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SMLOUVA č. 1710400078
o poskytnutí služeb

„Zastupování ČR ve strukturách NATO CNAD AC/224, AC/225, AC/326, AC/141
a EU/EDA“

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

ředitelka odboru logistiky, zabezpečení a podpory
sekce vyzbrojování a akvizic MO
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ

Na adrese: sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4
160 0l Praha 6
datová schránka hjyaavk

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiřina HARISOVÁ
Telefonické a faxové spojení:

telefon: 973 215 091

Kontaktní osoba ve v ganizačních:
Ing. František Bajcura, 973 215 205, 724 605 278

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor logistiky, zabezpečení a podpory
nám. Svobody 471/4
160 0l Praha 6

(dále jen „Objednatel“)
a

Vojenský technický ústav s.p.
Zapsaná: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka

75859
Se sídlem: Mladoboleslavská 944, Praha 9-Kbely, PSČ 197 06
Zastoupený: Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1, PSČ 114 07
Číslo účtu: 107-142880277/0100
Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických: Ing. Petr Ječmen

Telefonické a faxové spojení:
telefon: +420 910 105 053
fax: +420 910 105 199
e-mail: petr.jecmen@vtusp.cz
datová schránka: 7jckvi2

(dále jen „Poskytovatel“),
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podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) 
uzavírají v rámci vertikální spolupráce podle § 189 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, tuto smlouvu o poskytnutí služeb: 

Zastupování ČR ve strukturách NATO CNAD AC/224, AC/225, AC/326, AC/141 
a EU/EDA (dále jen „Smlouva“). 

II.  
Účel Smlouvy  

Účelem Smlouvy je zabezpečení interoperability v rámci NATO a EU.  

III.  
Předmět Smlouvy  

Předmětem Smlouvy je:  

1. závazek Poskytovatele poskytnout ve prospěch Objednatele služby v níže uvedeném 
rozsahu:  

 Poradenská služba a podpora činnosti zástupců ČR ve strukturách NATO CNAD 
v oblasti vyzbrojování vzdušných sil (AC224, AC141), pozemního vojska 
(AC/225) a bezpečnosti munice (AC326); 

 Poradenská služba a podpora činnosti zástupců ČR ve strukturách EU/EDA 
v oblasti expertních skupin EDSTAR a ENTER; 

 Příprava a účast pracovníků poskytovatele na jednáních struktur NATO CNAD 
a EU/EDA v oblasti vyzbrojování vzdušných sil, pozemního vojska a bezpečnosti 
munice. Po návratu z jednání zpracování informační zprávy o obsahu jednání 
a vypracování návrhu úkolů vyplývajících z účasti na jednání. Plnění vybraných 
úkolů vyplývajících z účasti pracovníků poskytovatele na jednání; 

 Zajišťování vyžádaných zahraničních služebních cest pracovníků Poskytovatele 
a vedení související agendy; 

 Analytická činnost, vyhodnocování výsledků jednání ve strukturách NATO CNAD 
a EU/EDA v oblasti vyzbrojování vzdušných sil, pozemního vojska a bezpečnosti 
munice včetně jejich přínosu a dopadu na resort obrany a AČR. Návrh úkolů, 
opatření a součinnosti s ostatními organizačními celky MO a AČR; 

 Plnění úkolů vyplývajících z činnosti expertních skupin zástupců ČR 
ve strukturách NATO CNAD a EU/ EDA v oblasti vyzbrojování vzdušných sil, 
pozemního vojska a bezpečnosti munice s důrazem na problematiku standardizace 
na základě požadavku Objednatele; 

 Účast na neplánovaných akcích, tj. akcích neuvedených v příloze č. 2 „Kalkulace 
nákladů“ Smlouvy (dále jen „příloha č. 2“) a ve schváleném plánu akcí dle odst. 1 
čl. V. Smlouvy (dále jen „plán akcí“). 

Plnění úkolů bude vyplývat z účasti na jednáních následujících pracovních skupin: 
NATO CNAD AC/224, AC/225, AC/141, AC/326-AC/224-ACG/2, AC/224-ACG/3, 
AC/224-ACG/3–SG 2, AC/224-JCGISR, AC/224-ACG/5, AC/224-JCGC2 AC/225-
LCG-VL (Vertical Lift), AC/326 SG/A, SG/B, SG/C, AC 141 – JCG UAS, EU/EDA 
EDSTAR, EDA-ENTER; 

(dále jen „služby“).  
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Výstupem poskytovaných služeb bude zpracování dokumentů, vyplývajících z povahy 
poskytnuté služby, zejména standardizačních dokumentů, analýz, studií, návrhů zpráv, 
protokolů, stanovisek, prezentací apod. se zaměřením na vyzbrojování v oblasti 
vzdušných sil, pozemního vojska a bezpečnosti munice (dále jen „materiály“) v souladu 
s Metodickými pokyny k systému harmonizace národních stanovisek a pro 
zpracovávání dokumentů ze služebních zahraničních cest při zastupování ve výborech 
a orgánech NATO a EU/EDA zabývajících se problematikou vyzbrojování čj. 1448-
43/2008/DP-5888. Smluvní strany prohlašují, že jim je obsah těchto metodických 
pokynů znám. Materiály budou zpracovány jednotlivě, na základě písemné výzvy 
pověřené osoby Objednatele - kontaktní osoby ve věcech technických a organizačních 
(dále jen „zástupce Objednatele“) této Smlouvy. Materiály předá Poskytovatel zástupci 
Objednatele v elektronické a písemné podobě;  

2. závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli za poskytnutí výše uvedených služeb, při 
současném splnění všech podmínek stanovených Smlouvou, cenu dle čl. VI. této 
Smlouvy.  

