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Smlouva o poskytování služeb č. 1710400020
I.
Smluvní strany
Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO:
60162694
DIČ:
CZ60162694
Zastoupena:
Mgr. Zora Skurčáková, MBA, ředitelka odboru vyzbrojování
vzdušných sil sekce vyzbrojování a akvizic MO
Se sídlem kanceláří:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4
16001 Praha 6
anka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Ing. J
tel.:
fax:
e-mail:

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6
a
VZ 5212 Agentura logistiky
Odbor zabezpečení letectva
Boleslavská 929
250 02 Stará Boleslav
Zástupci objednatele ve věcech technických:
Jméno
kpt. Bc. Eduard Hanula

prap. Aleš Petr

kpt. Ing. Martin Černý

kpt. Ing. Jana Václavíková

kpt. Ing. Anton Harbut

Se
Od

izic MO
A

Vojenský útvar

Telefon

Fax
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Jméno
npor. Ing. Tomáš Chlapečka

prap. Lukáš Melichar

kpt. Ing. Miloslav Kondler

kpt. Ing. Otakar Bednář

kpt. Ing. Viliam Baluch

kpt. Ing. Karel Svoboda

npor. Ing. Libuše Mořkovská

prap. Karel Houček

kpt. Ing. Jiří Petrásek

kpt. Ing. Aleš Drápal

mjr. Ing. Jan Chramosta

kpt. Ing. Lenka Kaválková

prap. Jana Skálová

mjr. Ing. Robert Hejtmánek

nprap. Rudolf Sedláček

zic MO

Vojenský útvar

Telefon

Fax
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Zástupci objednatele pro mimořádné požadavky:
Jméno
kpt. Bc. Eduard Hanula

prap. Aleš Petr

kpt. Ing. Martin Černý

kpt. Ing. Jana Václavíková

npor. Ing. Tomáš Chlapečka

prap. Lukáš Melichar

kpt. Ing. Miloslav Kondler

kpt. Ing. Otakar Bednář

kpt. Ing. Viliam Baluch

kpt. Ing. Karel Svoboda

npor. Ing. Libuše Mořkovská

prap. Karel Houček

kpt. Ing. Jiří Petrásek

kpt. Ing. Aleš Drápal

mjr. Ing. Jan Chramosta

Vojenský útvar

Telefon

Lax
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Jméno

Vojenský útvar

Telefon

Fax

kpt. Ing. Lenka Kaválková

prap. Jana Skálová

mjr. Ing. Robert Hejtmánek

nprap. Rudolf Sedláček

Bezpečnostní manažeři: mjr. Ing. Jan Chramosta, tel.
Jana Skálová, tel.
(dále jen „objednatel “)
a
Vojenský technický ústav, s. p.
zapsaný ve veřejném rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka75859
Sídlo:
Mladoboleslavská 944, Praha 9 - Kbely, PSČ 197 00
IČO:
24272523
DIČ:
CZ24272523
Zastoupen
Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku
Bankovní spojení:
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Ing. Jan Ohlídal
tel.:
fax:
e-ma
Adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s. p.
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9 - Kbely
Zástupce poskytovatele ve věcech technických:
Jméno
Ing. Braunsperger Jan
Ing. Blažek Pavel
Ing. Dušek Jan

akvizic MO
LAFA

Telefon

Fax

e-mail
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(dále jen „poskytovatel“)
v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“), uzavírají tuto smlouvu na poskytování služeb č. 1710400020 (dále jen „smlouva“).
II.
Účel smlouvy
Úěelem smlouvy je zajistit nepřetržitý systém sběru a archivace dat určených ke kontrole a analýze
technického stavu pro zvýšení bezpečnosti provozu letounů AČR.
III.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat následující služby:
a)

sběr a archivaci datových a systémových souborů zaznamenaných palubními elektronickými
záznamovými zařízeními a monitorovacími systémy ze všech níže uvedených typů letadel
začleněných do jednotného vyhodnocovacího systému Test-L:
1)

vrtulníky typu Mi-8 - archivace všech datových souborů se záznamy palubního
zapisovače a všech systémových souborů, které se vztahují na všechny vrtulníky typu
Mi-8, které jsou vybaveny palubním zapisovačem typu PRS-8:
typ archivovaných datových souborů: Dl9, W19;
typ archivovaných systémových souborů: T19, C19, El9;

2)

vrtulníky typu Mi-17 - archivace všech datových souborů se záznamy palubního
zapisovače a všech systémových souborů, které se vztahují na všechny vrtulníky typu
Mi-17, které jsou vybaveny palubními zapisovači typu FDR-39H, FDR-39HG,
PRS-17 nebo typu CVFDR-CARE:
typ archivovaných datových souborů: D09, D32, W32, D84, P84, W84;
typ archivovaných systémových souborů: T09, C09, E09, T32, C32, E32, T84,
C84, E84;

