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KUPNÍ SMLOUVA č. 155410264

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:
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 01 Praha 6

Kontaktní osoba: Ing. Jiřina HARISOVÁ
Telefonické a faxové spojení:

telefon: + 420 973 215 091
fax: + 420 973 214 685

Zástupce kupujícího oprávněný jednat ve věcech technických:
Ing. Jan KUDRNA, tel. + 420 973 210 706
Ing. Václav HLOUŠEK, tel. + 420 973 214 030, fax + 420 973 214 685

Adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor logistiky, zabezpečení a podpory
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „kupující“)

a

Vojenský technický ústav, s.p.
Zapsaná v obchodním rejstříku v oddílu A, vložce 75859, vedené u Městského soudu

v Praze
Se sídlem: Mladoboleslavská 944, Praha 9 – Kbely, PSČ 197 06
IČO: 24272523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Mgr. Jiří Protiva, ředitel
Kontaktní osoba: Ing. Rudolf Grenar
Telefonické a faxové spojení:

telefon: 910 105 543
fax: 910 105 499

Adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov

(dále jen „prodávající“),
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podle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“) uzavírají v souladu s ustanovením 
§ 2079 a násl. OZ na veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti podle ustanovení § 10a 
odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), zadanou z důvodu pou ití ustanovení § 18 odst. 1 písm. b) zákona, mimo působnost 
tohoto zákona, tuto 

kupní smlouvu 
(dále jen „smlouva“). 

II. 
Účel smlouvy 

Účelem smlouvy je pořízení majetku k vybavení jednotek Armády České republiky 
komponenty silnoproudé energetické polní sestavy s příslušenstvím a zabezpečení energetické 
soběstačnosti v napájení elektrickou energií v polních le eních, obytných a pracovních buňkách, 
sanitárních a stravovacích zařízeních a dalších vybaveních pro zabezpečení úkolových uskupení 
slou ících k ochraně podstatných bezpečnostních zájmů ČR, jako  i při zajišťování krizových stavů 
ČR v souladu s materiálem „Záměr rychlého doplnění materiálu AČR v souvislosti se zhoršenou 
bezpečnostní situací a uprchlickou krizí a informace o realizaci souvisejících veřejných zakázek“ 
předlo eným na jednání vlády ČR dne 19. 10. 2015. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je: 

a) závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu 5 kusů zdrojových a rozvodných soustav 
o výkonu min. 60 kW umístěných v kontejneru ISO-1C (KČM 0040342000005) 
s parametry podle technických podmínek pro sériovou výrobu TP – VTÚPV – 6018 – 14 
v platném znění (dále jen „zbo í“) a umo nit kupujícímu nabýt vlastnické právo k tomuto 
zbo í. 

b) závazek kupujícího řádně a včas odevzdané zbo í včetně průvodní a provozní dokumentace 
převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu. 

2. Prodávající prohlašuje, e má k dispozici technické podmínky pro sériovou výrobu TP – 
VTÚPV – 6018 – 14 v platném znění (dále jen „TP“) ke dni podpisu smlouvy a e zboí 
odevzdá přesně podle těchto TP. 

IV. 
Kupní cena 

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové kupní ceně zbo í, specifikovaného v čl. III. této smlouvy, a to ve výši: 

27 671 490,- Kč včetně DPH 

 v zákonné výši k datu zdanitelného plnění   

(slovy: Dvacetsedmmilionůšestsetsedmdesátjedentisícčtyřistadevadesát korun českých). 

2. Celková kupní cena zbo í bez DPH činí 22 869 000,- Kč, sazba DPH 21 % činí 4 802 490,- Kč. 

Cena za 1 kus zbo í činí 4 573 800,- Kč bez DPH a 5 534 298,- Kč včetně DPH. V této ceně 
jsou ji  zahrnuty veškeré náklady spojené s odevzdáním zbo í. Celková kupní cena zbo í v Kč 
bez DPH a cena za 1 kus zbo í v Kč bez DPH je stanovena jako cena nejvýše přípustná. 

3. V  ceně za měrnou jednotku polo ek zbo í jsou ji  zahrnuty veškeré náklady spojené 
s odevzdáním zbo í. 
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4. Cena za plnění dle této smlouvy byla sjednána mezi kupujícím a prodávajícím v rámci jednání 
o zadání předmětné veřejné zakázky. Prodávající při jednání deklaroval, e 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 prodávající stvrdil čestným 
prohlášením čj. VTÚ/VTÚPV-191-218/2015 ze dne 3. listopadu 2015.  

V. 
Místo plnění  

Prodávající odevzdá zbo í kupujícímu v místě plnění, kterým je Vojenské zařízení 5512 Kostelec 
nad Labem, Brandýská 66, PSČ 277 13 (dále jen „VZ 5512“ ).  

VI. 
Čas plnění 

1. Prodávající zahájí plnění po podpisu smlouvy a plnění ukončí do 30. 11. 2016. 

2. Ukončením plnění se rozumí datum podpisu posledního přejímacího dokladu na zbo í, které je 
předmětem smlouvy, po jeho odevzdání prodávajícím včetně po adovaných dokladů a jeho 
převzetí kupujícím v místě plnění, zástupci obou smluvních stran. 

VII. 
Podmínky pro odevzdání a převzetí zbo í 

1. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zbo í náčelníka Vojenského zařízení 551210 
Štěpánov, Nádra ní ul. 13, PSČ 783 13 tel. + 420 973 408 001, fax + 420 973 408 010 nebo 
jím pověřeného pracovníka (dále jen „p řejímající“ ).  

2. Dodávku zbo í do místa plnění zabezpečí prodávající v pracovních dnech pondělí a  pátek 
v době od 08.00 do 14.00 hod. Konkrétní termín a dobu odevzdání zbo í sjedná a odsouhlasí 
prodávající nejméně 10 dnů před předpokládaným odevzdáním zbo í s kontaktní osobou, 
kterou je velitel vojenského útvaru 5512 Kostelec nad Labem, tel. + 420 973 234 100 nebo 
jím pověřený pracovník. 

3. Zbo í můe být odevzdáno i postupným dílčím plněním, přičem  dílčím plněním se rozumí 
odevzdání minimálně 1 ks zbo í uvedeného v bodu 1. písm. a) čl. III. smlouvy. 

4. Po adavky k provedení státní ověřování jakosti (dále jen „SOJ“) 

Smluvní strany se dohodly, e na zbo í bude uplatněno SOJ ve smyslu zákona 
č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků 
a slu eb určených k zajištění obrany státu a o změně ivnostenského zákona, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“) s tím, e: 

a) kupující po ádal o SOJ ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb.; 
b) prodávající s provedením SOJ podle zákona č. 309/2000 Sb. souhlasí; 
c) prodávající zajistí výrobu předmětu smlouvy včetně subdodávek tak aby bylo mo né 

zabezpečit SOJ ve státech stanovených v příloze č. 3 „Seznam států, kde je mo né 
zabezpečit SOJ“ smlouvy. Případné přesunutí výroby mimo stanovený okruh států bude 
pova ováno za zmaření provedení SOJ. 

SOJ bude provedeno nebo v případě zahraničního výrobce vy ádáno na základě rozhodnutí 
Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, náměstí Svobody 
471, 160 01 Praha 6 (dále jen „Úřad“) v rozsahu odborného dozoru nad jakostí a konečné 
kontroly zbo í a za podmínek uvedených v příloze č. 1 „Po adavky  na zabezpečení státního 
ověřování jakosti“ smlouvy. Provedení SOJ nezbavuje prodávajícího plné odpovědnosti 
za vady zbo í a za případnou škodu vzniklou kupujícímu. 
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Prodávající je povinen v případě provádění SOJ u tuzemského výrobce oznámit nejméně 
5 pracovních dnů předem připravenost k provádění SOJ zástupci Úřadu písemně na fax číslo 
+ 420 973 488 210 (kontaktní telefon číslo + 420 973 488 201).    

Pokud prodávající zmaří provedení SOJ neplněním svých závazků uvedených ve smlouvě, 
má kupující právo odstoupit od smlouvy, po adovat na prodávajícím smluvní pokutu 
a prodávající nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy. 

5. Prodávající je dále povinen při odevzdání zbo í předat přejímajícímu doklady, které se 
vztahují ke zbo í a které jsou nezbytné k převzetí a u ívání zbo í v českém jazyce: 
a) „Záruční podmínky“ a „Záruční list“; 
b) U ivatelská příručka – manuál s popisem a metodikou pou ívání, obsluhy a údr by, 

bezpečnostními opatřeními a hygienou práce při pou ívání, obsluze a při opravách 
a údr bě;  

c) „Prohlášení o shodě výrobku“ podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických po adavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; 

d) výchozí zpráva o revizi elektrického zařízení; 
e) výchozí typová revize provedená zkušebními komisaři rezortu MO („Revizní zpráva 

o provedení typové revize“), pouze v případě, kdy dojde k záměně původních komponent 
za nové komponenty a tyto komponenty mají vliv na provedenou typovou revizi; 

f) pravidla pro uvedení zbo í do provozu; 
g) schémata jednotlivých komponentů a zařízení; 
h) servisní sešit se seznamem autorizovaných opraven v ČR (můe být součástí Záručních 

podmínek); 
i) seznam předmětů v soupravě - (podrobný seznam jednotlivých částí a vyměnitelných 

součástí a náhradních dílů; 
j) další dokumentace vyplývající ze zákonných po adavků jako jsou revizní zprávy, 

osvědčení apod., ČOS 051632 „Průvodní a provozní dokumentace vojenské techniky“. 

Prodávající zpracuje dokumentaci podle ČOS 051632 na nosičích: listinný formát A4 –
1 sada, nechráněná elektronická podoba na CD / DVD (text – Word; tabulky – Excel; 
schémata, obrázky – barevný rastr bmp).  

6. Prodávající se zavazuje, e při odevzdání zbo í přejímajícímu bude přítomna osoba pověřená 
statutárním orgánem prodávajícího se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit 
případné nedostatky zjištěné při převzetí zbo í. V opačném případě přejímající zbo í 
nepřevezme. 

7. Prodávající je povinen při prvním odevzdání zbo í provést seznámení s obsluhou zbo í 
v nezbytně nutném rozsahu. 

8. Přejímající po převzetí zbo í v místě plnění potvrdí prodávajícímu přejímací doklad. 

9. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zbo í vyrobené podle TP nové, tj. nepou ité, 
nepoškozené, nerepasované a zkompletované z dílů, které nebudou staršího data výroby ne  
roku 2015, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám 
a předpisům. Prodávající je povinen dolo it doklady prokazující tuto skutečnost nebo 
předlo it o této skutečnosti čestné prohlášení. Tato podmínka platí i v případě provádění 
záručních oprav. Pro případ pochybností o pravdivosti skutečností uvedených v prohlášení je 
prodávající povinen tyto skutečnosti prokázat. 

10. Přejímající nepřevezme zbo í, které při převzetí vykazuje nápadné a zřejmé vady. O této 
skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. 



KS č. 155410264, strana 5 (celkem 10) 
 

Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zbo í náhradním plněním. O nepřevzetí 
zbo í je prodávající povinen informovat zástupce Úřadu.   

11. Prodávající předlo í kupujícímu seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jím  
za plnění subdodávky uhradil více ne  10 % z celkové kupní ceny uhrazené kupujícím 
v ka dém kalendářním roce, po dobu platnosti této smlouvy. Prodávající předlo í seznam 
těchto subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy. Má-li subdodavatel formu 
akciové společnosti, kupující po aduje, aby přílohou seznamu byl i seznam vlastníků akcií, 
jejich  souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu a tento seznam 
vlastníku akcií byl vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předlo ení seznamu subdodavatelů. 

12. Součástí dodávky zbo í budou provozní náplně maziv a olejů. