
Smlouva o dílo c. 165210281 

„NVG vybavení kabiny a vnější osvětlení L-159“

Smluvní strany
w
Česká republika - Ministerstvu obrany

se sídlem: 
zastoupena:

se sídlem kanceláří: 
IČO:
DIČ:

bankovní spojení: 

kontaktní osoba:

Tvchonova 1, 160 01, Praha 6
Mgr. Zorou Skurčákovou. MBA, ředitelkou odboru vyzbrojování 
vzdušných sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO, na základě příkazu 
k zastupováni

náměstí Svobody 471/4,160 01 Praha 6 
60162694 
CZ60162694

ČNB - pobočka 701. Na Příkopě 28. Praha 1 
číslo účtu: BHBHH 

Ing. Romana Straková 
tel.
email:

zástupce objednatele ve věcech technických:
Ing. Zdeněk Jurka 
tel.:| 
e-mail:
pplk, M -učik 
tel. | 
email:

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
odbor vy zbrojování vzdušných sil 
nám. Svobody 471 !A 
16001 Praha 6

(dále jen „objednatel") na straně jedné

2. AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem \ Praze, oddíl B. vložka 17749
se sídlem: 
zastoupena:
IČO:
DIČ:

bankovní spojení:

kontaktní osoba:

Dolinek. U Letiště 374. 250 70 Odolena Voda 
Giuseppe Gíordo. členem představenstva 
24194204 
CZ24194204

Česká spořitelna, as.. Budějovická 1912, 140 00 Praha 4 
číslo účtu;

Zdeněk Zachař 
tel.
e-mail: zdenek. zachartfř aero.cz

Sekce vyzbrojování a akvizic MO 

Odbor vzdušných sil 

právník: 

dělům: 

podpis:



zástupci zhotovitele ve věcech technických:
Petr Kudrna, t 
e-mail: petr.k 
Miloš TrnoM 
e-mail 
fax:

adresa pro doručováni korespondence:
AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 
Dolínek. U Letiště 374 
250 70 Odolena Voda

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

uzavírají dle ust. § 2580 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občansky zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ..OZ"). tuto smlouvu o dílo č. 165210281 (dále jen „smlouva").

ČI. 1
Vymezení pojmů a definic

Pro účely této smlouvy se rozumí:

dilo

ESIS
harmonogram 
letoun L-l 59 
NVG
OSOJ Čechy 
OVL. SDK MO

OZ
SOI
smlouva

TP
úprava

Úřad

zákon č. 309.2000 Sb.

zástupce objednatele

zástupce uživatele

ZSOJ
ZVZ

závazek zhotovitele vymezený touto smlouvou v čl. 3 odst. 1 smlouvy 
včetně všech jeho dalších povinností stanovených touto smlouvou; 
electronic standby instrument systém (záložní elektronicky ukazatel); 
příloha č. 5 smlouvy, ve které jsou uvedeny jednotlivě činnosti plnění: 
jednomístný letoun L-l59 ve vlastnictví objednatele: 
brý le nočního vidění;
odbor státního ověřování jakosti Čechy Úřadu;
odbor vojenského letectví Sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany 
České republiky;
zákon č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů: 
státní ověřováni jakosti prováděné OSOJ Čechy;
tato smlouva se všemi jejími přílohami a jakýmikoliv pozdějšími dodatky 
odsouhlasenými mezi smluvními stranami v souladu s čl. 17 odst. 11 této 
smlouvy;
technické podmínky pro letotin L-I59Č. TPF-01-0124-95; 
přizpůsobení vybavení kabiny na NVG včetně provedeni úpravy vnitřního 
a vnějšího osvětleni letounu L-l 59 a ověřeni možnosti zvýšeni bezpečnosti 
pilotáže zástavbou zařízení ESIS;
IJřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřováni jakosti, 
se sídlem nám. Svobody 471. 160 01 Praha 6:
zákon č. 3092000 Sb., o obranné slarídardizaei, katalogizaci a státním
ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu
a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů;
náčelník Vojenského zařízení 5512 Štěpánov u Olomouce; tel.: 973 408 001,
fax; 973 408 010, nebojím písemně pověřená osoba:
velitel Vojenského útvaru 7214 Čáslav: tel.: 973 375 001. fax: 973 375 992.
nebojím pověřená osoba;
zástupce pro státní ověřování jakosti OSOJ Cechy;
zkrácené vojskové zkoušky.

i

5 jL.r* vv;!>ro|nvjní a akvizic MO 

Odbor wíÍJÍných síl 

právník: 

datum:

podpis:



ČI. 2
Účel smlouvy

Účelem smlouvy je rozšíření schopností letounu L-159 o schopnost létání pilotů v nočních podmínkách 
s použitím NVG, jakož i zvýšení bezpečnosti pilotáže.

ČI. 3
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele:

a) provést zástavbu vnitřního a vnějšího osvětlení (pozičních, antikolizních a fbrmačních 
světel) na letounu L-159 výrobního čísla 156070. případně náhradním letounu číslo 156060 
(dále jen ..letoun**), včetně následné certifikace a příslušné úpravy provozní a průvodní 
technické dokumentace letounu v českém jazyce a

b) provést zástavbu pro zařízení ES1S na letounu;

a to podle schváleného dodatku č. 3 ..Technických podmínek pro L-159 č. TPF-01-0124-95*'
(dále jen ..dílo").

Zhotovitel v souvislosti s provedením díla dále opatří a dodá;

c) 5 souprav pozičních, antikolizních a formačních světel pro L-159T1. jejichž seznam je 
uveden v „Cenovém rozkladu**, který tvoří přílohu č. 2 smlouvy (dále jen ..cenový rozklaď');

d) nové a modifikované náhradní díly, jejichž seznam je uveden v cenovém rozkladu;

(dále jen ..zboží*').