3)

vrtulníky typu MÍ-171Š - archivace všech datových souborů se záznamy palubního
zapisovače a všech systémových souborů, které se vztahují na všechny vrtulníky typu
Mi-171Š, které jsou vybaveny palubními zapisovači typu CVFDR-CARE:
typ archivovaných datových souborů: D28, P28, W28;
typ archivovaných systémových souborů: T28, C28, E28;

4)

vrtulníky typu Mi-24 - archivace všech datových souborů se záznamy palubního
zapisovače a všech systémových souborů, které se vztahují na všechny vrtulníky typu
Mi-24, které jsou vybaveny palubním zapisovačem typu FDR-39HGM:
typ archivovaných datových souborů: D10;
typ archivovaných systémových souborů: T10, CIO, E10;

5)

vrtulníky typu Mi-35 - archivace všech datových souborů se záznamy palubního
zapisovače a všech systémových souborů, které se vztahují na všechny vrtulníky typu
Mi-35, které jsou vybaveny palubním zapisovačem typu BUR SL-1:
typ archivovaných datových souborů: D23, P23;
typ archivovaných systémových souborů: T23, C23, E23;

6)

vrtulníky typu W-3A Sokol - archivace všech datových souborů se záznamy palubního
zapisovače a všech systémových souborů, které se vztahují na všechny vrtulníky typu

>vási1 a akvizic MO

FA

Smlouva č. 1710400020, strana 6 (celkem 16)
W-3A Sokol, které jsou vybaveny palubními zapisovači typu BUR se záznamovou
jednotkou typu FDR-59BH:
typ archivovaných datových souborů: D07;
typ archivovaných systémových souborů: T07, C07, E07;
7)

letouny typu L-39 ZA - archivace všech datových souborů se záznamy palubního
monitorovacího systému PMS-39 a všech souborů systémových, které se vztahují na
všechny letouny typu L-39 ZA, které jsou vybaveny palubním registračním systémem
PRS-39 verze 2.1:
typ archivovaných datových souborů: D31, P31, W31;
typ archivovaných systémových souborů: T31, C31, E31;

8)

letouny typu L-159 - archivace všech datových souborů se záznamy palubního
monitorovacího systému AMOS do a včetně stupně utajení „V“, dále všech datových
souborů systému EMS a všech systémových souborů systému AMOS, které se vztahují
na všechny letouny typu L-159:
typ archivovaných datových souborů: D06 (do a včetně stupně utajení „V“), F06,
P06, záznamy EMS - Engine Data;
typ archivovaných systémových souborů: T06, C06, E06, G06, U06;

9)

letouny typu L-410 FG, UVP-T - archivace všech datových souborů se záznamy
palubního zapisovače a všech souborů systémových, které se vztahují na všechny letouny
typu L-410 FG, UVP-T, které jsou vybaveny palubními zapisovači typů FDR-39HL
nebo FDR-39HLG:
typ archivovaných datových souborů: Dl3;
typ archivovaných systémových souborů: T13, C13, El3;

10) letouny typu L-410 UVP-E - archivace všech datových souborů se záznamy palubního
zapisovače a všech souborů systémových, které se vztahují na všechny letouny typu
L-410 UVP-E, které jsou vybaveny palubními zapisovači typu BUR se záznamovou
jednotkou typu FDR-59BL:
typ archivovaných datových souborů: D08;
typ archivovaných systémových souborů: T08, C08, E08;
11) letouny typu CASA C-295M - archivace všech datových a systémových souborů se
záznamy palubního monitorovacího systému, které se vztahují na všechny letouny typu
CASA C-295M:
typ archivovaných datových souborů: D56;
typ archivovaných systémových souborů: T56, C56, E56;
12) letouny typu Airbus A-319 CJ - archivace všech datových a systémových souborů se
záznamy palubního monitorovacího systému, které se vztahují na všechny letouny typu
Airbus A-319 CJ:
typ archivovaných datových souborů: D64;
typ archivovaných systémových souborů: T64, C64, E64;
b) archivaci veškerých datových souborů obsahujících záznamy palubních zapisovačů
a monitorovacích systémů všech letadel provozovaných Armádou České republiky
a systémových souborů obsahujících další informace potřebné pro provoz a obsluhu těchto
systémů s výjimkou:
1)

nebudou archivovány datové soubory (soubory typu „D") obsahující záznam palubního
zapisovače, nebo palubního monitorovacího systému, jež vznikly při provádění údržby
palubních systémů, při níž nedošlo ke spuštění motoru. Tato výjimka se netýká letounu
typu L-159, kde musí být archivovány všechny datové soubory typu „D“, „F“ a „P“.

akvizic MO
IAFA
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Případná archivace těchto datových souborů se provede na základě rozhodnutí příslušného
zástupce objednatele ve věcech technických uvedeného v záhlaví smlouvy;
2)

nebudou archivovány systémové soubory, které nebyly při kalibraci zapsány do provozní
paměti palubního zapisovače nebo palubního monitorovacího systému a nedošlo tak
k rekonfíguraci palubního záznamového systému. Případná archivace těchto
systémových souborů se provede na základě rozhodnutí příslušného zástupce
objednatele ve věcech technických uvedeného v záhlaví smlouvy;