IV.  
Termíny a místo plnění  

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby dle čl. III. odst. 1 této Smlouvy od 
uveřejnění této Smlouvy v registru smluv do 9. prosince 2020. 

2. Místem plnění je sídlo Poskytovatele a sídlo struktur NATO, případně další místa 
dohodnutá mezi zástupci Poskytovatele a Objednatele, pokud to potřeba řádného plnění 
Smlouvy bude vyžadovat. Místem předání materiálů dle čl. III. odst. 1 této Smlouvy je 
odbor řízení a podpory sekce vyzbrojování a akvizic MO, nám. Svobody 471/4, 160 01 
Praha 6 (Ing. František Bajcura, tel.: 973 215 205, 724 605 278). 

3. Objednatel a Poskytovatel se dohodli, že k termínu 8. prosince 2017, 7. prosince 2018, 
6. prosince 2019 a 9. prosince 2020 bude Poskytovatelem zpracována Souhrnná 
informační zpráva o výsledcích plnění Smlouvy v daném roce (dále jen „Zpráva“).  

V.  
Způsob plnění služby a předání dokumentů  

1. Poskytovatel je povinen vždy do 20. prosince předložit zástupci Objednatele plán akcí 
na následující kalendářní rok s kalkulací nákladů jednotlivých akcí s náležitostmi dle 
přílohy č. 2 ke schválení. 

2. Na základě písemného vyžádání zástupce Objednatele budou určení pracovníci 
Poskytovatele doprovázet či zastupovat Zástupce ČR na jednáních ve strukturách 
NATO a v zastoupení ČR přednášet stanoviska, provádět prezentace a plnit další úkoly 
v souladu s čl. III odst. 1 této Smlouvy dle písemných pokynů zástupce Objednatele (e-
mail). Písemné vyžádání je povinen zástupce Objednatele doručit Poskytovateli 
nejpozději do 7 dnů před plánovanou cestou. Pokud zástupce Objednatele požádá 
Poskytovatele o účast na neplánované akci, zpracuje Poskytovatel nejdříve kalkulaci 
nákladů na tuto akci a předloží ji do 4 dnů Zástupci Objednatele ke schválení. Cena 
musí splňovat podmínky stanovené v čl. VI. Smlouvy.  
Poskytovatel se zavazuje určeného pracovníka pro vykonání této cesty a plnění 
předepsaných úkolů zajistit. Do 15 dnů po návratu pracovníka Poskytovatele z jednání 
zpracuje a předá Poskytovatel informační zprávu o obsahu jednání s přijatými závěry 
a návrhem na opatření v elektronické a písemné podobě Zástupci Objednatele. 
Informační zpráva bude zpracována v českém jazyce v rozsahu minimálně 5-ti stran 
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ve standartní formální úpravě (velikost písma číslo 11, typ písma Arial, řádkování 1,15, 
zarovnání do bloku) a musí v ní být uveden odkaz na pořadové číslo z přílohy č. 2 nebo 
plánu akcí. Dále Poskytovatel do 30 dnů po návratu předloží Zástupci Objednatele 
protokol o vykonání cesty, který bude obsahovat kopie daňových dokladů, které budou 
předmětem fakturace, vypočtená náhrada za vykonanou služební cestu, název, místo 
plnění, termín plnění, kdo plnění realizoval, souhrn veškerých vynaložených nákladů 
souvisejících s vykonanou služební cestou (letenka, dálniční známka/poplatek, 
parkovné, ubytování, jízdenky MHD, taxi, cestovní pojištění, účastnický poplatek, 
konferenční poplatek atd.) a odkaz na pořadové číslo z přílohy č. 2 nebo plánu akcí 
nebo schválenou kalkulaci.  
Pracovník poskytovatele bude vždy jednat v rozsahu mandátu, který mu bude písemně 
udělen zástupcem Objednatele. 

3. Pokud zástupce Objednatele požádá Poskytovatele o plnění úkolů vyplývajících 
z činnosti expertních skupin zástupců ČR ve strukturách NATO CNAD, zpracuje 
Poskytovatel nejdříve kalkulaci nákladů na tuto činnost a předloží ji Zástupci 
Objednatele ke schválení spolu s návrhem termínu plnění. Cena musí splňovat 
podmínky stanovené v čl. VI. Smlouvy. Zpracované materiály budou předány 
Poskytovatelem Zástupci objednatele v elektronické a písemné podobě formou 
vypracovaného Protokolu o splnění úkolů, který bude obsahovat kalkulaci nákladů 
schválenou zástupcem objednatele (počet odpracovaných hodin – výkon), název úkolu, 
termín plnění, jméno zpracovatele, jméno odpovědné osoby Poskytovatele, razítko 
a podpis této odpovědné osoby, jméno odpovědné osoby zástupce Objednatele, razítko, 
datum převzetí a podpis této osoby. Přílohou protokolu bude vypracovaný materiál. 
Zástupce Objednatele podepíše protokol jen v případě bezvadného plnění. 

