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Smlouva a.č. 1779350010106, sp.zn. SP MO 6178/31/2017-7935
Běžná oprava vratníků typu UH1-090100

uzavřená podle § 2586 a násl. Ustanovení
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Článek I.
Smluvní strany:

1.1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6,
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním: velitel plk. Ing. Ivan MRÁZ, Ph.D.
se sídlem kanceláří: : VÚ 7935, č.p. 462, 262 23 Jince

Adresa pro doručování korespondence mimo faktur: VÚ 7935, č. p. 462, 262 23 Jince
Faktury dodat dle platebních podmínek.
(dále jen „objednatel“)

a
1.2. Vojenský technický ústav s.p., odštěpný závod VTÚVM
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75859
Sídlo : Dlouhá 300, 763 21 Slavičín
Zástupce: Ing. Ján ROMAN, ředitel odštěpného závodu VTÚVM, jednající ve smyslu § 503 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
Identifikační číslo: 242 72 523
DIČ: CZ24272523

Adresa pro doručování korespondence: Dlouhá 300, 763 21 Slavičín
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že právní vztah vyplývající z této smlouvy (dále jen „Smlouva“) se řídí
občanským zákoníkem.

Článek II.
Předmět a účel smlouvy

2.1. Účelem smlouvy je zabezpečit plnou funkčnost, provozuschopnost a provozní spolehlivost
nástavbových částí 152 mm ShKH vz.77 DANA, pro plnění úkolů mírového života a výcviku
u 13. dělostřeleckého pluku, opravou vratníků (NSN: 1025160007064).
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2.2. Předmětem smlouvy je:

a) závazek zhotovitele provést běžné opravy 16 ks vratníků demontovaných z brzdo-vratných
zařízení 152 mm ShKH vz.77 DANA u zhotovitele.

Oprava bude provedena dle výkresu č. UH1-090100 v rozsahu přílohy č. 2 a výstupní kontrolou
bude tlaková zkouška dle metodiky závěrečné zkoušky ME-OV-001-025 Konečná tlaková
zkouška vratníku pro 152 mm ShKH vz. 77 DANA.
Závady byly způsobeny pravidelným provozováním dané techniky (nejedná se o škodu).

b) Závazek objednatele dílo převzít a za řádně provedenou opravu zaplatit dohodnutou cenu.

Článek III.
Cena

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 562/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
dohodly na celkové ceně 1 120 073,00 Kč včetně DPH, slovy:
jedenmilionstodvacettisícsedmdesátři 00/100 Kč.

3.2. Smluvní cena je objednatelem považována za nejvýše přípustnou - do této ceny jsou zahrnuty
veškeré náklady spojené s provedením díla. Tato cena nemůže být upravena ani v případě početní
chyby.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že tuto cenu lze na základě písemné dohody smluvních stran
dodatečně upravit v případě, kdy objednatel odsouhlasí provedení dodatečných prací oproti
sjednanému rozsahu zhotovovaného díla na základě informace zhotovitele (tzv. vícepráce).
Za „vícepráce“ smluvní strany pro potřeby a účely této smlouvy pokládají pouze takové práce,
které jsou ze strany zhotovitele objektivně doložené, nezbytné ke zprovoznění a převzetí díla,
které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy.
V informaci o nutnosti provedení víceprací je zhotovitel pro objednatele povinen současně uvést
soupis změn v provedení díla, tyto změny ocenit, odůvodnit a zpracovat kalkulaci v Kč
s uvedením počtu hodin potřebných na provedení „víceprací“ a jejich cenu, druhy potřebných
náhradních dílů (materiálu) a jejich cenu, případně uvede další konkrétní související náklady.
Změny v provádění díla nesmí zhotovitel zahájit před podepsáním dodatku ke smlouvě, ve kterém
smluvní strany dohodnou i případnou změnu ceny za dílo a změnu doby provedení díla. Celkový
rozsah dodatečných prací nesmí překročit 30 % celkové ceny díla včetně DPH.

Článek IV.
Platební a fakturační podmínky

4.1. Jako odběratele na daňovém dokladu (faktuře) uvést: Česká republika - Ministerstvo
obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha, v zastoupení VÚ 7935 Jince, č.p. 462, 262 23 Jince.

4.2. Na daňovém dokladu (faktuře) provede zhotovitel jednoznačnou identifikaci příjemce – číslo NS –
793500 a jednoznačnou identifikaci smluvního vztahu – agendové číslo (a.č.), které je uvedeno
v záhlaví smlouvy.

4.3. Dodací listy, předávací protokoly a ostatní dokumenty (ve dvou výtiscích), které
se nedotýkají přímo fakturace zašle zhotovitel na adresu VÚ 7935 Jince, č.p. 462, 262 23
Jince.

4.4. Způsoby doručování faktur:
a) do datové schránky ukbwcxd

Do datové schránky jsou doručovány elektronické faktury od dodavatelů vlastnících datovou
schránku. Datová schránka: ukbwcxd. Název datové schránky: Fakturace (Ministerstvo obrany).

b) do e-mailu
Do e-mailu jsou doručovány elektronické faktury od dodavatelů, kteří nejsou schopni zaslat
fakturu do datové schránky. E-mailová schránka:
Elektronická faktura musí být ve formátu *. pdf. Do e-mailu nesmí být zaslán soubor jako
sken listinné faktury.
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c)   na adresu zabezpečující účtárny Agentura Finanční 606 Tábor 
Adresa zabezpečující účtárny: 
Agentura Finanční 606 Tábor 
Odbor všeobecné účtárny 
Kyjevská 3071 
390 02 Tábor 
Na adresu zabezpečující účtárny jsou zasílány listinné faktury od dodavatelů, kteří nejsou schopni 
vystavit elektronickou fakturu. 

d)   z fakturačního systému dodavatele 
4.5. Daňový doklad (fakturu) v písemné podobě zašle zhotovitel objednateli ve dvou výtiscích na výše 

uvedenou doručovací adresu zabezpečující účtárny. Pokud nebude dodán dodací list, bude veškeré 
náležitosti dodacího listu obsahovat faktura. Objednatel uhradí cenu dle daňového dokladu 
(faktury) do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení, s výjimkou faktur, které budou 
doručeny v období v měsíci prosinec a leden, jejichž splatnost je 60 dnů od jejich prokazatelného 
doručení.  

4.6. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny z účtu objednatele ve prospěch 
zhotovitele. 

4.7. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák.  
č. 235/2004Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Objednatel je oprávněn 
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované 
náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové 
údaje.  

4.8. Pokud budou u zhotovitele 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 Ministerstvo 
obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto 
zákona. 

4.9. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového 
dokladu (faktury). Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím,  
že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti 
daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta 30 dnů ode dne prokazatelného doručení 
opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury). 

 
 

Článek V. 
Podmínky provedení díla 

5.1. Termín provedení díla: do 15. 12. 2017. Skupiny (materiál) určené k opravě budou předány 
zhotoviteli do 5 pracovních dní od nabytí účinnosti smlouvy na základě předávacích protokolů 
dodaných objednatelem. 

5.2. Místo provedení díla se rozumí provozovna zhotovitele: VTÚ s.p., odštěpný závod VTÚVM 
Slavičín, Dlouhá 300, 763 21 Slavičín. Přistavení skupin (materiálu) k opravě a poté zpět se 
uskuteční na náklady objednatele. 

5.3. Kapalina STEOL-M k provedení zkušebního tlakování bude zhotoviteli dodána objednatelem 
v objemu do 40 litrů při předání skupin (materiálu) do opravy. 

5.4. Zhotovitel disponuje náhradními díly, technologií, postupy, výkresovou dokumentací dodanou  
nebo doporučenou výrobcem skupin (materiálu) pro opravu a servis a vlastní pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené při provádění díla. Kvalita použitého materiálu a náhradních 
dílů nezmění užitné vlastnosti opravovaných skupin (materiálu). Zhotovitel umožní kontrolu 
dokumentů zaručujících kvalitu a původ dodávaných náhradních dílů, které nesmějí měnit užitné 
vlastnosti skupin (materiálu) a jejich technické parametry. 

5.5. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti  
za škodu způsobenou třetí osobě minimálně ve výši odpovídající pojistné částce 2 000 000,- Kč. 
Na písemné vyzvání objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv po celou dobu plnění smlouvy 
tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením pojistitele, a to do pěti pracovních dnů od obdržení 
tohoto vyzvání. 
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5.6. Nebezpečí vzniku škody na skupinách (materiálu) předaného k provedení díla přechází 
z objednatele na zhotovitele a zpět ze zhotovitele na objednatele okamžikem podpisu „Protokolu  
o odevzdání a převzetí“ zástupci obou smluvních stran po předání věci. Za nebezpečí škody  
na prováděném díle až do jeho předání objednateli odpovídá zhotovitel. 

5.7. Zhotovitel na vlastní náklady provede ekologickou likvidaci demontovaných dílů a použitých 
náplní odebraných při plnění díla. 

 
Článek VI. 

Záruka 
6.1. Záruka za jakost: S ohledem na bezpečnost provozu a případné zjištění skrytých vad  

na opravených skupinách (materiálu) objednatel požaduje odpovědnost zhotovitele za vady  
a uplatňování záručních oprav: 12 měsíců na práci, 12 měsíců u pryžových součástí a spotřebního 
materiálu a 24 měsíců u ostatních náhradních dílů. 

 
Článek VII. 

Státní ověřování jakosti 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že na dílo bude uplatněno 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 SOJ ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb.; 
b) zhotovitel s provedením SOJ podle zákona č. 309/2000 Sb. souhlasí. 

7.2. SOJ bude provedeno na základě rozhodnutí Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a 
státní ověřování jakosti, náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 (dále jen „Úřad“) v rozsahu 
konečné kontroly provádění díla a za podmínek uvedených v příloze č. 1 „Požadavky  na 
zabezpečení státního ověřování jakosti“ této smlouvy. Provedení SOJ nezbavuje zhotovitele plné 
odpovědnosti za vady díla a za případnou škodu vzniklou objednateli. 

7.3. Zhotovitel je povinen oznámit ZSOJ nejméně 5 pracovních dní předem připravenost ke konečné 
kontrole. 

7.4. Pokud zhotovitel zmaří provedení SOJ neplněním svých závazků uvedených ve smlouvě, 
má objednatel právo odstoupit od smlouvy, požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu a zhotovitel 
nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu smlouvy. 

 
Článek VIII. 

Sankce 
8.1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla ve sjednané lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla , a to za každý započatý den 
prodlení. Dále je zhotovitel povinen podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v případě, že by došlo  
k prodlení s plněním závazku zaplatit výši nákladů spojenou s uplatněním každé pohledávky  
v minimální částce 1 200,00 Kč. 

8.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny díla je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla, a to za každý započatý den prodlení. 

8.3. Objednatel uplatní nárok na náklady spojené s uplatněním pohledávky, smluvní pokutu a její výši 
písemnou výzvou u zhotovitele,  na jeho adrese pro doručování. Zhotovitel je povinen zaplatit 
náklady spojené s uplatněním pohledávky a uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení 
této výzvy. 

8.4. Smluvní pokutu zaplatí povinná smluvní strana bez ohledu na to, vznikla-li druhé smluvní straně 
škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši, vedle nákladů spojených  
s uplatněním pohledávky a smluvní pokuty. 

8.5. Dojde-li ke zmaření provedení konečné kontroly ZSOJ ze strany zhotovitele, zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z poměrného podílu ceny opravy vratníků (včetně DPH),  
na nichž byla konečná kontrola ZSOJ zmařena. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu pak 
vznikne objednateli dnem vzniku dané skutečnosti. 
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Článek IX. 

Ostatní ujednání 
9.1. Pokud nebude návrh objednatele ve formě smlouvy  zhotovitelem podepsán zaručeným 

elektronickým podpisem do 10 pracovních dnů od podpisu objednatele a odeslán k objednateli, 
může objednatel od smlouvy odstoupit. 

9.2. Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. 
9.3. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku. 
9.4. Tato smlouva obsahuje 2 přílohy: 
a) Příloha č.1 „Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti“; 
b) Příloha č.2 „Rozsah opravy vratníků BVZ 152 mm SHKH“. 
9.5. 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. 

9.6. Smlouva nabývá účinnosti dle zákona 340/2015 sb. dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv. 
 
 V Jincích dne Ve Slavičíně dne  
  
 Za objednatele Za zhotovitele   
 
 Velitel Ředitel odštěpného závodu VTÚVM 
 plk. Ing. Ivan MRÁZ, Ph.D. Ing. Ján Roman 
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Příloha č. 1 ke smlouvě a.č. 1779350010106, sp.zn. SP MO 6178/31/2017-7935 

Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti 

1. Rozsah státního ověřování jakosti 

1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy se na základě rozhodnutí Úřadu v rozsahu  
a za podmínek stanovených touto smlouvou uplatní státní ověřování jakosti 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“).  

2. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě poskytování služby v zahraničí Úřad ve smyslu § 19 
odst. 2 zákona požádá o státní ověřování jakosti obdobný úřad nebo orgán (Government Quality 
Assurance Representative) státu, kde se služba poskytuje (dále jen „zahraniční úřad“). V takovém 
případě zhotovitel předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním poskytovatelem služby  
a dokumentaci služby, kterou schválil odběratel v anglickém jazyce nebo v jazyce používaném v zemi 
poskytovatele služby.  

3. Státní ověřování jakosti provede: 
a) zástupce Úřadu (určený příslušník Úřadu) u zhotovitele, který službu poskytuje na území České 

republiky, 
b) zástupce zahraničního úřadu - u zhotovitele, který službu poskytuje v zahraničí. 

4. Státní ověřování jakosti nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady služby. 

5. V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční ve formě konečné kontroly § 27 až 29 zákona. 

6. Zhotovitel je povinen Úřadu, resp. zahraničnímu úřadu v závislosti na požadavku objednatele umožnit 
provést konečnou kontrolu podle ČOS 051631, 2. vydání, Požadavky NATO na ověřování kvality  
při výstupní kontrole – AQAP-2131, Ed. 2, NATO Quality Assurance Requirements For Final Inspection. 

7. Zhotovitel se zavazuje smluvně sjednat s poddodavateli podmínky pro státní ověřování jakosti,  
jaké jsou uvedeny v této smlouvě, pokud nebude konečná kontrola provedena přímo  
u zhotovitele. 

2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti 

8. Zhotovitel předloží zástupci Úřadu, resp. zahraničnímu úřadu seznam poddodavatelů  
a jimi realizovaných poddodávek a ten určí, u kterých poddodavatelů se uplatní státní ověřování jakosti. 
Pro zabezpečení státního ověřování jakosti u stanovených poddodavatelů zhotovitel předá zástupci Úřadu, 
resp. zahraničnímu úřadu příslušné poddodavatelské smlouvy bezprostředně po jejich uzavření. 

9. Zhotovitel na žádost Úřadu, resp. zahraničnímu úřadu: 
a) bezplatně poskytne k používání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu činnosti zástupce Úřadu, 

resp. zahraničnímu úřadu, které jsou vybavené inventářem, opatřené telefony pro vnitřní, městskou 
a meziměstskou síť apod.;  

b) zajistí parkovací místo pro služební vozidlo zástupce Úřadu, resp. zahraničnímu úřadu v místě 
výkonu jeho činnosti; 

c) bezplatně poskytne nezbytně nutné prostory pro státní ověřování jakosti, např. kontrolní místnosti, 
laboratoře, zkušebny, skladiště a jiné prostory s odborným personálem a v odůvodněných případech  
i v mimopracovní době. 
10. Zhotovitel umožní zástupci Úřadu, resp. zahraničnímu úřadu přístup ke schválenému a evidovanému 
kompletu technické dokumentace uloženému u zhotovitele. Takto uložený komplet dokumentace musí 
obsahovat veškeré realizované změny. 

11. Zhotovitel vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí se státním 
ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích. 

12. Pracoviště řízení jakosti zhotovitele předává službu ke konečné kontrole zástupci Úřadu,  
resp. zahraničnímu úřadu až po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady 
ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.  
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13. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen předložit zástupci Úřadu, resp. zahraničnímu úřadu všechny 
své žádosti o odchylky, výjimky nebo změny na službě a že objednatel zmocnil Úřad, resp. zahraniční 
úřad k vyřizování žádostí zhotovitele o povolení odchylky, výjimky a změny na službě v tomto rozsahu: 

14. Zahraniční poskytovatel služby k dodávce přiloží Certificate of Conformity na jednotlivé služby, 
které potvrdí zahraniční úřad. 

15. Zhotovitel služby umožní Úřadu, resp. zahraničnímu úřadu účast na řešení reklamace, bude-li vůči 
němu uplatněna. 
 

Předloží-li zhotovitel žádost: 

Úřad žádost 

pouze vezme na 
vědomí 

posoudí   
a vyjádří se k ní 

posoudí  
a rozhodne o ní 

 
Skupina A 

odchylky X   
--- výjimky X  

změny X  
 

Skupina B 
odchylky  X  
výjimky  X  
změny  X --- 

Poznámky: 1. Odchylky, výjimky a změny skupiny A jsou takové, které mají vliv na 
takticko-technické parametry výrobku nebo služby, jeho instalaci, uvedení do 
provozu, údržbu, opravy, životnost, spolehlivost, zaměnitelnost, bezpečnost a 
cenu. 

 2. Všechny ostatní odchylky, výjimky a změny jsou zahrnuty do skupiny B. 
 3. Objasnění odchylky, výjimky a změny je uvedeno v § 20 odst. 4 až 6 zákona. 



 
 

  - 8 - 
 

 

Příloha č. 2 ke smlouvě a.č. 1779350010106, sp.zn. SP MO 6178/31/2017-7935 

Rozsah opravy vratníků BVZ 152 mm SHKH 

Běžná oprava zabezpečí plnou provozuschopnost daných skupin, vždy obsahuje: 
• demontáž kompletního vratníku do jednotlivých součástí; 
• vyčištění všech dále použitelných dílů; 
• kontrola všech dále použitelných dílů, ověření jejich technických parametrů; 
• oprava těla válce vratníku se zaměřením na vnitřní průměr (přehonování vnitřního průměru válce 

vratníku max. do 65,5H8, niklování / nitridace); 
• zaleštění pístnice; 
• výměna vložky pístu; 
• celková oprava / výměna ostatních kovových součástí skupiny; 
• kompletní výměna těsnících manžet a kroužků; 
• zpětná montáž; 
• nástřik vnějších ploch barvou ve standartu ČOS 801001, 4. vydání, Oprava 1  - odstín khaki  

dle ČSN 67 3067 „5450“; 
• zabalení skupiny do vrstvy průtažné fixační folie s vrstvou polyetylénové fixační fólie  

na exponovaných místech v souladu s ČOS 999923, 2. vydání.  

Oprava bude provedena dle výkresu č. UH1-090100 a výstupní kontrolou bude tlaková zkouška 
dle metodiky závěrečné zkoušky ME-OV-001-025 Konečná tlaková zkouška vratníku pro 152 mm 
ShKH vz. 77 DANA. 
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