3)

nebudou archivovány datové soubory (soubory typu „W“) obsahující hlasové záznamy
palubních zapisovačů typů CVFDR nebo CVFDR-CARE, které vzniky při provádění
údržby palubních systémů, při činnostech u nichž nedošlo k mimořádné události (PLN,
LN). Případná archivace těchto datových souborů se provede na základě rozhodnutí
příslušného zástupce objednatele ve věcech technických uvedeného v záhlaví smlouvy
a v souladu s pokyny velitele příslušného vojenského útvaru;

c)

kontrolu úplnosti, formální a obsahové správnosti záznamů typu „D“, „F“, „P‘, a „W“, jež
jsou přebírány od vojenských útvarů k archivaci a v případě zjištění nedostatků vyžádat
nápravu cestou příslušného zástupce objednatele ve věcech technických za VZ 5512 Stará
Boleslav uvedeného v záhlaví smlouvy;

d)

evidenci přírůstků datových a systémových souborů obsahující základní informace o jejich
obsahu;

e)

vedení:

f)

1)

centrální databáze FRAME pro letouny L-159 sledující čerpání provozní doby letounu
podle zatížení;

2)

záložní databáze ERMS pro motory F124-GA-100 na letounech L-159 sledující provoz
a údržbu těchto motorů;

3)

přehledu odpracovaných cyklů motorů AI-25TL a AI-25TLM provozovaných na
letounech L-39 ZA;

plnit mimořádné požadavky objednatele na předávání kopií archivovaných dat;

(dále jen „služby“, jednotlivě jen „služba“).
2.

Smluvní strany se dohodly na poskytování služeb prostřednictvím postupných dílčích plnění
s tím, že jednotlivým dílčím plněním se rozumí provedení služeb dle čl. Ill odst. 1 písm. a) až e)
smlouvy v průběhu 3 po sobě následujících kalendářních měsíců, tj. kalendářního čtvrtletí (dále
jen „dílčí plnění“). Za samostatné dílčí plnění se považuje také mimořádný požadavek dle
čl. VII odst. 6 až 7 této smlouvy.

3.

V rámci každého dílčího plnění poskytovatel předá objednateli:
a)

přírůstek archivu dat na nosičích typu DVD-ROM, stupeň utajení „VYHRAZENÉ“;

b)

přírůstek archivovaných souborů typu P06, D06, F06 týkajících se provozu letounu L-159
na nosičích typu DVD-ROM, stupeň utajení „VYHRAZENÉ“;

c)

přehled archivovaných dat a Zápis o stavu archivu v tištěné podobě a na nosiči typu
CD-ROM (dále jen „zápis o stavu archivu“), který bude obsahovat zejména:
1)

počet a typ datových souborů podle typu letecké techniky v přírůstku archivu za dané
období;

2)

počet a typ systémových souborů podle typu letecké techniky v přírůstku archivu za
dané období;
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d)

3)

počet a typ souborů EMS v přírůstku archivu za dané období;

4)

celkové hodnocení stavu archivu se seznamem chybějících souborů a vyhodnocením
nedostatků v záznamech palubních elektronických záznamových zařízení;

5)

celkové hodnocení stavu databáze FRAME s vyhodnocením stavu odčerpaného
technického života;

Zápis zjednání kontrolního dne dle čl. Vil odst. 2 písm. b) smlouvy;

4. Pro účely této smlouvy se rozumí:
a)

Dílčími zpracovanými archivovanými daty se rozumí shromážděná data z palubních
zapisovačů letadel všech typů provozovaných najedná letecké základně.

b)

Souhrnně zpracovanými archivovanými daty z palubních zapisovačů letadel se rozumí
shromážděná a zpracovaná data z více než jedné letecké základny.
IV.
Cena za poskytované služby

1.

Smluvní strany se ve smyslu zákona ě. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na celkové ceně poskytovaných služeb do výše finančního limitu, který činí:
25 350 000,00 Kč včetně DPH
(slovy: dvacet pět milionů tři sta padesát tisíc korun českých)
(dále jen „celkový finanční limit“)

2.

Celkový finanční limit za poskytované služby bez DPH činí 20 950 413,22 Kč, sazba DPH ve
výši 21 % činí 4 399 586,78 Kč. Celkový finanční limit za poskytované služby bez DPH je
stanoven jako limit nejvýše přípustný, který není možné překročit. K celkovému finančnímu limitu
bez DPH bude připočteno DPH ve výši účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.

3.

Ceny uvedené v „Cenové kalkulaci“, která je přílohou č. 1 smlouvy, byly sjednány smluvními
stranami v rámci jednání. Poskytovatel při jednání deklaroval, že veškeré ceny jsou stanoveny
v souladu s ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako
ceny tvořené na základě kalkulačního propočtu ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného
zisku. Výše uvedenou skutečnost poskytovatel stvrdil čestným prohlášením v příloze č. 1
k čj. VTÚ/VTÚL-1444-65/2017 ze dne 21. února 2018. Poskytovatel bere na vědomí znění
ust. § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, tedy že v případě, kdy jakákoliv cena bude vyšší než cena obvyklá, tj. cena tvořena
kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku, je taková cena
neplatná v rozsahu rozdílu, o který překračuje přípustnou výši. Na úhradu ceny vyšší než obvyklé
nevzniká poskytovateli nárok.