4. Zprávu dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy předloží Poskytovatel zástupci Objednatele 
k podepsání v termínech uvedených v čl. IV odst. 3 této Smlouvy. Zpráva musí 
obsahovat soupis veškerých akcí a materiálů, jež byly v souladu s odst. 2 a 3 tohoto 
článku Smlouvy v daném roce realizovány a předány zástupci Objednatele včetně ceny 
za vykonanou službu. Zpráva musí být vyhotovena ve třech výtiscích. Jeden výtisk 
obdrží zástupce Objednatele a dva výtisky obdrží Poskytovatel s tím, že jeden z těchto 
výtisků je povinen přiložit k faktuře. 

VI. 
Cena  

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na celkové ceně za služby, specifikované v čl. III. této Smlouvy, a to 
maximálně do výše:  

8 593 025,25 Kč včetně DPH  
(slovy: osmmilionůpětsetdevadesáttřitisícedvacetpět 25/100 korun českých) 

z toho v roce: 

2017 do výše 193 025,25 Kč včetně DPH; 

2018 do výše 2 800 000 Kč včetně DPH; 

2019 do výše 2 800 000 Kč včetně DPH; 

2020 do výše 2 800 000 Kč včetně DPH. 

Celková cena za předmět plnění je nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 
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2. DPH bude vypočtena podle platných právních předpisů účinných ke dni zdanitelného 
plnění. 

3. Cena za službu bude stanovena podle skutečně vynaložených nákladů. Hodinová 
zúčtovací sazba za vlastní výkon je po celou dobu platnosti Smlouvy neměnná a činí 
pro pracovníky odštěpného závodu VTÚLaPVO Praha 1315,00 Kč bez DPH, pro 
pracovníky odštěpného závodu VTÚVM Slavičín 800,00 Kč bez DPH a pro pracovníky 
odštěpného závodu VTÚPV Vyškov 930,00 Kč bez DPH. Za každý den strávený 
na cestě se počítá výkon 8 hodin. Prostředky na cestu, ubytování, stravné, kapesné a 
nutné vedlejší výdaje budou poskytovány a vyúčtovány na základě podnikové normy 
podle ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 
Výše kalkulovaných výdajů bez DPH na plánované akce je uvedena v příloze č. 2 
Smlouvy a v plánu akcí a jejich překročení je možné pouze po předchozím písemném 
souhlasu zástupce Objednatele. 

4. Cena za jednu hodinu práce dle této Smlouvy byla sjednána mezi Objednatelem 
a Poskytovatelem v rámci jednání o uzavření smlouvy. Poskytovatel při jednání 
deklaroval, že cena je v místě a čase obvyklá a je stanovena v souladu s ustanovením 
§ 2 odst. 6 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena 
tvořená kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. 
Výše uvedené poskytovatel stvrdil čestným prohlášením čj. VTÚ/VTÚL-1444-31/2017 
ze dne 1. 9. 2017.  

VII. 
Platební a fakturační podmínky  

1. Poskytovatel je oprávněn fakturovat Objednateli cenu za poskytnuté služby, jež jsou 
uvedeny v odsouhlasené Zprávě dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy, a to po podpisu této 
Zprávy zástupcem Objednatele, při současném splnění všech podmínek stanovených 
touto Smlouvou.  

2. Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí být vyhotoven ve dvou výtiscích (originál 
a jedna kopie) a musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle 
platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ, a dále tyto údaje: 
- označení dokladu jako „Daňový doklad – faktura“; 
- číslo Smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění; 
- cenu celkem za plnění v Kč včetně DPH; 
- označení peněžního ústavu a čísla účtu Poskytovatele, na který má být poukázána 

platba. 
K faktuře musí být přiložena Zpráva dle čl. IV. odst. 3 této Smlouvy podepsaná 
zástupcem Objednatele včetně soupisu provedených služeb; 

3. Objednatel uhradí fakturovanou částku Poskytovateli do 30 dnů ode dne doručení 
faktury s výjimkou faktur, které budou doručeny v období od 10. 12. příslušného roku 
do 7. 2. následujícího kalendářního roku, u nichž se stanovuje doba splatnosti na 60 dnů 
ode dne doručení faktury. Je-li na faktuře uvedena odlišná doba splatnosti, platí 
ujednání podle této Smlouvy. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání 
platby z účtu Objednatele.  

4. Faktura musí být doručena Objednateli na adresu:  
Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
Odbor logistiky, zabezpečení a podpory 
nám. Svobody 471/4  
160 0l Praha 6  



Příloha č. 1Smlouvy č. 1710400078, strana 6 (celkem 14) 

5. Objednatel neposkytuje zálohové platby. 

6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo doklad uvedený ve Smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury Objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě vrácení Poskytovatel vystaví fakturu novou. Vrácením faktury přestává 
běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury Objednateli. 
Poskytovatel je povinen novou fakturu doručit Objednateli do 10 dnů ode dne doručení 
vrácené faktury Poskytovateli.  

7. Pokud budou u Poskytovatele 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 objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně 
podle § 109a tohoto zákona. 

VIII. 
Smluvní pokuty  

1. V případě porušení závazku Poskytovatele spočívajícím v zajištění účasti pracovníků 
na jednání ve strukturách NATO dle čl. V odst. 2 této Smlouvy, zaplatí Poskytovatel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takovéto porušení. 

2. V případě nesplnění požadavků Objednatele podle čl. IX. odst. 1, 3, 7 a 6 písm. a) a b) 
této Smlouvy, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
10 000  Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

3. V případě prodlení Poskytovatele s plněním ostatních závazků dle čl. III. odst. 1 této 
Smlouvy a v souladu s čl. V. této Smlouvy, zaplatí Poskytovatel Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý započatý den prodlení a každé porušení závazku 
až do řádného splnění. 