Pozn. cena zboží je součásti ceny za plnění dle cl. 5 smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedené dílo včetně dodaného zboží
dohodnutou cenu dle ČI. 5 smlouvy.

ČI. 4
Doba a místa plněni

1> Zhotovitel zahájí plnění předmětu v souladu sčl. 6odst. 1 smlouvy a ukončí jej nejpozději 
dne 30. listopadu 2018 včetně.

2. Smluvní strany se dohodly na realizaci plněni dle či. 3 odst. 1 smlouvy prostřednictvím dílčích 
plnění v souladu scénovým rozkladem (dálejen ..dílčí plnění").

3. Místem provedení díla je sídlo zhotovitele, tj. společnost AERO Vodochody AHROSPACE a.s.. 
Dolinek. U Letiště 374. 250 70 Odolena Voda (dále jen „sídlo zhotovitele").

4. Místem dodání zboží dle čl. 3 odst. 1 písm. c) a d) smlouvy je Vojenský útvar 7214 Čáslav. 
285 76 Chotusice (dále jen ..VÚ 7214 Čáslav").

5. Místem provedení zkrácených vojskových zkoušek dle ěl. 10 smlouvy je VI J 7214 Čáslav.

Čl. 5 
Cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb„ o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové ceně za plněni (dále jen „cena za plnění"), která činí:

Cena za plnění bez DPH činí 24 766 622,00 Kč 
(slovy: Dvacctčtyřimilíónůsedmsetšedesátšesttisícšestsetdvacetdva korun českých)
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Výše DPI I (sazba 21 %) činí 5 200 990,62 Kč 
(slow: Pétmiliónúdvčstétislcdevétsetdevadesát korun Českých šedesátdva haléřů)

Cena za plnění včetně DPH (sazba 21%) činí 29 967 612,62 Kč 
(slovy: Dvacetdevětmiliónúdevétsetšedesátsedmtisícšcsteetdvanáct korun českých

šedesátdva haléřů)

2. Rozklad celkové ceny za plnění je uveden v cenovém rozkladu. Celková cena za plnéní bez 
DPH je stanovena jako cena konečná a nepřekročitelná. K celkové ceně za plnění bez DPH bude 
připočteno DPH ve výši v souladu s účinnými právními předpisy ke dni zdanitelného plnéní.

3. Zhotovitel při jednání deklaroval, že celková cena za plněni dle čl. 5 odst. 1 smlouvy (popř. 
její dílčí části) byla stanovena v souladu s ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb.. o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, jako cena v místě a čase obvyklá. Objednatel má prav o tuto 
skutečnost kdykoliv ověřit. Zhotovitel bere na vědomí zněn! ust § 12 odst. 5 zákona č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve zněni pozdějších 
předpisu, tedy že v případě, kdy celková cena za plnění (popř. její dílčí části) bude vy šší než cena 
obvyklá podle ust. § 2 odst. b zákona č 526M990 Sb.. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
tj. cena tvořena kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladu a přiměřeného zisku, je 
taková cena neplatná v rozsahu rozdílu, o který překračuje přípustnou výši. Na úhradu ceny vyšší 
než obvyklé nevzniká zhotoviteli nárok.

4. Cena za plněni bez DPH zahrnuje veškeré náklady zhotovitele s plněním jeho zavazkú dle této 
smlouvy (provedeni certifikace úpravy letounu, náklady na úpravy provozní a průvodní technické 
dokumentace a technických podmínek, náklady na pojistné a balné, dopravu, zaškolení, další 
poplatky atd.).

5. Objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

6. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly podkladové dokumentace pro kalkulaci účtovaných ccn 
(mzdové podklady, sazby, materiálové výdejky, daňové doklady atd.) uložené ti zhotovitele, a to 
v době od zahájeni plnéní smlouvy do doby 1 roku po ukončení plnění smlouvy. Předloženi 
podkladové dokumentace ke kontrole si písemně vyžádá objednatel. Zhotovitel ve Ihútě 14 
kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele předloží požadovanou dokumentaci objednateli 
ke kontrole.

ČI. 6
Způsob provedení díla :i další povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel zahájí plněni v souladu s „Harmonogramem", který tvoří přílohu č. 5 smlouvy (dále 
jen ..harmonogram"). Změny vc vzájemně odsouhlaseném harmonogramu lze činit pouze na základě 
písemné dohody mezi zástupcem objednatele ve věcech technických a zhotovitele, přičemž 
termíny dílčích plnění uvedené v cenovém rozkladu jsou neměnné.

2. Zástupce uživatele předá zhotoviteli letoun k provedeni díla a sadu náhradních dílu určených 
k modifikaci v sídle zhotovitele dle čl. 4 odst. 3 smlouvy. Na předávaném letounu musí bvt plně 
funkční veškeré komponenty nutné pro provedení díla.

3. Zástupce objednatele za účasti zástupce uživatele převezme letoun po provedení díla od zhotovitele 
v sídle zhotovitele dle č. 4 odst. 3 smlouvy.

4. Zástupce objednatele za účasti zástupce uživatele převezme zboží od zhotovitele v místě dle 
čl. 4 odst. 4 smlouvy.

5. K provedení díla bude letoun předán v termínu dle harmonogramu ve stavu, který odpovídá 
náletu příslušného letounu, uvedeném v letadlově knize. Nejpozdčji 10 pracovních dnů před 
předáním letounu za účelem provedeni díla zástupce zhotovitele oznámí zástupci uživatele
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-i nebo e-mailem termín předáni letounu. Objednatel jc povinen při předání letounu za účelem 
-r vedení díla předat zhotoviteli veškero doklady nezbytné k převzetí a užíváni letounu 
; k provedeni díla.