4.

V cenách dílčích plnění jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním jeho
závazků dle této smlouvy (tj. náklady na dopravné atd.).

5.

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

akvizic MO
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V.
Místo plnění díla
1.

Místy předávání (zasílání) podkladů objednatelem poskytovateli jsou následující útvary AČR:
Vojenský útvar 8407 Praha - Kbely;
Vojenský útvar 7214 Čáslav;
Vojenský útvar 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou;
Vojenské zařízení 5512 Stará Boleslav;
a sídlo poskytovatele uvedené v záhlaví této smlouvy (v případě dohody příslušného zástupce
objednatele ve věcech technických uvedeného v záhlaví této smlouvy a poskytovatele).

2.

Místem předávání jednotlivých dílčích plnění objednateli je místo konání kontrolního dne dle
čl. VII odst. 2 písm. a) této smlouvy.

3.

Místem plnění je sídlo poskytovatele uvedené v záhlaví této smlouvy.
VI.
Doba provedení díla

1.

Poskytovatel zahájí poskytování služeb po nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Poskytovatel ukončí poskytování služeb nejpozději dne 31. prosince 2024 včetně nebo vyčerpáním
celkového finančního limitu v souladu s čl. IV odst. 1 smlouvy, a to v závislosti na tom, co nastane
dříve.
VII.
Podmínky poskytování služeb

1.

2.

Objednatel je povinen:
a)

předávat poskytovateli data za účelem provedení dílčího plnění nejpozději do 10. dne měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl sběr uvedených dat proveden (dále
jen „aktuální měsíc“), a to vždy prostřednictvím příslušného zástupce objednatele ve věcech
technických uvedeného v záhlaví této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“). Data
předaná objednatelem poskytovateli po tomto termínu zařadí poskytovatel do dílčího
plnění v následujícím čtvrtletí;

b)

předat poskytovateli soubory EMS a kopii aktuální databáze ERMS (monitorovací systém
motoru F124-GA-100) nejpozději do 10. dne aktuálního měsíce za účelem zajištění křížové
kontroly úplnosti dat se systémem AMOS (monitorovací systém letounu L-159), a to
prostřednictvím zástupce objednatele za Vojenské zařízení 5512 Stará Boleslav.

Poskytovatel je povinen předat dílčí plnění příslušnému zástupci objednatele na kontrolním
dni, s tím, že:
a)

termín a místo konání kontrolního dne stanoví zástupce objednatele za Vojenské zařízení
5512 Stará Boleslav, přičemž tyto informace zašle poskytovateli faxem nebo e-mailem
nejpozději do 5 pracovních dnů před termínem konání kontrolního dne. Zástupce objednatele
za Vojenské zařízení 5512 Stará Boleslav je povinen stanovit termín konání kontrolního
dne v rozmezí od 20. do 31. dne měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí;

b)

z kontrolního dne poskytovatel vyhotoví v listinném formátu ve 3 výtiscích „Zápis zjednání
kontrolního dne“ (dále jen „zápis z jednání kontrolního dne“).
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3.

Při předání dílčího plnění dle čl. VII odst. 2 této smlouvy bude za účasti obou smluvních stran
provedena jeho prohlídka. Za stranu objednatele je povinen tuto prohlídku provést příslušný
zástupce objednatele.

4.

Po řádně provedené prohlídce a v případě, že předávané dílčí plnění bylo provedeno bez vad,
příslušný zástupce objednatele do zápisu zjednání kontrolního dne doplní hodnocení, na jehož
základě následně dílčí plnění převezme. Dílčí plnění se považuje za převzaté okamžikem podpisu
zápisu zjednání kontrolního dne příslušným zástupcem objednatele za Vojenské zařízení 5512
Stará Boleslav a zástupcem poskytovatele.

5.

Za předpokladu, že dílčí plnění bude obsahovat vady, nebude příslušný zástupce objednatele
oprávněn je převzít, přičemž bude povinen do zápisu zjednání kontrolního dne uvést důvody
nepřevzetí dílčího plnění.

6.

Mimořádný požadavek dle čl. Ill odst. 1 písm. f) smlouvy je oprávněn poskytovateli zaslat na
fax nebo e-mail vždy příslušný zástupce objednatele pro mimořádné požadavky, jehož údaje
jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy (dále jen „mimořádný požadavek“). Kopii mimořádného
požadavku zástupce objednatele pro mimořádné požadavky zašle kontaktní osobě objednatele
uvedené v záhlaví smlouvy. Přijetí mimořádného požadavku poskytovatel neprodleně faxem
nebo e-mailem potvrdí. Poskytovatel je povinen zpracovat mimořádný požadavek nejpozději
do 5 pracovních dní od jeho obdržení na výše uvedený fax nebo e-mail a předat jej na
nosičích typu DVD-ROM, CD-ROM příslušnému zástupci objednatele pro mimořádné
požadavky, pokud se zástupce objednatele pro mimořádné požadavky a poskytovatel
nedohodnou na přenosu dat elektronickými prostředky či jinými nástroji komunikace. Zástupci
objednatele pro mimořádné požadavky za VÚ 8407 Praha-Kbely, VÚ 2427 Sedlec, Vícenice
u Náměště nad Oslavou a VÚ 7214 Čáslav jsou oprávněni požadovat pouze dílčí neutajovaná
data. Zástupce objednatele pro mimořádné požadavky za VZ 5512 Stará Boleslav je
oprávněný požadovat dílčí i souhrnná a neutajovaná i utajovaná data.

7.

Mimořádným požadavkem může být na základě rozhodnutí zástupce objednatele ve věcech
technických za VZ 5512 Stará Boleslav také obnovení (opětovného vypálení) celého již
v minulosti předaného archivu dat, nebo jeho části, na nových nosičích typu DVD-ROM,
CD-ROM nebo pevném disku odpovídající kapacity, a to lx v průběhu platnosti smlouvy,
z důvodu stárnutí původních médií, u kterých hrozí jejich nečitelnost a ztráta na nich
uložených dat. Poskytovatel je povinen zpracovat takovýto mimořádný požadavek nejpozději
do 90 dní od jeho obdržení.

8.

Objednatel má právo kontrolovat provádění služeb. Poskytovatel se zavazuje umožnit objednateli
tuto kontrolu provádět. Za tímto účelem je poskytovatel povinen předložit objednateli veškerou
dokumentaci související s prováděním služeb, vyžádanou objednatelem, a dále je poskytovatel
povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor, ve kterých jsou služby poskytovány
nebo které s poskytováním služeb souvisí.

9.

Objednatel je povinen při jakémkoliv požadavku na zpracování dat podle této smlouvy uvést
stupeň utajení zpracovávaných dat. Dílčí zpracování libovolné části dat z centrálního archivu
není utajováno.

10. Souhrnně zpracovaná archivovaná data na nosičích typu CD-ROM, DVD-ROM, jež neobsahují
záznamy z letounu L-159, jsou utajovaná stupněm „VYHRAZENÉ“ pouze po dobu jednoho
roku. Začátek této dobyje stanoven datem pořízení posledního záznamu palubním zapisovačem
letadla. Jednotlivé typy palubních zapisovačů jsou uvedeny v čl. Ill odst. 1 písm. a) bod 1 až 12
smlouvy.
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11. Smluvní strany se dohodly na tom, že na poskytovatele přechází nebezpečí škody na předmětu
dílčího plnění okamžikem jeho předání poskytovateli k provedení dílčího plnění podle čl. VII
odst. 1 smlouvy.
VIII.
Platební podmínky
1.

Smluvní strany se dohodly, že ceny za jednotlivá dílčí plnění služby budou uhrazeny v české
měně (Kč) způsobem uvedeným v této smlouvě. K ceně bez DPH bude připočtena výše DPH
dle aktuální platné sazby DPH.

2.

Poskytovatel je povinen vystavit daňový doklad za dílčí plnění, a to vždy po řádném převzetí
dílčího plnění a podpisem zápisu zjednání kontrolního dne podle čl. VII odst. 4 této smlouvy.
Poskytovatel je povinen vyhotovit daňový doklad ve 3 výtiscích (originál a 2 kopie), přičemž
1 kopii daňového dokladu včetně příloh poskytovatel zašle kontaktní osobě objednatele
uvedené v záhlaví smlouvy a 1 kopii zástupci objednatele za Vojenské zařízení 5512 Stará
Boleslav.

3.

Daňový doklad musí obsahovat náležitosti stanovené ust. § 29 odst. 1 a 2 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 435 OZ. Kromě toho musí
daňový doklad obsahovat tyto údaje a náležitosti:
označení dokladu jako daňový doklad nebo faktura ajeho číslo;
číslo smlouvy uvedené objednatelem v záhlaví smlouvy;
datum vystavení a splatnosti daňového dokladu;
název dílčího plnění a místo plnění;
číslo bankovního účtu poskytovatele a název banky;
počet příloh a razítko poskytovatele s podpisem poskytovatele;
v příloze daňového dokladu poskytovatel přiloží:
podepsaný zápis zjednání kontrolního dne dle čl. VII odst. 4 smlouvy.
Daňový doklad bude poskytovatelem zaslán objednateli na adresu:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1
16001 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
V zastoupení:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471
16001 Praha 6

4.

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

5.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poskytovateli daňový doklad,
neobsahuje-li požadované náležitosti, není-li doložen požadovanými doklady nebo obsahuje-li
neúplné či nesprávné cenové údaje a náležitosti nebo má jiné vady. V případě oprávněného
vrácení poskytovatel vystaví nový daňový doklad. Vrácením daňového dokladu přestává běžet
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původní lhůta jeho splatnosti a nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení nového (opraveného)
daňového dokladu objednateli. Poskytovatel je povinen nový daňový doklad doručit objednateli
na adresu pro doručování korespondence uvedené v záhlaví smlouvy, a to do 5 pracovních dnů ode
dne doručení oprávněně vráceného daňového dokladu poskytovateli. Pro zachování lhůty pro
vrácení daňového dokladu postačí jeho odeslání poskytovateli v době jeho splatnosti. Při vrácení
daňového dokladu objednatel uvede důvod jeho vrácení a v případě oprávněného vrácení
poskytovatel vystaví nový daňový doklad.
6.

Objednatel neposkytuje zálohové platby.

7.

Poplatky spojené s realizací příslušných plateb si hradí každá smluvní strana sama.

8.

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

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

X
Přerušení poskytování služeb
1.

Zástupce objednatele za Vojenské zařízení 5512 Stará Boleslav je oprávněn nařídit poskytovateli
přerušení poskytování služeb v případě, že:
a)

služby nebudou ze strany poskytovatele prováděny v souladu s touto smlouvou, nebo

b)

poskytovatel pozbude způsobilosti k poskytování služeb, nebo

c)

poskytovatel pozbude způsobilosti k nakládání s utajovanými informacemi, nebo

d)

poskytovatel nesplní své povinnosti stanovené v čl. VII. odst. 8 této smlouvy.

2.

Nařízení o přerušení poskytování služeb vydá zástupce objednatele za Vojenské zařízení 5512
Stará Boleslav písemnou formou. V tomto nařízení bude uveden důvod, pro který objednatel
nařizuje přerušit poskytování služeb. Nařízení o přerušení poskytování služeb bude poskytovateli
oznámeno telefonicky a následně doručeno faxem, příp. doručeno na adresu pro doručování
korespondence. Účinky nařízení o přerušení poskytování služeb nastávají okamžikem jeho
doručení poskytovateli.

3.

Poskytování služeb může poskytovatel obnovit na základě písemného nařízení o ukončení
přerušení poskytování služeb vydaného zástupcem objednatele za Vojenské zařízení 5512 Stará
Boleslav. Nařízení o ukončení přerušení poskytování služeb bude poskytovateli oznámeno
telefonicky a následně doručeno faxem, příp. doručeno na adresu pro doručování korespondence.
Účinky nařízení o ukončení přerušení poskytování služeb nastávají okamžikem jeho doručení
poskytovateli.

4.

V případě, že objednatel přeruší poskytování služeb z důvodů uvedených v čl. X. odst. 1 písm. a)
této smlouvy, vydá objednatel nařízení o ukončení přerušení poskytování služeb až poté, co
poskytovatel odstraní veškeré závady uvedené v nařízení o přerušení poskytování služeb
a objednatel nebo příslušný zástupce objednatele odstranění závad zkontroluje. Objednatel je
povinen dostavit se k provedení kontroly odstranění závad nejpozději do 2 pracovních dnů ode
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dne, kdy mu poskytovatel odstranění závad oznámil. O dobu, po kterou bylo ze strany objednatele
přerušeno poskytování služeb, se neprodlužuje doba trvání této smlouvy.
XL
Smluvní pokuty a úrok z prodlení
1.

V případě prodlení poskytovatele s provedením dílčího plnění v termínu dle čl. Ill odst. 2 smlouvy
ve spojení s čl. VII odst. 2 písm. a) smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 7 500,- Kč, a to za každý započatý den prodlení až do úplného splnění závazku.

2.

V případě nesplnění povinnosti dle čl. VII odst. 6 smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 9 000,00 Kč, a to za každý započatý den prodlení až do
úplného splnění příslušné povinnosti.

3.

V případě nesplnění povinnosti dle čl. VII odst. 8 smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 70 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení předmětné
povinnosti.

4.

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

5.

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

6.

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

1.

Poskytovatel při poskytování služby musí splňovat podmínky přístupu k utajovaným informacím
v souladu s ustanovením § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ..zákon č. 412/2005
Sb.“). Poskytovatel je povinen zajistit, aby osoby, které budou poskytovat služby na letounech
L-159, splňovaly podmínky přístupu k utajované informaci stupně utajení „VYHRAZENÉ“
a přijal taková organizační opatření, která zamezí seznamování se neoprávněných osob
s utajovanými informacemi.

2.

Poskytovateli může být umožněn přístup k utajovaným informacím dle nařízení vlády
č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných informací, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „nařízení vlády č. 522/2005 Sb.,“), v rozsahu přílohy č. 5 poř. číslo 2 do
a včetně stupně utajení „VYHRAZENÉ“. Odpovědnou osobou objednatele, která bude plnit
úkoly ochrany utajovaných informací ve vztahu k poskytovateli je za Vojenské zařízení 5512
Stará Boleslav mjr. Ing. Jan Chramosta, tel. 973 230 727, fax. 973 230 700.

3.

Poskytovatel je dále ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. v průběhu poskytování služeb povinen:
a)

zajistit ochranu utajovaných informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., a požadavků
objednatele;

b)

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

neprodleně písemně oznámit BŘ MO neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi,
ztrátu nebo jakoukoliv kompromitaci utajovaných informací nebo svoji nezpůsobilost
ve vztahu k utajovaným informacím, zejména odnětí osvědčení podnikatele;

d)

současně se splněním ustanovení zákona č. 412/2005 Sb. neprodleně písemně oznámit BŘ
MO neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi nebo ztrátu utajovaných informací
resortu Ministerstva obrany;

e)

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

f)

vést samostatný seznam utajovaných informací MO, které poskytl poddodavatelům nebo
seznam utajovaných informací (utajovaných dokumentů), které u poskytovatele vznikly
(název dokumentu, čj. apod.);

g)

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

h)

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

i)

umožnit odborným orgánům Odboru bezpečnosti MO prověřovat dodržování zásad ochrany
utajovaných informací souvisejících s poskytováním služby u poskytovatele.
XIII.
Zánik smluvního vztahu

1.

Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká:
a)

splněním závazku řádně a včas;

b)

vyčerpáním celkového finančního limitu dle čl. IV odst. 1 smlouvy;

c)

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

d) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné poručení poskytovatelem
s tím, že podstatným porušením smlouvy se rozumí:
prodlení poskytovatele ^provedením dílčího plnění v termínu dle čl. Ill odst. 2 smlouvy
ve spojení s čl. VII odst. 2 písm. a) smlouvy delší než 10 kalendářních dnů;
přerušení poskytování služeb dle čl. X smlouvy na dobu delší než 100 kalendářních dnů;
nesplnění povinností dle čl. XII smlouvy;

2.

e)

jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy pro případ vyhlášení insolvenčního řízení
vůči majetku poskytovatele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči
poskytovateli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě insolvenčního
řízení;

f)

písemným odstoupením objednatele od smlouvy bez udání důvodu spojeným se vzájemným
vypořádáním účelně a prokazatelně vynaložených nákladů ke dni zániku smlouvy.

V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy dle čl. XIII odst. 1 písm. d) až e)
smlouvy nemá poskytovatel právo na náhradu účelně a prokazatelně vynaložených nákladů.

MO
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XIV.
Závěrečná ustanovení
1.

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

2.

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

3.

Jakýkoliv výsledek činnosti poskytovatele podle smlouvy, popř. jeho část, dokument nebo
dokumentace poskytovatele, podle této smlouvy určený k využití objednatelem, autorským dílem
podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak chráněné
duševní vlastnictví, poskytuje poskytovatel podpisem smlouvy objednateli k takovému výsledku
činnosti poskytovatele jako celku i kjeho části (částem) časově neomezené, přenosné,
neexkluzivní oprávnění/licenci bez omezení územního či množstevního k výkonu práva je užít
rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro účely zhotovení, provozu,
údržby, úprav, oprav a odstranění, a současně poskytovatel poskytuje objednateli oprávnění
autorské dílo nebo jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele podle smlouvy upravovat
nebo měnit. Jde-li o výsledek činnosti poddodavatele, který podléhá ochraně podle autorského
zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa
podnikání poddodavatele, zavazuje se poskytovatel zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému
dokumentu poskytovatele oprávnění ve stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti
poskytovatele podle tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených
oprávnění/licenci je již zahrnuta v celkové ceně předmětné služby. Objednatel není povinen
poskytnutou licenci využít.

4.

Smluvní strany se dohodly, že za informace tvořící obchodní tajemství dle ust. § 504 OZ považují
informace uvedené v čl. IV. odst 1 a 2, čl. V. odst. 1 a příloha č. I této smlouvy. Dále pak
zástupce ve věcech technických a smluvních (jména, telefon, e-mail) a podpisy jednajících osob
na této smlouvě. Pro vyloučení pochybností smluvní strany 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 znění pozdějších předpisů.
Vlastníkem těchto konkurenčně významných, určitelných, ocenitelných a v příslušných
obchodních kruzích běžně nedostupných informací je poskytovatel. V případě, že jsou tyto
informace uvedeny jakožto položkové ceny v daňových dokladech, a to jak poskytovatele, tak
jeho poddodavatelů, a případně v dalších dokumentech jako jsou výzvy, poptávky, nabídky,
objednávky, výstupy jednání komise týkající se smluvních stran, přílohy této smlouvy a její
dodatky včetně případných příloh k těmto dodatkům, nesmějí být poskytovány třetím stranám bez
předchozího výslovného písemného souhlasu poskytovatele. Smluvní strany tímto deklarují, že
toto ustanovení je odrazem vůle poskytovatele zajistit odpovídajícím způsobem utajení
předmětných informací.

5.

Poskytovatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle smlouvy a ani po jeho splnění
bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se seznámil
v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či elektronické
podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle smlouvy, třetím osobám
(mimo své poddodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu ust. § 1730 OZ důvěrné.

6.

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
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osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností, které
vyplývají z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
7.

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

8.

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

9.

