
Příloha č. 5 Cenová kalkulace dílčího plnění - 5 listů

Brno */• r- 2017 Brno O- 2017

Za objednatele: Za poskytovatele:

Mgr. Zora Skurčáková, MBA Mgr. Jiří Protiva
ředitelka ředitel
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Specifikace pravidelného servisu

Příloha č. 1 smlouvyč. 1710400007
Počet listů: 1

A. Pravidelný servis u zařízení začleněného do „Jednotného systému vyhodnocování záznamů 
palubních zapisovačů Test-L“ zahrnuje tyto úkony:

1. Analýza schopností pracoviště vzhledem k účelu jeho využití, která obsahuje především analýzu 
HW vybavení - počty a typy vyhodnocovacích zařízení, tiskárny, počty a typy čteček 
(zaznamenat typ, výrobní číslo, provedené změny na HW podle atestu), vybavení kabeláží, 
externími zdroji - počty a popis.

2. Analýza stavu HW jednotlivých vyhodnocovacích zařízení:
2.1. procesor, paměť, pevný disk;
2.2. vybavení mechanikami CD, DVD, ZIP;
2.3. vybavení speciálním HW (např. karta Panda Turbo);
2.4. analýza fyzického opotřebení.

3. Analýza stavu vzhledem k účelu využití a kontrola funkce instalovaného programového vybavení:
3.1. operační systém;
3.2. verze a konfigurace programového kompletu PANDA a verze nainstalovaných 

programových modulů, které jsou součástí rozsahu programového kompletu PANDA.
4. Ověření funkce vyhodnocovacího zařízení:

4.1. kontrola spuštění zařízení);
5. Prověření funkcí programového kompletu PANDA - spuštění jednotlivých nainstalovaných 

typů modulů:
5.1. Manager - kontrolní spuštění, analýza účtů uživatelů vzhledem k účelu využití;
5.2. View - otevření datového souboru (všechny typy obsluhovaných letounů); kontrola 

správnosti konfigurace pro daný typ letounu
5.3. Trace - otevření datového souboru (všechny typy obsluhovaných letounů), zobrazení 

trajektorie letu na odpovídajících mapách;
5.4. Analyzer - provedení analýzy datového souboru (všechny typy obsluhovaných letounů 

pro něž jsou zpracovány algoritmické analýzy),
5.5. Audio - otevření audio souboru a přehrání hlasových záznamů všech kanálů,
5.6. Edit-kontrolní spuštění;
5.7. Calb - otevření kalibračního souboru, u přenosného vyhodnocovacího zařízení zkouška 

připojením k zapisovači a test komunikace;
5.8. Load - ověření funkce provedením zkušebního přepisu záznamu z PMU a u přenosného 

vyhodnocovacího zařízení i přímo ze zapisovače na letounu;
5.9. Reál - ověření funkce na typech zapisovačů, používaném na dislokovaných letadlech;
5.10. Frame - kontrola správnosti konstant pro výpočet a tabulky, kontrola otevření 

databáze v případě letounů typů L-159.
6. Kontrola konfigurace:

6.1. kontrola systémových souborů v adresáři PANDA a jejich porovnání s tabulkou platných 
souborů;

6.2. kontrola přítomnosti platných kalibračních souborů.
7. Kontrola pracovních adresářů s přepsanými daty:

7.1. analýza stavu vzhledem k účelu využití;
7.2. kontrola a analýza postupů práce s archivními daty.

8. Kontrola vyhodnocování záznamů:
8.1. kontrola postupů (podle platných předpisů a metodik), pro každý typ provozovaného 

letadla;
8.2. analýza skutečně používaných postupů, sledovaných parametrů, atd.

9. Kontrola funkce „Přepis záznamů“:
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9.1. analýza postupů vzhledem k účelu využití;
9.2. porovnání s předpisy pro obsluhu zapisovače a čtečky.

10. Kontrola letadlových knih - kontrola úplnosti záznamů o kalibraci v letadlových knihách.
1. Zpracování kontrolní zprávy, která bude obsahovat popisy a výsledky všech činností 

provedených na předmětu díla v rámci pravidelného ročního servisu, analýzu všech výsledků se 
zaměřením na zhodnocení aktuálního stavu vzhledem k účelu využití a návrh nutných, případně 
vhodných změn konfigurace.

?: útvar objednatele pro provedení pravidelného servisu Test-L předloží minimálně
14 dnu předem:

1. Seznam letadel s uvedením konkrétních informací o palubním vybavení-
1.1. typ letadla;
1.2. trupové číslo (poslední čtyřčíslí);
1.3. typ záznamového systému;
1.4. výrobní číslo záznamového systému;
1.5. datum zástavby;
1.6. datum poslední kalibrace záznamového systému;
1.7. verze firmware záznamového systému (podle platného atestu);
1.8. typ zařízení GPS, pokud je na letadle instalováno a je připojeno k palubnímu 

registračnímu zařízení systému TEST-L;
1.9. typ havarijního hlasového zapisovače, pokud je na letadle instalován;
1.10. typ zařízení DVR pokud je na letadle instalováno a je připojeno k palubnímu 

registračnímu zařízení systému TEST-L.
2. Seznam pozemních vyhodnocovacích zařízení s uvedením konkrétních informací o jejich 

konfiguraci hardwarového a programového vybavení:
2.1. označení pozemního vyhodnocovacího zařízení;
2.2. typ řídící jednotky (typ řídícího počítače);
2.3. výrobní číslo řídící jednotky;
2.4. datum převzetí;
2.5. hardwarová konfigurace řídící jednotky (typ procesoru, velikost paměti a pevného disku, 

typ optické mechaniky, typ grafické karty, typ zobrazovací jednotky, ostatní periférie);
2.6. typ instalovaného operačního systému;
2.7. licenční číslo instalovaného operačního systému;
2.8. verze instalovaného vyhodnocovacího systému PANDA, specifikovat verze jednotlivých 

instalovaných programových modulů programového kompletu PANDA;
2.9. ostatní instalované programové vybavení (antivir, MS Office atd.) s uvedením verze 

a licenčního čísla.
3. Seznam ostatních hardwarových komponent určených pro pozemní obsluhu palubních 

záznamových systémů (zařízení typů PMU, testerů a podobně) s uvedením konkrétních 
informací o jejich konfiguraci hardware a programového vybavení:
3.1. označení komponenty;
3.2. výrobní číslo komponenty;
3.3. datum převzetí;
3.4. instalované programové vybavení s uvedením verze a licenčního čísla.

4. Kopii příslušné strany letadlové knihy se záznamy o provedení kalibrací od posledního 
pravidelného servisu.

5. Metodické pokyny, dle nichž je na konkrétních pracovištích prováděno základní vyhodnocení 
záznamů z provozovaných typů letadel, pro každý provozovaný typ.

6. Vlastní hodnocení dostatečnosti palubního vybavení provozovaných letadel záznamovými 
systémy.

7. Vlastní hodnocení dostatečnosti vybavení pracovišť s ohledem na rozsah prováděných činností.
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Harmonogram pravidelného servisu na rok 2017-2022

Příloha č. 2 smlouvy č. 171040007
Počet listů: 1

Místo plněni Předání předmětu díla zhotoviteli Předání dílčího plnění 
objednateli

VÚ 8407 Praha 31. května 2017 15. srpna 2017

VÚ 2427 Sedlec, Vícenice
u Náměště nad Oslavou 15. srpna 2017 30. listopadu 2017

Harmonogram pravidelného servisu na rok 2018

Místo plněni Předání předmětu díla zhotoviteli Předání dílčího plněni 
objednateli

VÚ 7214 Čáslav 15.února 2018 31. května 2018

Harmonogram pravidelného servisu na rok 2019

Místo plnění Předání předmětu díla zhotoviteli Předání dílčího plnění 
objednateli

VÚ 8407 Praha 15.února 2019 31. května 2019

VÚ 2427 Sedlec, Vícenice
u Náměště nad Oslavou 15. srpna 2019 30. listopadu 2019

Harmonogram pravidelného servisu na rok 2020

Místo plnění Předání předmětu díla zhotoviteli Předání dílčího plnění 
objednateli

VÚ 7214 Čáslav 15. února 2020 31. května 2020

Harmonogram pravidelného servisu na rok 2021

Místo plnění Předání předmětu díla zhotoviteli Předání dňčího plnění 
objednateli

VÚ 8407 Praha 15. února 2021 31. května 2021

VÚ 2427 Sedlec, Vícenice
u Náměště nad Oslavou 15. srpna 2021 30. listopadu 2021

Harmonogram pravidelného servisu na rok 2022

Místo plněni Předání předmětu díla zhotoviteli Předání dílčího plnění 
objednateli

VÚ 7214 Čáslav 15.února 2022 31. května 2022



Příloha č. 3 smlouvy č. 1710400007
Počet listů: 1

OBJEDNÁVKA Č.........
„Provádění podpory provozu systému vyhodnocování záznamů palubních zapisovačů TEST-L“

Poskytovatel: VTÚ. s.p.
Mladoboleslavská 944
197 06Praha9-Kbely

Objednatel: MO Sekce vyzbrojování a akvizic
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

Kontaktní osoba: Ing. Jan Ohlídal Kontaktní osoba:
Telefon: Telefon:
Fax: Fax:
E-mail: E-mail:

1. Předmět dílčího plnění:

2. Místo dílčího plnění:

3. Druh objednané služby (označte pouze jednu možnost):
□ - analýza příčin závady předmětu dílčího plnění služby
□ - zajištění správné funkce předmětu dílčího plnění služby
O ~ zajištění správné funkce předmětu dílčího plnění služby po ukončení těch. podpory systému
4. Popis problému nebo požadované služby:

5. Termíny dílčího plnění:
Datum a čas zahájení dílčího plnění:
Datum ukončení dílčího plnění:

6. Doplňková ustanovení:

7. Datum, jméno a podpis zástupce objednatele ve věcech technických za VU:

8. Datum, jméno a podpis zástupce objednatele
ve věcech technických za celý systém:

9. Datum, jméno a podpis zástupce poskytovatele
ve věcech technických:
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Příloha č. 4 smlouvy č. 1710400007

Počet listů: 1

Předávací protokol o ne/převzetí dílčího plnění 

a soupis provedených prací
J^^oyatehV^jen^teclinlcI^ ústav. s.d. 

AClslo smlouvy; 1710400007- • annuuvy: i /1U4UUU07 _____________________________________________

4. Místo dílčího plnění: --------------------------------------------------

o. uatum zahájeni a ukončení dílčího plnění- -------------- -------------------------
Datum zahájení dílčího plnění-
Datum ukončení dílčího plnění- .......................

. vpiouuuiiu pinem (označte pouze jednu možn 
LI - dílčí plnění dle harmonogramu 

ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) smlouvy č. 171 
U - dílčí plnění na základě objednávky č 

ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b) smlouvy č. 171 
U - dílčí plnění na základě objednávky č 

ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. c) smlouvy č. 171( 
U - dílčí plnění na základě objednávky č 

-------e smyslu 2 odst. 1 písm. d) smlouvy č. 17l(

ost): --------------------------------

0400007(„servis“)

0400007 („analýza závad“)

1400007 („konfigurace14)

1400007 („EOL“l^ŤTŠoupIšprovedených pr£í:------- 1----------

8. Soupis předávané dokumentace - kontrolní zpráva: -----------------

čestné proniáSem (v případ* p.nčni dílčí služby ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. b), c) a d) smlouvy):----------------------------------

_ t v ... , , (hodnost, jméno, příjmení, útvar)
pravněny/á objednatelem čestně prohlašuji, že jsem dílčí plnění převzal/la bez závad a včas.

i n rw+i, : x__ i • . t---------—------------- -—______
““““'i jmcno a poapis zástupce objednatele 11. Datum, jméno a podpis zástupce poskytovatele

1



■í a
i li

n

li
es i *

i i
1>

M as

■&■sj

S

2
i1
I

EQ.Jí

1

5
i
I
I



l
:

P
0
4
t
y

P
V
Z
8
Z
á
Z
n
a
m
O
V
ý
C
h

z
a
ř
l
z
e
n
l
j
e

n
u
,
n
é

a
W
u
a
«
«
>
v
a
t

d
l
e

s
k
u
t
e
č
n
é

p
r
o
v
o
z
o
v
a
n
é

a

k
o
n
t
r
o
l
o
v
a
n
é

L
T
a

P
V
Z
p
ř
e
d

f
a
k
t
u
r
a
c
i

k
a
ž
d
é
h
o

d
í
l
č
í
h
o

p
l
n
ě
n
i
.



ni 2
-

s

lit lí

_: 1 OJ « u> s
1

H

: s 1

I íi U> o s
c
1
£

_

S o p

I 2
o
a

O c O
C
1
£

O O o

1
j

o - »o
£

O O O

1 ': "
2
a

o : =
■o
i

o 8
í

1 r. i - <c -
C

_

OJ OJ

í IO fO Ol a
|

§ 2 a

Ě
X ~

_ J 1*1 : n I to O to

s
- OJ Ol

_

* I
OJ OJ v

I - t CO í' •o 1£ co r-

p
r
a
v
i
d
e
l
n
ý

s
e
r
v
i
s

2
0
1
9

1
1
c
1

"o

i

I

1

i

<7»
á
i

I
i

s

!
a

í

s





O
d
h
a
d

v
ý
š
e

p
l
a
t
e
b

z
a

p
r
a
v
i
d
e
l
n
ý

s
e
r
v
i
s

v

r
o
c
e

2
0
1
7



N
á
k
l
a
d
y

n
a

d
o
p
r
a
v
u

p
ř
i

s
e
r
v
i
s
n
í
c
h

v
ý
j
e
z
d
e
c
h

z

P
r
a
h
a

9

-

K
b
e
l
y