• 1 předáni letounu za účelem provedeni díla bude sepsán ..Protokol o předánf/převzetí letounu",
íitož vzor tvoři přílohu č. 3 smlouvy (dále jen ..protokol o předáni a převzetí").

‘ Spolu s předáním letounu zhotoviteli budou předány zástupcem uživatele náhradní díly určené 
k modifikaci dle přílohy č. I I ..Předávací protokol náhradních dilú určených k modifikaci".

$ Objednatel je povinen za účelem provedeni zástavby dle čl. 3 odst. 1 písni, b) smlouvy současné 
s předáním letounu k provedení díla zapůjčit zhotoviteli zařízení tSIS.

9. V případě, že se na předmětném letounu v průběhu realizace díla vyskytnou závady, za které 
není odpovědný zhotovitel a které neumožňují řádné pokračování v provádění díla. zhotovitel 
písemně upozorní zástupce uživatele. Zástupce uživatele je povinen do 5 pracovních dnů od 
obdrženi tohoto upozornění tyto závady prověřit. Zástupce uživatele je povinen následně stanovit 
způsob odstraněni takovýchto závad. Závady, za které není odpovědný zhotovitel, odstraní 
objednatel na vlastni náklady.

10. Doba plnění dle čl, 4 odst. 1 smlouvy se automaticky prodlužuje o dobu, po kterou trvá odstraněni 
závad dle ČL 6 odst. 9 smlouvy na letounu, a o dobu zpoždění předáni letounu k realizaci díla na 
straně objednatele.

11. Zhotovitel je dále povinen:

a) provést na své náklady veškeré práce související s provedením díla (dodáním zboží) 
a s plněním ostatních závazků zhotovitele dle této smlouvy;

b) provést konzervaci motoru po převzetí letounu;

c) zajistit provedeni prací souvisejících se stáním letounu dle knihy T.O. 1 F/A-Ll 59-6 a údržbu 
leteckého akumulátoru SAFT:

d) zajistit přepravu py rotechnických prostředků k uloženi u zástupce uživatele a zpět;

e) provést dílo s výhradním využitím paliva F-34 dle jakostní specifikace S'I ANACi 3747, Ld.
11 nebo MIL-DTLT83133. nebo palivo Jet A-l dle jakostní specifikace ASTM-D-1655-08;

0 vést průběžně zkušební a kontrolní záznamy k prováděnému dílu tak. aby bylo možné prokázal 
shodu provedeného díla s požadavky stanovenými vc smlouvě;

g) zajistit bezplatné parkováni letounu v sídle zhotovitele po dobu prováděni díla:

h) umožnit objednateli průběžnou kontrolu díla na základě písemně doruéené žádosti:

i) poskytnout nezbytnou podporu zástupci uživatele při změně konfigurace letounu na zařízeni 
ESIS v průběhu ZVZ;

j) dodat k letounu upravenou a doplněnou průvodní a provozní technickou dokumentaci v českém 
jazyce formou Operational Supplcment. včetně letové příručky, návodů k použiti předpisů 
pro údržbu a ošetřování atd.

k) nejpozději 10 pracovních dnů před navrhovaným termínem předáni díla včetně dodáni zboží 
oznámit faxem nebo telefonicky zástupci objednatele a uživatele předpokládané datum 
a hodinu, kdy bude předání díla (zboží) zahájeno a kdy zhotovitel požaduje poskytnutí 
.součinnosti objednatele k převzetí díla <zboži) a následně potvrdí přesné datum a hodinu 
5 pracovních dnů předeni:

l) vrátit po ukončení díla zařízeni KSIS.

Selíce vykrajování a afcvtoc Mo 
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-ponenty letounu, které budou během provádění díla z letounu demontovány z důvodů jejich 
- levvužitclnosti pro provedeni díla, zhotovitel označ i žlutou visačkou „sejmuto z letounu. 
—zkoušeno" a bez zbytečného odkladu předá zástupci objednatele (dále jen ..komponenty"). Na 

v mponentech nebude zhotovitelem provedena oprava, repase. čištěni, konzervace a nebudou 
zabaleny do přepravních kontejnerů. Seznam těchto komponentů bude uveden v ..Protokolu 

i předání nevyužitých položek z letounu L-l59". jehož vzor tvoří přílohu č. 10 smlouvy, který 
pn předáni komponentu objednateli podepíše zástupce objednatele a zhotovitele.

; Komponenty letounu, které budou během prováděni díla 7 letounu demontovány z důvodu jejich 
náhrady novými, zhotovitel uvede v „Seznamu demontovaných komponentu" (dále jen „seznam ). 
Zhotovitel seznam předloží zástupci uživatele ke schváleni. Zástupce uživatele rozhodne, 
které z komponentů uvedených v seznamu převezme současně sprovedeným dílem. Komponenty, 
které zástupce uživatele nepřevezme, smluvní strany prohlásí za odpad Seznam s vyznačenými 
komponenty převzatými zástupcem uživatele bude součástí „Protokolu o provedení dílčího plnění", 
jehož vzor tvoří přílohu č. 4 smlouvy (dále jen „protokol").

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

15. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 měsíců od podpisu smlouvy předložit zástupci objednatele 
ve věcech technických návrh dodatku č. 3 „Technických podmínek pro L-159 č. iPF-01 -0124-95" 
v souladu s příslušnými předpisy.

16. Zhotovitel jc povinen předat objednateli letoun 2a účelem provedení kontrolně přejímacího letu 
po oboustranném podpisu protokolu o předání a převzetí dle cl. 6 odst. 6 této smlouvy. Po dobu 
provádění kontrolně přejímacího letu přechází na objednatele odpovědnost za škody na letounu 
a za škody způsobené jeho provozem. Předání díla proběhne po provedení kontrolně přejímacího 
letu pilotem zástupce uživatele, a to v souladu s interními normativními akty uživatele. 
V případě, že se v průběhu kontrolně přejímacího letu neprojeví žádné vady. příslušní zástupci 
podepíší protokol v souladu s čl. 6 odsi. 20 smlouvy. V případě, že objednatel zjisti vady díla 
v průběhu kontrolně přejímacího letu, smluvní strany sepíši o zjištěných vadách zápis, který bude 
obsahovat popis těchto vad. jakož i termín jejich odstranění. Po odstranění všech zjištěných vad díla 
uvedených v předmětném zápise zhotovitelem a jejich ověření objednatelem (pozemní nebo 
letové), příslušní zástupci podepíši protokol \ souladu s čl. 6 odst. 20 smlouvy

Zhotovitel je povinen dále objednateli předat zboží ve Vl) 7214 Čáslav.

17. Letoun bude po převzetí přelétnut zástupcem uživatele nejpozději do 10 pracovních dnů po 
převzetí. Doba přeletu se prodlužuje o dobu nepříznivých povětrnostních podmínek, které 
neumožní bezpečný přelet. Zhotovitel není po tuto dobu povinen provádět plánovanou údržbu, 
ale poskytne zástupci uživatele součinnost pro provedení údržby.

18 Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo a zboží v termínech dle cenového rozkladu až po 
provedeni státního ověřování jakosti (dále jen „SOJ") dle zákona č. 309/2000 Sb.. o obranné 
standardizaci, katalogizaci a státním ověřováni 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.") v rozsahu konečná kontrola Úřadem, pro které:

a) bylo Úřadem vydáno „Osvědčení o jakosti a kompletnosti" (dále jen „osvědčení"):

b) byl schválen dodatek č. 3 „Technických podmínek pro L-159 č. TPF-01-0124-95";

c) OVL SDK MO vydalo příslušné bulletiny na základě předložených návrhů bulletinů 
týkajících se zástavby vnitřního a vnějšího osvětlení letounu a zástavby pro zařízeni F.SIS:
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byla dodána upravená a doplněná průvodní a provozní technická dokumentace v českém 
jazyce dle íl. 6 odst. 11 písm. j) smlouvy.

'bjcdnatel se zavazuje převzít řádné a včas provedené dílo (zboží), přičemž objednatel není 
povinen ani oprávněn převzít dílo (zboží), které nebylo provedeno (dodáno) řádně. Za řádné 
proceděné dílo (dodané zboží) se považuje takové, které je provedeno (dodáno) v souladu 
š podmínkami uvedenými ve smlouvě a účinnými právními předpisy.

2 * O provedení a předání dílčího plnění vyhotoví zhotovitel ve 3 výtiscích protokol dle ěl. 6 odst. 13 
smlouvy. V pfipadé, že bylo dílčí plněni provedeno řádně, zástupce objednatele, za součinnosti 
zástupce uživatele, a zhotovitele protokol oboustranně podepíší. Zhotovitel si jeden výtisk 
ponechá, jeden předá zástupci objednatele a jeden přiloží k daňovému dokladu dle čl. 7 odst. 1 
smlouvy. Součástí protokolu bude i dodací list ke zboží dle ěl. 3 odst. I písm. c) a d) smlouvy, 
v případě, že jc to relevantní, podepsaný zástupcem objednatele a zhotovitele, na kterém zástupce 
objednatele doplní příslušný IDED (identifikátor dodávky).

21. Zjistí-li zástupce objednatele/uživatele při převzetí dila (zboží), že dílo (zboží) vy kazuje vady nebo 
je neúplné, odmítne jeho převzetí s písemným uvedením všech diivodú, Zástupce objednatele není 
oprávněn převzít dílo (zboží), jež nesplňuje podmínky této smlouvy. O odmítnuti převzetí díla 
(zboží) zástupcem objednatele a o případném náhradním převzetí dila (zboží) je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu informovat Úřad.

22. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou třetí osobě min. ve výši odpovídající pojistné částce 70 mil. Kč s maximální 
spoluúčasti objednatele ve výši 10%. Na písemnou výzvu objednatele je zhotovitel povinen, 
kdykoliv po celou dobu trvání smlouvy, nit o skutečnost prokázal písemným potvrzením 
pojistitele, a to do 15 pracovních dnů od obdržení této výzvy.

Čl. 7
Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za provedené dílčí plněni, a to po jeho předaní 
a podpisu piotokolu v souladu s čl. 5 odst. 20 této smlouvy. Zhotovitel je povinen vyhotovit 
daňový doklad ve 3 výtiscích (1 originál a 2 kopie), přičemž jednu kopii daňového dokladu 
včetně příloh zašle zhotovitel nejpozději do 10 kalendářních dnů od podpisu protokolu dle čl 6 
odst. 20 této smlouvy kontaktní osobě objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.

2. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené v ust. § 29 odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 
Sb.. o dani z přidané hodnoty , ve znční pozdějších předpisů, a ust. § 435 OZ. Daňový doklad musí 
zejména obsahovat tyto údaje a náležitosti:

- označení dokladu jako daňový doklad nebo faktura a jeho číslo:

- číslo smlouvy, uvedené objednatelem v záhlaví této smlouvy;

- datum splatnosti daňového dokladu;

* ICO a DIČ smluvních stran:

* číslo bankovního účtu zhotovitele a název banky;

- počet příloh a razítko zhotovitele s podpisem zhotovitele;

- v příloze daňového dokladu zhotovitel přiloží:

- kopii podepsaného protokolu dle čl. 6 odst. 20 smlouvy;

* případnou plnou moc zástupce objednátele/uživatcle dle čl. I smlouvy;

• kladné stanovisko Úřadu k naplnění katalogizační doložky;
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- osvědčeni dle Cl. 6 odst. 18 písni, a) smlouvy.

Daňový doklad bude zhotovitelem zaslán objednateli na adresu:

Česká republika Ministerstvo obrany
Tychonova 1
160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: C260162694

v zastoupení:
Sekce vyzbrojováni a akvizic MO 
odbor vy zbrojováni vzdušných sil 
nám. Svobody 471/4 
160 01 Praha 6

3. Splatnost daňového dokladuje 30 kalendářních dnů ode dne jeho doručení objednateli. V pfípadč. 
že bude daňový doklad objednateli doručen v období od 12. prosince příslušného kalendářního rokli 
do 28. února roku následujícího, činí splatnost daňového dokladu 60 kalendářních dnů od okamžiku 
jeho doručení. Daňový doklad se považuje za uhrazený okamžikem odepsáni příslušné částky z účtu 
objednatele a je jím směřováním na účet zhotovitele.

4. Poplatky spojené s realizací plateb si hradí každá strana sama.

5. Objednatel je oprávněn před uplynutím Ihúty splatnosti vrátit zhotoviteli daňový- doklad, 
neobsahuje-li požadované náležitosti, ncni-li doložen požadovanými doklady nebo obsaliuje-li 
neúplné nebo nesprávné cenové údaje a náležitosti nebo má jiné vady. V případě oprávněného 
vráceni zhotovitel vystaví nový daňový doklad. Vrácením daňového dokladu přestává běžet 
původní Ihúta jeho splatnosti a nová Ihúta splatnosti běží ode dne doručení nového (opraveného) 
daňového dokladu objednateli. Zhotovitel je povinen nový daňový doklad doručit objednateli na 
adresu pro doručování korespondence uvedené v záhlaví smlouvy, a to do 5 pracovních dnú ode 
dne doručení oprávněně vráceného daňového dokladu zhotoviteli. Pro zachování Ihúty pro 
vrácení daňového dokladu postačí jeho odesláni zhotoviteli v době jeho splatnosti. Při vrácení 
daňového dokladu objednatel uvede důvod jeho vrácení a v případě oprávněného vráceni zhotovitel 
vystaví nový daňový doklad.

6. Pokud budou u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle ust. § 109 
zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel 
při zasílání úplaty- vždy postupovat zvláštním způsobem zajištěni dané podle ust. § 109a tohoto 
zákona.

ČI. 8

Státní ověřování jakosti

1. Smluvní strany se dohodly, žc na provedené dílo a zboží označené požadavkem na SOJ v cenovém 
rozkladu smlouvy bude uplatněno SOJ ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb.. s tím, že:

- objednatel požádá o SOJ ve smyslu zákona ě. 309/2000 Sb..

- zhotovitel s provedením SOJ podle zákona č. 309/2000 Sb. souhlasí.

2. SOJ bude provedeno na základě rozhodnutí Úřadu v rozsahu a /a podmínek uvedených v čl. 6 odst. 
18 smlouvy a ..Požadavcích na zabezpečeni státního ověřování jakosti", které tvoří přílohu ě. 6 této 
smlouvy. Provedeni SOJ nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady zboží a za případnou škodu 
vzniklou objednateli.

3. Pokud zhotovitel zmaří provedení SOJ nesplněním závazků uvedených ve smlouvě, má objednatel 
právo odstoupit od smlouvy a požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu v souladu sčl. 14
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^l- 3 smlouvy. přičemž zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti 
> plněním předmětu smlouvy.

ČI. 9
Katalogizace

Zhotovitel bere na vědomi, že zboži dle smlouvy, které doposud nebylo katalogizováno bude 
předmětem katalogizace podle zákona é. 309/2000 Sb. K tomu se zhotovitel zavazuje, že na 
položky uvedené v cenovém rozkladu, které nebyly katalogizovaný, dodá Úřadu v terminech 
specifikovaných \ textové části katalogizační doložky bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke 
katalogizaci (dále jen ..SPLK"). Dále na nckatalogizované položky, uvedené v cenovém rozkladu, 
majetku charakteru položky zásobováni vyrobené v ČR nebo v zemích NATO a Tier 2, dodá také 
návrh kata!ogizačnich dat výrobku (dále jen ..NKDV"), zpracovaný katalogizační agenturou. Předání 
SPUK a NKDV je součástí předání zboží a je povinností zhotovitele podle této smlouvy, přičemž 
tento nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizafiních 
dat. Zásady pro jejich zpracování jsou uvedeny v ..katalogizační doložce", která jc přílohou č 7 
smlouvy (dále jen „katalogizační doložka").

1 Zhotovitel se zavazuje zpřístupnit, popř. zprostředkovat zpřístupněni příslušné dokumentace 
kc zpracováni katalogizačních dat agentuře a k případnému ověření nebo doplnění kata 1 ogizač nich 
dat úřadu (katalogizačnímu pracovišti).

ČI. 10
Zkrácené vojskové zkoušky

1. Zhotovitel provede před provedením ZVZ zaškoleni personálu objednatele v misté dle čl 4 odst 
3 smlouvy.

2. ZVZ budou objednatelem provedeny na letišti VÚ 7214 Čáslav na základě příslušného „Nařízení 
Náčelníka Generálního Štábu Annádv České republiky k provedení ZVZ" v souladu s „Rozsahem 
zkrácených vojskových zkoušek", který tvoří přílohu č. 8 této smlouvy, v délce maximálně 
lf) pracovních dní. Objednatel je povinen zpracovat a zaslat zhotoviteli „Zprávu o průběhu ZVZ" 
do 10 pracovních dni od ukončeni ZVZ včetně připomínek vyplývajících zc ZVZ.

3. Nedostatky, popř. vady díla související s realizací předmětu plnění zachycené ve „Zprávě 

o průběhu ZVZ" je zhotovitel povinen na vlastni náklady odstranit, a to nejpozději do okamžiku 
předání díla objednateli v souladu s čl. 6 odst. 20 smlouvy.

4. Cílem ZVZ je:

aj ověření dosaženi schopnosti používání brýlí nočního vidění pilotem letounu;

b) ověření kompatibility a funkčnosti náhrady záložního umělého horizontu LUN 1241 v kuhinč 
letounu zařízením ES1S.

5. Po dobu od protokolárního převzetí letounu k provedeni ZVZ do doby jeho protokolárního předání 
zpět zhotoviteli (podpisem protokolu o předáni a převzetí), nese odpovědnost za nebezpečí škody 
na letounu objednatel. V případě poškozeni letounu při prováděni ZVZ. kterc je způsobeno chybně 
definovanými postupy uvedenými v provodní dokumentaci, jde vzniklá Skoda k tíži zhotovitele

6. Po provedení ZVZ s vyhovujícím výsledkem bude schválen dodatek č. 3..Technických podmínek 
pro L-159 Č.TPF-01-0124-95".

Sekce\ 
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ČI. 11
Ochrana utajovaných informaci

Zhotovitel při provádění dila musí splňovat podmínky přístupu k utajovaným informacím v souladu 
s ustanovením § 20 odst. I písm. a) /ikona č. 412/2005 Sb.. o ochraně utajovaných informaci 
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ..zákon č. 412/2005 Sb.*'), 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby zaměstnanci zhotovitele, popi. další osoby, které budou provádět 
tlilo, splňovaly podmínky přístupu k utajované informaci stupně utajení „VYHRAZEN É", a přijal 
taková organizační opatření, která zamezí seznamováni se neoprávněných osob s utajovanými 
informacemi.

2. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným osobám Odboru bezpečnosti Ministerstva obrany 
kontrolní činnost v .souladu sčl. 21 NV MO č. 18/2013 Věstníku MO. Ochrana utajovaných 
infonnací poskytovaných podnikatelům, tj. kontrolu nakládání s utajovanými informacemi, které 
byly podnikateli poskytnuty při zadávání nebo realizaci veřejné zakázky. Smluvní strany tíirtro 
prohlašují, že jejím obsah uvedeného normativního výnosu znám.

3. Zástupci zhotovitele, kteří splňují stanovené podmínky přístupu k utajované informaci na stupeň 
utajeni VYHRAZENÉ, jsou oprávněni nakládat s utajovanými informacemi \ souladu s nařízením 
vlády č. 522/2005 Sb.. kterým se stanoví seznam utajovaných informaci, ve znění nařízeni vlády 
č. 240/2008 Sb.. v rozsahu přílohy č, I .. Seznam utajovaných informací - obecná část", pořadové 
Číslo 11 (Informace o technických prostředcích a zařízeních zajišťujících použití operativně 
pátracích prostředků a podpůrných operativně pátracích prostředků, o jejích výzkumu, vývoji 
a výrobě, včetně technické dokumentace, informací o přípravě k jejich používáni a finančním 
zabezpečení jejich pořizování a provozu) a přílohou č. 5 „Seznam utajovaných informací v oblasti 
působnosti Ministerstva obrany", pořadové číslo 1 (Zvláštní programové a technické vybaveni) a 2 
(Využití kmitočtových pásem vyhrazených Armádě České republiky a jmenovité kmitočty).

4. Odpovědnou osobou objednatele, která bude plnit úkoly ochrany utajovaných informaci ve vztahu 
ke zhotoviteli, jc u VÚ 7214 Čáslav, kpt. Bc. Lada Špoková. tel.: 973 375711 nebojí písemně 
pověřená osoba.

5. Zhotovitel je dále ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. v průběhu prováděni díla pov inen:

a) zajistit ochranu utajovaných informaci v souladu se zákonem ě. 412/2005 Sb.. prováděcími 
předpisy a dalšími požadavky zadavatele;

b) do 5 pracovních dnů písemně oznámit bezpečnostnímu řediteli Ministerstva obrany (dále jen 
•-BŘ MO") všechny změny v zákonných podmínkách, které by mohly vest k ohroženi jeho 
ekonomické stability nebo bezpečnostní spolehlivosti;

c) neprodlené písemně oznámit BŘ MO neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi, 
ztrátu nebo jakoukoliv kompromitaci utajovaných informaci nebo svoji nezpůsobilost 
ve vztahu k utajovaným informacím, zejména odnětí osvědčení podnikatele nebo pozbyti 
platnosti prohlášení podnikatele;

d) oznámit do 5 pracovních dnů ode dne vzniku změny objednateli veškeré změny informaci 
uvedených v informačním dotazníku podnikatele;

e) v případě odnětí osvědčení podnikatele vrátit všechny utajované informace objednateli 
souvisejíc i s prováděním díla;

0 umožnit odborným orgánům Odboru bezpečnosti MO prověřovat dodržování zásad ochrany 
utajovaných infonnací souvisejících s prováděním díla u zhotovitele.

Pokud zhotovitel nesplní výše uvedené podmínky přístupu k utajovaným informacím, jde 
o podstatné porušeni smlouvy poskytovatelem dle či. 16 odst. I písm. c) této smlouvy .

j
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ČI. 12
Záruka za jakost a pod mink}' uplatnění práv ze záruk? za jakost

V souladu sust. $21130Z zhotov itel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 6 měsíců nebo 150 
letových hodin, podle toho. co nastane dříve. Záruka na jakost zboží dle cl. 3 odst. 1 písm. c) a d) 
smlouvy činí 24 měsíců. Záruční doba plyne od okamžiku oboustranného podpisu protokolu dle 
Čl. 6 odst. 20 smlouvy.

2. Zástupce uživatele bezprostředně po zjištění vad uplatňuje práva ze záruky u zhotovitele 
oznámením o uplatnění prav ze zámky za jakost na e-mailovou adresu zdenek.zachanataero.cz 
a tniroslav.boron@aero.cz (dále jen „oznámení*4). V oznámení zástupce uživatele specifikuje vadu 
a uvede, jak sc vada projevuje. Dále zástupce uživatele uvede, jakým způsobem požaduje vadu 
odstranit.

3. Zhotovitel se písemně vyjádří k přijeti oznámení do 10 pracovních dni od doručeni oznámeni. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že takto oznámenou vadu uznal v plném rozsahu.

4. Zhotovitel je povinen odstranit oznámenou vadu v záruce do 90 kalendářních dni od okamžiku 
doručeni oznámeni.

5. Veškeré náklady zhotovitele spojené s odstraňováním oznámené vady v záruce za jakost nese 
zhotovitel (např. doprava z/do místa plnění atd.).

6. Po odstraněni oznámené vady zhotovitel a zástupce uživatele sepíší a podepíši „Protokol 
o odstranění vady41, který tvoří přílohu ě. 9 této smlouvy. Podpisem protokolu o odstranění vady 
zástupcem uživatele je oznámená vada považována za odstraněnou.

7. Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vady zhotovitelem.

8. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé neodborným používáním letounu nebo nedodržením pokynů 
pro jeho provoz a údržbu.

ČI. 13 
Vady díla

I Odpovědnost za vady a nároky z vad poskytnutého díla se řídi ust. § 2615 a násl. OZ ve spojeni 
s ust. § 2099 OZ. Čímž nejsou dotčena ustanovení čl. 12 této smlouvy.

Čl. 14
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Smluvní strany sc dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním dílčího plněni dle čl. 4 
odst. 2 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 6.5 % z celkové 
ceny za dílčí plněni včetně DPH za každý i započatý den prodleni s dodáním dílčího plnění.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodleni zhotovitele s odstraněním oznámených vad 
ve Ihůtč dle čl. 12 odst. 4 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z ceny předmětu, ke kterému byla práva ze záruky za jakost uplatněna, včetně DPI I 
za každý započaty' den prodlení s odstraněním oznámených vad.

3. Pokud zhotovitel zmaří provedení SOJ nesplněním závazků uvedených v čl. 8 odst. 3 smlouvy, má 
objednatel právo požadoval na zhotoviteli smluvní pokutu v celkové výši 100.000.00 Kč za každý 
jednotlivý případ zmaření SOJ.

4. V případě nesplněni povinnosti dle Cl. 6 odst 22 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1,000.00 Kč za každý i započatý' den prodleni, a to až do úplného splnění 
příslušného závazku.
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8.

9.

\ r>fl'fladéi. nesPlnéní P°vinnosti uvedených v čl. II smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
o^iednatel, smluvní pokutu ve výši 1.000.00 Kč /a každý i započatý den prodlení splněním 
příslušné povinnosti.

\ případů prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu v souladu s Cl. 7 odst. 1 smlouvy, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši stanovené podle ust. $ 25"> odst ’ 
zákona 6. 280/2009 Sb.. daňový řád. ve znění pozdějších předpisů.

Smluvm strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu, zaplatí 
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

Právo vymáhat a účtovat smluvní poktiiy a úrok z prodleni vzniká oprávněné smluvní straní 
prymm dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. Smluvní pokuty včetně úroků z prodlení jsou 
splatné do aO kalendářních dnů ode dne doručeni daňového dokladu, ktetým jsou vyúčtovány 
povinné straně. * -

Smluvní pokutu hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to. zda a v jaké v\ši vznikla druhé straně 
v teto souvislosti škoda která je vymahatelná samostatné vedle smluvní pokuty v plné výši

Čl. 15

Převod vlastnického práva a nebezpečí škody

1' v^tníkem letounu předaného zhotoviteli k provedení díla zůstává objednatel. Objednatel 
nabývá vlastnického práva ke zboží podpisem protokolu dle čl. 6 odst 20 smlouvy

2. Nebezpečí škody na letounu předaném zhotoviteli za účelem provedení díla přechází z objednatele
a? " , Í°Tle oka"l2ikem předání le10unu oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí 
dle LI 6 odst. 6 smlouvy a zpětně ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu dle čl 6 odst. 
smlouvy.

Čl. 16
Zánik smluvního v/tahu

. Smluvní strany se dohodly, žc smluvní vztah zaniká: 

a) splněním všech závazků řádně a včas:

b> písemnou dohodou smluvních stran spojenou sc vzájemným vyrovnáním účelné a prokazatelně 
vynaložených nákladů ke dni zániku smluvního vztahu:

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

• nedodání díla řádné aOiebo včas s prodlením delším než 90 kalendářních dnů;

• prodlení zhotovitele s odstraněním oznámené vadv dle čl. 12 odst. 4 smlouw delším než 
30 kalendářních dnů;

• zmaření SOJ dle čl. 8 odst. 3 smlottvy:

• porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 11 smlouvy.

d) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pro případ vyhlášení insolvenčního 
uzeni vuci majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnuti o úpadku nebo byt-li vůči 
zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě insolvenčního řízeni;

e) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případech uvedených v ust. 5 ^23 
zákona č. 134/2016. o zadávání veřejných zakázek;

vv.'l:rr.;;iv.!ní a akvizic MO
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.rrm>m odstoupením objednatele od smlouvy bez udání důvodu spojeným se vzájemným 
v\rovnáním účelné a prokazatelné vynaložených nákladů ke dni zániku smlouvy.

• případě jednostranného odstoupení zhotovitele od smlouvy dle čl. lúodst. 1 písm. c) až e) smlouvy 
,ma zhotovitel právo na náhradu účelné vynaložených a prokazatelně doložených nákladů.

ČI. 17
Závěrečná ustanovení

1. lato smlouvaje vyhotovena ve 2 výtiscích o 14 stranách a 11 přílohách celkem o 20 stranách. 
Oba vý tisky mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží I výtisk.

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

3. Zliotovitel prohlašuje, žc plnění neni zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

4. Smluvní strany se dohodly, že za informace tvořící obchodní tajemství dle ust. § 504 07. považují 
informace uvedené v přílohách číslo I. 2 a 8 smlouvy, a dále pak jednotlivé položkové ceny 
uvedené v daňových dokladech, a to jak zhotovitele, tak jeho poddodavatclů. 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. 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany tímto deklarují, že výše specifikované utajované údaje 
nejsou informacemi o rozsahu a příjemci veřejných prostředků ve smyslu ust. § 9 odst. 2 zákona 
č, 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím, ve zněni pozdějších předpisů. Vlastníkem 
těchto konkurenčně významných, určitelných, ocenitelných a v příslušných obchodních kruzích 
běžně nedostupných informací je zhotovitel. Smluvní strany tímto deklarují, že toto ustanovení je 
odrazem vůle zhotovitele zajistit odpovídajícím způsobem utajeni předmětných informaci. Tyto 
informace nesmějí být poskytovány třetím stranám bez předchozího výslovného písemného 
souhlasu zhotovitele.

5. Zhotovitel neni oprávněn v průběhu plněni svého závazku podle smlouvy a ani po jeho splněni bez 
písemného souhlasu objednatele 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 smlouvy, třetím osobám (mimo 
své poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.

6. Zhotovíte] podpisem smlouvy udčluje podle zákona č. 101/2000 Sb.. o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních 
a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplněni práv a povinností, které vyplývají z této 
smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

7. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třeti osobu žádné zc svých práv. ani Žádný 
ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

8. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré potřebné certifikáty, oprávnění apod. potřebná k plněni 
předmětu této smlouvy, včetně všech práv k jejich užiti.

9. V případě vzniku skutečností, které znemožňuji, nebo podstatně omezují plnění tohoto závazkového 
vztahu, je povinností smluvní strany, která vznik takovéto skutečnosti zjistí, neprodlené o této 
skutečnosti informovat druhou smluvní stranu Smluvní strana, u ktcrc tyto skutečnosti vznikly, 
se zavazuje navrhnout způsob řešení vedoucí k jejich odstraněni.
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0. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti které by uzavření smkuivv 
vylučovaly, a berou na vědomí. že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí 
z včdomč jimi udaných nepravdivých údajů. '

11. Smlouva muže být měněna nebo doplňována pouze písemnými, oběma smluvními stranami 
pode psanými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. O změnách 
v osobách, identifikačních údajích osob Jakož i prodlouženi doby splatnosti uvedené na daňovém 
dokladu poskytovatelem, nejsou smluvní strany povinny vyhotovovat písemný dodatek dle tohoto 
odstavce. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí stíní, že pro notifikování takovýchto změn 
postačuje písemné oznámení druhé smluvní straně, které však musí být učiněno bez zbytečného 
odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti (pro účely této smlouvy sc za písemné oznámení považuje 
i údaj uvedený na daňovém dokladu).

12. l ato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.

13. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu smlouvy, výše skutečné uhrazené ceny a souvisejících 
dokumentu dle platných právních předpisů, zejména zákona Č. 134/2016 St>.. o zadávání veřejných 
zakázek a zákona č. 340/2015 Sb.; o registru smluv, ve znění pozdějších předpisu.

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. Nedílnou součásti smlouvy jsou tyto přílohy: 
č. I - Specifikace díla 
č. 2 - Cenový rozklad 
ě. 3 - Protokol o předání/převzetí letounu 
č. 4 - Protokol o provedení dílčího plněni 
č. 5 - Harmonogram
č. 6 - Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti 
č. 7 - Katalogizační doložka 
č. 8 - Rozsah zkrácených vojskových zkoušek 
č. 9 - Protokol o odstranění vady
č. 10 - Protokol o předání nevyužitých položek z letounu L-159 
č. 11 - Předávací protokol náhradních dílů určených k modifikaci

- 2 strany
- 2 strany
- 6 stran
- 2 strany
- 1 strana
- 2 strany
- 1 strana
- 1 strana
- I strana
- I strana
- I strana

V Praze dne >' .
/a objednatele:

Mgr. Zora
ředitelka

na základě příkazu k zastupování

V Odolene Vodč dne é fť J*0 'y'~ 
Za zhotovitele:

člen představenstva
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