V případě vzniku skutečností, které znemožňují, nebo podstatně omezují plnění tohoto závazkového
vztahu, je povinností smluvní strany, která vznik takovéto skutečnosti zjistí, neprodleně o této
skutečnosti informovat druhou smluvní stranu. Smluvní strana, u které tyto skutečnosti vznikly,
se zavazuje navrhnout způsob řešení vedoucí k jejich odstranění.

10. 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.
11. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, oběma smluvními stranami
podepsanými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. O změnách
v osobách, identifikačních údajích osob, jakož i prodloužení doby splatnosti uvedené na daňovém
dokladu poskytovatelem, nejsou smluvní strany povinny vyhotovovat písemný dodatek dle tohoto
odstavce. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že pro notifikováno takovýchto změn
postačuje písemné oznámení druhé smluvní straně, které však musí být učiněno bez zbytečného
odkladu po vzniku rozhodné skutečnosti (pro účely této smlouvy se za písemné oznámení považuje
i údaj uvedený na daňovém dokladu).
12. Poskytovatel souhlasí s uveřejněním textu této smlouvy, výše skutečně uhrazené ceny, jakož
i souvisejících dokumentů dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv.
13. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti okamžikem zveřejnění
v Informačním systému registru smluv.
14. Smlouva o 16 stranách a 1 příloze o 1 straně se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, vlastnoručně
podepsaných zástupci obou smluvních stran, z nichž každý má povahu originálu. Každá smluvní
strana obdrží 1 stejnopis.
15. 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.
16. Nedílnou součástí smlouvy je i příloha:
Příloha č. 1

Cenová kalkulace

V Praze
dne

1 list
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Mgr. Jiří Protiva

Ift 24272523. DIČ
15

Príloha č.1 Smlouvy č. 1710400020
Počet listů: 1

Cenová kalkulace

Cenová kalkulace za období
jednoho čtvrtletí

Pracnost
(hodin za 1
čtvrtletí)

Sběr a archivace datových a systémových souborů
zaznamenaných palubními elektronickými záznamovými
zařízeními a monitorovacími systémy ze všech typů letadel
začleněných do jednotného vyhodnocovacího systému Test-L
viz. bod. 1.1. této smlouvy

50

Archivace veškerých datových souborů obsahujících záznamy
palubních zapisovačů a monitorovacích systémů všech letadel,
provozovaných Armádou České republiky viz. bod 1.2. této
smlouvy

75

Archivace datových souborů typu „D“, které vznikly při
provádění údržby palubních systémů, při níž nedošlo ke
spouštění motoru na základě rozhodnutí zástupce objednatele
ve věcech technických viz. bod 1.2. této smlouvy

5

Archivace systémových souborů, které nebyly při kalibraci
zapsány do provozní paměti palubního zapisovače nebo
palubního monitorovacího systému na základě rozhodnutí
zástupce objednatele ve věcech technických viz. bod 1.2. této
smlouvy

5

Archivace datových souborů „W“ obsahující hlasové záznamy
palubních zapisovačů typů CVFDR nebo CVFDR-CARE, které
vznikly při prováděni údržby palubních systémů, při činnostech
u nichž nedošlo k mimořádné události (PLN, LN) na základě
rozhodnutí zástupce objednatele ve věcech technických viz. bod
1.2. této smlouvy

15

Provádění kontroly úplnosti, formální a obsahové správnosti
záznamů typu „D“, „F“, „P“, „W“, přebíraných od vojenských
útvarů k archivaci viz. bod 1.3. této smlouvy

100

Evidence přírůstku datových a systémových souborů,
obsahující základní informace o jejich obsahu viz. bod 1.4. této
smlouvy

90

Vedeni centrálni databáze centrální databáze FRAME pro
letouny L-159 viz. bod 1.5.1 této smlouvy

75

Vedení záložní databáze ERMS pro motory F-124 na letounech L159 viz. bod 1.5.2 této smlouvy

15

Vedení přehledu odpracovaných cyklů motorů AI-25TL a Al25TLM viz. bod 1.5.3 této smlouvy

20

Cena celkem za jedno čtvrtletí

450

CELKEM za 1Q

DPH

CELKEM za 1 Q

(bez DPH)

(%)

(vč. DPH)

68 750,00 Kč

21

83 187,50 Kč

Pracnost

Cenová kalkulace za období
jednoho čtvrtletí

(hodin za 1
čtvrtletí)

Plnění mimořádných požadavků objednatele na předávání kopií
archivovaných dat viz. bod 1.6. této smlouvy

0,5

CELKEM za 1Q

DPH

CELKEM za 1 Q

(bez DPH)

(%)

(vč. DPH)

687,50 Kč

Bez DPH

Hodinová sazba:

1 375,00 Kč

Rozklad kalkulované ceny - hodinové sazby
Položka
osobní náklady
služby (ostatní režijní náklady)
zisk
režijní materiál + opravy a údržba
režijní energie
odpisy majetku
Celkem bez DPH
DPH
Celkem hodinová sazba včetně DPH

Procento

Částka
bez DPH

21

DPH
(/o)
21

831,88 Kč

Včetně DPH
1 663,75 Kč