4. Jestliže Poskytovatel poruší povinnosti podle čl. X. této smlouvy, zavazuje se 
Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti. 

5. Objednatel zaplatí Poskytovateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení 
v zákonné výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků 
z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují 
některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických 
osob, v platném znění, podle ustanovení § 1970 OZ.  

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

7. Právo vymáhat a fakturovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká Objednateli nebo 
Poskytovateli dnem následujícím po marném uplynutí příslušné lhůty. Smluvní pokuty 
jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení penalizační faktury povinné smluvní straně.  

IX. 
Zvláštní ujednání  

1. Poskytovatel se zavazuje plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy pouze 
prostřednictvím svých zaměstnanců s příslušnou kvalifikační způsobilostí. Poskytovatel 
se dále zavazuje poskytovat služby na potřebné odborné úrovni s přihlédnutím 
k maximální možné efektivnosti a hospodárnosti.  



Příloha č. 1Smlouvy č. 1710400078, strana 7 (celkem 14) 

2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby dle bodu III. Smlouvy na základě 
písemných požadavků zástupce Objednatele. Poskytovatel se bude zároveň při plnění 
svých závazků vyplývajících z této Smlouvy řídit písemnými pokyny zástupce 
Objednatele. Zjistí-li zástupce Objednatele, že Poskytovatel plní své závazky 
vyplývající z této Smlouvy v rozporu s jeho pokyny a požadavky, oznámí zástupce 
Objednatele Poskytovateli tuto skutečnost písemně. Poskytovatel je povinen odstranit 
nedostatky vzniklé vadným prováděním na vlastní náklady a plnit své závazky 
vyplývající z této Smlouvy řádným způsobem. 

3. Poskytovatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této Smlouvy a ani 
po jeho splnění bez písemného souhlasu Objednatele poskytovat jakékoliv informace, 
se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku včetně podkladových 
materiálů v listinné či elektronické podobě, se kterými byl seznámen v souvislosti 
s plněním závazku dle této Smlouvy, třetím osobám (mimo poddodavatele). Tyto 
informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné. 

4. Poskytovatel a Objednatel se zavazují neprodleně informovat druhou stranu 
o skutečnostech, které znemožňují, resp. podstatně omezují možnost plnění závazku 
vyplývajících z této Smlouvy, a to do 7 pracovních dnů ode dne vzniku takovéto 
skutečnosti. Strana, u které tyto skutečnosti vznikly, se zavazuje navrhnout způsob 
řešení jejich odstranění. 

5. Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost pro řádné 
a včasné plnění předmětu Smlouvy. Součinnost bude zabezpečena na základě 
písemných požadavků a pokynů od zástupce Objednatele. 

6. Obecné požadavky na pracovníky Poskytovatele při účasti na jednáních ve strukturách 
NATO: 

a) Zástupce ČR ve strukturách NATO CNAD (dále jen „Zástupce ČR“) bude 
doprovázet pouze pracovník poskytovatele schválený oběmi smluvními stranami. 

b) Tento pracovník je povinen respektovat na jednáních v zahraničí standardní atributy 
jednání zakotvené v „Kodexu zástupce ČR v mezinárodních strukturách“. Zejména 
si musí počínat tak, aby: 

- konal své pracovní povinnosti a funkce čestně, objektivně a pečlivě, 

- byl loajální ve všech záležitostech týkajících se resortu MO a ke všem členům 
pracovního týmu, 

- se vědomě nezúčastnil žádných nezákonných aktivit a jiných nevhodných aktivit, 
které by poškodily ČR nebo Objednatele, 

- prosazoval národní stanoviska,  

- se nezapojil do činností, které by zdiskreditovaly jeho funkci, ČR, Objednatele 
nebo ostatní členy týmu, 

- se nezapojil do činností, které jsou v rozporu s cíli pracovního týmu nebo které by 
bránily jejich efektivnímu naplňování, 

- vykonával pouze takové činnosti nebo se k nim zavazoval, které bude schopen 
realizovat a dokončit profesionálně a kompetentně, 

- pravidelně a vyčerpávajícím způsobem informoval o výsledcích pracovních 
jednání, 
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- používal informace získané při výkonu funkce rozvážně a nevyužíval získaných 
informací pro svůj osobní prospěch a nepoužíval jich způsobem, který porušuje 
zákon nebo poškozuje ČR nebo Objednatele, 

- při výkonu své funkce zachovával vysokou úroveň profesní kvalifikace, 
morálních zásad a důstojnosti.  

c) Pracovník poskytovatele zpracovává, případně prezentuje tzv. národní stanoviska 
k problémům projednávaným v mezinárodních strukturách a zúčastňuje se zasedání 
expertní skupiny svolaného Zástupcem ČR k řešení opatření a úkolů přijatých 
na jednáních. Národní stanovisko je schválená strategie a postup k prosazování 
národních zájmů v konkrétní oblasti vyzbrojování pozemních sil. 

d) Pracovník poskytovatele napomáhá přenosu informací o hlavních trendech 
a postupech vyzbrojování pozemních sil v NATO zjištěných při doprovodu Zástupce 
ČR na jednáních ve strukturách NATO do odpovídajících struktur Objednatele 
za účelem jejich možné implementace do národního a resortního prostředí. 

e) Nedílnou součástí činnosti pracovníka poskytovatele při doprovodu Zástupce ČR 
na jednáních ve strukturách NATO je podpora procesu otevřené komunikace 
a podpory národního obranného průmyslu ve všech oblastech vyzbrojování s cílem 
vytvoření podmínek pro jeho zapojení do programů NATO. 

7. Specifické požadavky na odbornost zaměstnanců Poskytovatele, zúčastňujících se 
jednání ve strukturách NATO CNAD: 

Pracovní skupina Obecné požadavky Odborné požadavky 

AC/224 ACG/2 

Effective Engagement 

Vysokoškolské vzdělání technického směru 
min. 2. stupně,  
AJ alespoň na úrovni STANAG 2,  
NATO SECRET, 
praxe v oboru vojenského letectví min. 5 let 

Typy leteckých zbraní a zbraňových 
systémů, konstrukce a testování řízené i 
neřízené letecké munice, naváděcí 
systémy letecké munice, letecké 
střelnice a střelecké simulátory, 
vývojové trendy leteckých zbraňových 
systémů, znalost problematiky 
leteckých zbraní a zbraňových systémů 
ve vojenském letectvu AČR. 

AC/224 ACG/3 

Survivability, včetně  
AC/224 ACG/3 SG/2 
– Sub-Group on 
EW Self-Protection 
Measures for Joint 
Services Airborne 
Assets 

Vysokoškolské vzdělání technického směru 
min. 2. stupně, 
AJ alespoň na úrovni STANAG 2, 
NATO SECRET, 
praxe v oboru vojenského letectví a EW min. 
5 let 

Elektronický boj při vzdušných 
operacích, aktivní a pasivní prvky 
ochrany letecké techniky proti účinkům 
EB, rušení a letounové rušiče, vybavení 
letounů pro radiové a radiolokační 
maskování, překonávání protivzdušné 
obrany protivníka, vývoj nových 
technologií pro EB, znalost 
problematiky řešení otázek EB a 
ochrany proti jeho účinkům 
ve vojenském letectvu AČR. 

AC/224 JCGISR 

Joint Capability Group 
Intelligence, 
Surveillance & 
Reconnaissance  

Vysokoškolské vzdělání technického směru 
min. 2. stupně,  
AJ alespoň na úrovni STANAG 2,  
NATO SECRET, 
praxe v oboru vojenského zpravodajství a 
leteckého průzkumu min. 5 let 

Náplní práce skupiny je kosmický a 
letecký průzkum, pozorování a 
zpravodajská činnost. Zpravodajská 
činnost letectva, přenos, zpracování, 
zobrazování a uchovávání dat, oblast 
vývoje průzkumných a pozorovacích 
prostředků, znalost problematiky řešení 
otázek leteckého průzkumu, 
pozorování a zpravodajské činnosti 
ve vojenském letectvu AČR. 
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Pracovní skupina Obecné požadavky Odborné požadavky 

AC/224 ACG/5 

Global Mobility  

Vysokoškolské vzdělání technického směru 
min. 2. stupně, 
AJ alespoň na úrovni STANAG 2,  
NATO SECRET,   
praxe v oboru vojenského letectví min. 5 let 

Navigační systémy, přibližovací a 
přistávací systémy, vybavení letounů 
navigačními a přistávacími prvky a 
systémy, vývojové trendy v letecké 
navigaci a ve vývoji přistávacích 
systémů, znalost problematiky 
vybavení vojenských letišť AČR, 
znalost problematiky výsadkové služby 
a přesných shozů. 

AC/224 JCG C2 

Command & Control 

Vysokoškolské vzdělání technického směru 
min. 2. stupně,  
AJ alespoň na úrovni STANAG 2,  
NATO SECRET,   
praxe v oboru vojenského letectví min. 10 let 

Systémy, vybavení letounů 
navigačními a přistávacími prvky a 
systémy, vývojové trendy v letecké 
navigaci a ve vývoji přistávacích 
systémů, znalost problematiky 
vybavení vojenských letišť AČR. 
Specialista v oboru velení a kontroly.  

AC/225 – LCG VL 
Vysokoškolské vzdělání technického směru 
min. 2. stupně,  
AJ alespoň na úrovni STANAG 2,  
NATO SECRET,  
praxe v oboru vrtulníkového letectva min. 5 
let 

Společná skupina JCG VL je 
odpovědná za  otázky bojového a 
podpůrného použití všech prostředků 
ozbrojených sil s vertikálním startem 
(mobilitu, udržitelnost, C2 a funkční 
schopnost) především, ale ne výhradně 
vrtulníků a s nimi spojených 
komponentů, vybavení, zbraní a s nimi 
svázanými procedurami. 

AC/141-JCG UAS 
Vysokoškolské vzdělání technického směru 
min. 2. stupně, 
AJ alespoň na úrovni STANAG 2, 
NATO SECRET, 
praxe v oboru UAV min. 5 let 

Druhy a typy bezpilotních prostředků, 
průzkumné a bojové bezpilotní 
prostředky, zásady provozování těchto 
prostředků v separovaných i 
neseparovaných vzdušných prostorech, 
problematika řízení letu bezpilotních 
prostředků, přistávací systémy 
bezpilotních prostředků a příprava 
k opakovanému vzletu, perspektivy 
vývoje bezpilotních prostředků, znalost 
problematiky vývoje a provozu těchto 
prostředků v AČR. 

AC/326 SG/A 

Energetic Materials 
and Initiation Systems 

AJ na úrovni STANAG 2, 
NATO CONFIDENTIAL,  
praxe v oboru min 5 let 

Vytváření a udržování STANAGů a 
spojeneckých publikací určených 
ke standardizaci, hodnocení 
a zaměnitelnosti výbušnin a munice. 

AC/326 SG/B 

Ammunition Systems 
Design and 
Assessment 

Angličtina na úrovni STANAG 2, 
NATO CONFIDENTIAL,  
praxe v oboru min 5 let  

Vytváření a udržování STANAGů 
a spojeneckých publikací určených 
ke standardizaci, hodnocení 
a zaměnitelnosti iniciačních materiálů. 
Vytváření a udržování STANAGů a 
spojeneckých publikací určených ke 
standardizaci, hodnocení 
a zaměnitelnosti výbušnin a munice. 

AC/326 SG/C 

In-service and 
Operational Safety 
Management 

Angličtina na úrovni STANAG 2, 
NATO CONFIDENTIAL,  
praxe v oboru min 5 let 

Vytváření a udržování STANAGů a 
spojeneckých publikací určených ke 
standardizaci bezpečnosti 
a způsobilosti při skladování a likvidaci 
výbušnin a munice. Vytváření a 
udržování STANAGů a spojeneckých 
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Pracovní skupina Obecné požadavky Odborné požadavky 
publikací určených ke standardizaci 
operační bezpečnosti a způsobilosti 
výbušnin a munice. 

EDSTAR EG 7 

Elektromagnetic 
Enviroment 

Vysokoškolské vzdělání technického směru 
min. 2. stupně 
v elektrotechnice/elektronice/technické 
kybernetice apod.  
praxe v jednom z oborů min. 5 let;  
angličtina na úrovni STANAG 2 

Vyhledávání, třídění, posuzování a 
obhajoba osvědčených postupů, norem 
a standardů z oboru 
elektromagnetického prostředí (včetně 
průniku s normami STANAG). Cílem 
je podporovat rozvoj obranného 
průmyslu členských zemí EU (a 
spolupráci se zeměmi NATO v této 
oblasti) správou příslušných norem tak, 
aby stále odpovídaly aktuálnímu stavu 
a dosaženému stupni vědecko-
technického rozvoje v daném oboru 
(pokud k jejich správě bude smluvní 
strana pověřena). 

EDSTAR EG 15 

Quality of Electric 
Power Supply  
Portable Eletric Power 
Generators 

Vysokoškolské vzdělání technického směru 
min. 2. stupně v elektrotechnice/elektronice 
apod., praxe v jednom z oborů min. 5 let;  
angličtina na úrovni STANAG 2 

Vyhledávání, třídění, posuzování a 
obhajoba osvědčených postupů, norem 
a standardů z oboru kvalita 
elektrického napájení – přenosné 
generátory elektrické energie (včetně 
průniku s normami STANAG). Cílem 
je podporovat rozvoj obranného 
průmyslu členských zemí EU (a 
spolupráci se zeměmi NATO v této 
oblasti) správou příslušných norem tak, 
aby stále odpovídaly aktuálnímu stavu 
a dosaženému stupni vědecko-
technického rozvoje v daném oboru 
(pokud k jejich správě bude smluvní 
strana pověřena). 

EDSTAR EG 21 

G 21 Obsolescence 

Vysokoškolské vzdělání technického směru 
min. 2. stupně ve strojírenské 
technologii/konstrukci 
strojů/automobilní/letecké/kolejové 
technice/zbraňových systémech apod.; 
praxe v jednom z oborů min. 5 let;  
angličtina na úrovni STANAG 2 

Vyhledávání, třídění, posuzování a 
obhajoba osvědčených postupů, norem 
a standardů z oboru stárnutí techniky 
(včetně průniku s normami STANAG). 
Cílem je podporovat rozvoj obranného 
průmyslu členských zemí EU (a 
spolupráci se zeměmi NATO v této 
oblasti) správou příslušných norem tak, 
aby stále odpovídaly aktuálnímu stavu 
a dosaženému stupni vědecko-
technického rozvoje v daném oboru 
(pokud k jejich správě bude smluvní 
strana pověřena). 

EDSTAR EG 33 

Test & Evaluation  

Vysokoškolské vzdělání technického směru 
min. 2. stupně ve strojírenské (materiálové) 
technologii/konstrukci 
strojů/automobilní/letecké/padákové/kolejové 
technice/ analytické chemii (tribotechnice)/ 
hutnictví/zbraňových systémech apod.; 
praxe ve zkušebnictví alespoň jednoho 
z uvedených oborů min. 5 let;  
angličtina na úrovni STANAG 2 

Vyhledávání, třídění, posuzování a 
obhajoba osvědčených postupů, norem 
a standardů z oboru zkoušení a 
vyhodnocování (včetně průniku 
s normami STANAG). Cílem je 
podporovat rozvoj obranného průmyslu 
členských zemí EU (a spolupráci se 
zeměmi NATO v této oblasti) správou 
příslušných norem tak, aby stále 
odpovídaly aktuálnímu stavu 
a dosaženému stupni vědecko-
technického rozvoje v daném oboru 
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Pracovní skupina Obecné požadavky Odborné požadavky 
(pokud k jejich správě bude smluvní 
strana pověřena). 

ENTER 

Elektromagnetic 
Compatibility 

Vysokoškolské vzdělání technického směru 
min. 2. stupně v elektrotechnice/elektronice 
apod.; praxe v jednom z oborů min. 5 let;  
angličtina na úrovni STANAG 2 

Vyhledávání, třídění, posuzování a 
obhajoba osvědčených postupů, norem 
a standardů z oboru 
elektromagnetického prostředí (včetně 
průniku s normami STANAG). Cílem 
je podporovat rozvoj obranného 
průmyslu členských zemí EU (a 
spolupráci se zeměmi NATO v této 
oblasti) správou příslušných norem tak, 
aby stále odpovídaly aktuálnímu stavu 
a dosaženému stupni vědecko-
technického rozvoje v daném oboru 
(pokud k jejich správě bude smluvní 
strana pověřena). 

Poskytovatel je povinen kdykoliv na vyžádání zástupce Objednatele předložit kopii 
Osvědčení prokazující jazykové dovednosti na úrovni STANAG 6001 stupeň 2 z anglického 
jazyka vysílaných pracovníků. 

8. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv kontrolovat plnění závazků Poskytovatele. 
Za Objednatele má toto právo kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních. 

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

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

11. Poskytovatel prohlašuje, že předané materiály dle čl. III. odst. 1 této Smlouvy nejsou 
zatíženy žádnými právy třetích osob. Poskytovatel odpovídá za případné porušení práv 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob při plnění služeb. 

12. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně písemně sdělí skutečnosti, které se týkají 
změn některého z jejich základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 
Změna identifikačních údajů smluvních stran, uvedených v čl. I. této Smlouvy, nebude 
považována za změnu této Smlouvy. 

13. Jednacím jazykem při ústním či písemném styku, souvisejícím s plněním této Smlouvy, 
je český jazyk. 

14. Poskytovatel podpisem Smlouvy uděluje 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 
naplnění práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy, a to po dobu její platnosti 
a dobu stanovenou pro archivaci. 

15. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy, podle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon č. 340/2015 Sb.“).  

16. Poskytovatel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých 
práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této Smlouvy ani tuto Smlouvu jako 
celek.  

17. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této Smlouvy musí být 
učiněna v písemné formě, není-li v textu Smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být 
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doručena osobně, prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené 
v záhlaví této Smlouvy nebo datovou zprávou. V případě doručení jakékoli písemnosti 
faxem či emailem musí být originál dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi 
osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datovou zprávou.  

18. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, 
že písemnost se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou 
nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této 
Smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu 
na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. Doručování datových 
zpráv se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

X.  
Ochrana utajovaných informací  

1. Poskytovatel je povinen zabezpečit ochranu utajovaných informací ve smyslu zákona 
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 412/2005 Sb.“) a souvisejících 
prováděcích právních předpisů.  

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

3. Poskytovatel je povinen informovat BŘ MO o podání návrhu na prohlášení konkursu 
na jeho osobu do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o této skutečnosti dověděl. 

4. Poskytovatel je povinen neprodleně písemně oznámit BŘ MO nezpůsobilost ve vztahu 
k utajovaným informacím podle § 19 zákona č. 412/2005 Sb., zejména odnětí osvědčení 
podnikatele nebo pozbytí platnosti prohlášení podnikatele, a vrátit utajované informace 
nebo utajovaný vojenský materiál Objednateli.  

5. Poskytovatel je povinen současně se splněním příslušných zákonných povinností 
neprodleně písemně oznámit BŘ MO jakékoliv neoprávněné nakládání s utajovanými 
informacemi nebo ztrátu utajovaných informací Objednateli.  

6. Poskytovatel je povinen umožnit odborným orgánům Objednatele, resp. Odboru 
bezpečnosti MO, kontrolovat na základě písemného pověření BŘ MO nakládání 
s utajovanými informacemi Objednatele v rámci své osoby a svých poddodavatelů.  

7. Poskytovatel je povinen do 5 pracovních dnů doručit Objednateli veškeré změny 
skutečností, uvedených v Informačním dotazníku podnikatele.  

8. Poskytovatel je povinen vést samostatný seznam utajovaných dokumentů se kterými byl 
seznámen nebo technických zařízení nebo seznam utajovaných dokumentů a 
technických zařízení, které u Poskytovatele vznikly (název dokumentu, čj. apod.).  

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

10. Poskytovatel má dle § 20 zákona č. 412/2005 Sb. přístup k utajovaným informacím, 
které u něho vznikají, nebo je s nimi seznámen, přičemž tyto utajované informace jsou 
specifikovány v souladu se seznamem utajovaných informací stanoveným nařízením 
vlády č. 522/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. a tvoří přílohu č. 1 této 
Smlouvy.  
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XI. 
Zánik závazků 

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 

a) splněním všech závazků řádně a včas; 

b) písemnou dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 
a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku Smlouvy; 

c) výpovědí ze strany Objednatele bez udání důvodu s výpovědní lhůtou v délce 
2 měsíců, která začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení 
výpovědi Poskytovateli; 

d) jednostranným odstoupením od Smlouvy nebo od nesplněného zbytku plnění 
Objednatelem pro její podstatné porušení Poskytovatelem; 

e) výpovědí ze strany Objednatele s výpovědní lhůtou 1 měsíce či jednostranným 
odstoupením od smlouvy v případech uvedených v § 223 odst. 2 zákona; 

f) jednostranným odstoupením od Smlouvy Objednatelem v případě, že Poskytovatel je 
v likvidaci podle § 187 OZ, bylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku podle 
§ 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
v platném znění, byla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního 
předpisu nebo je v obdobné situaci podle právního řádu země sídla Poskytovatele. 

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy ve smyslu § 2002 
odst. 1 OZ, se rozumí: 

a) neposkytnutí služeb řádně a včas; 

b) porušení ustanovení čl. IX. odst. 1 až 3, 6 a 7 této Smlouvy Poskytovatelem;  

c) porušení ustanovení čl. X. této Smlouvy Poskytovatelem. 

3. V případě, že Objednatel nevyužije práva odstoupit od smlouvy pro její podstatné 
porušení, je oprávněn od smlouvy odstoupit, jako by se jednalo o porušení nepodstatné, 
tj. objednatel poskytne přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění dle ustanovení § 1978 
OZ. 

XII. 
Závěrečná ustanovení  

1. Smlouva je vyhotovena elektronicky o 13 stranách. 

2. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.  

3. Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými 
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1729 odst. 1 OZ se v případě 
jednání o dodatcích nepoužije. 

4. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 
Smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní 
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého 
souhlasu s obsahem Smlouvy připojují pod ní své podpisy. 
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5. Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy: 
příloha č. 1:  Seznam utajovaných informaci – 1 list 
příloha č. 2: Kalkulace nákladů – 1 list 

 
 Mgr. Jiří PROTIVA JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ 
 ředitel  ředitelka 
 státního podniku odboru logistiky, zabezpečení a podpory 
  sekce vyzbrojování a akvizic MO 
   
  

Podepsáno elektronicky  Podepsáno elektronicky 

 
 
 

Mgr. Jiří 
Protiva

Digitálně podepsal 
Mgr. Jiří Protiva 
Datum: 2017.10.17 
11:16:15 +02'00'
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SEZNAM UTAJOVANÝCH INFORMACÍ 
v rámci zakázky „Zastupování ČR ve strukturách NATO/CNAD AC/224, AC/225,  

AC/326 a AC/141 a EU/EDA“ 

U organizace poskytovatele mohou vznikat utajované informace do a včetně stupně utajení 
TAJNÉ a  poskytovatel může být seznamován s utajovanými informacemi do a včetně stupně 
utajení NATO/SECRET v souvislosti s tvorbou informačních zpráv z  jednání pracovních 
skupin NATO CNAD v případě, že tato budou obsahovat informace utajovaného charakteru. 
Mohou to být poznatky a zkušenosti ze soudobých konfliktů a společných aliančních operací, 
zpravodajské informace z oblasti průzkumu, pozorování, elektronického boje a chemického 
průzkumu, technická data a vysílací nebo opakovací frekvence součástí materiálové výzbroje 
ČR a ostatních zemí NATO, které jsou v SUI vymezeny:  

o Informace, které poskytla cizí moc a které v souladu s právem pro ni platným jako 
utajované označila a informace, které jsou utajovány v rámci Organizace Severoatlantické 
smlouvy a Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika 
vázána (příloha č. 1 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam 
utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. - obecná část – bod 5 
a bod 6), do a včetně utajení T, 

o Údaje z oblasti obranného a technického výzkumu a vývoje a vojenského materiálu 
(příloha č. 5 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných 
informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. – SUI v oblasti působnosti MO – bod 
10) do a včetně stupně utajení T, 

o Údaje z oblasti vojenského materiálu (příloha č. 5 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., 
kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. 
– SUI v oblasti působnosti MO – bod 40) do a včetně stupně utajení T, 

o Stav a prognóza vojenské strategické situace (příloha č. 5 k nařízení vlády č. 522/2005 
Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 
Sb. – SUI v oblasti působnosti MO – bod 27) stupně utajení V, 

o Obranná standardizace (příloha č. 5 k nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví 
seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. – SUI v oblasti 
působnosti MO – bod 36) stupně utajení V. 

Seznamování se s utajovanými informacemi mezi Poskytovatelem a Objednatelem se provádí 
prostřednictvím jejich registrů utajovaných informací. Za seznamování Poskytovatele 
s utajovanými informacemi a přebírání utajovaných informací od něj je určen za Objednatele 
Ing. František Bajcura, 973 215 205, 724 605 278.  
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Kalkulace nákladů plánovaných akcí 

 

Skupina Účastník Místo 
Plánovaný 

termín 
jednání 

Termín 
ZPC 

Cestovné 
(auto, 

letadlo, 
místní 

přeprava)  
v Kč 

Stravné + 
kapesné v 

Kč 

Ubytování 
v Kč 

Jiné výdaje 
(parkování, 

konf. 
poplatky, 
pojištění 

apod.) v Kč 

Celkem bez 
DPH v Kč 

Počet hodin 

Příprava 

Účast 
a 

vyhod
nocení 

Celkem 

Jednání 
AC/224 JCG 

C2 

Ing. Kamil 
BALWAR 

Brusel, BEL 
11/2017 

5 dní 
7.-10.11. 14 000 6 000 10 000  30 000 10 35 45 

CELKEM (hodinová sazba 1315,- Kč bez DPH) 45 x 1315 = 59 175 + 30 000 = 89 175,- Kč 

EDA/ENTER 
Ing. Milan 
BEZDĚK 

Brusel, BEL 11/2017  18 000 4 500 6 000  28 500 15 30 45 

CELKEM (hodinová sazba 930,- Kč bez DPH) 45 x 930  = 41 850 + 28 500 = 70 350,- Kč 

Celkem bez DPH 159 525,- Kč 

Celkem včetně DPH 193 025,25 Kč 
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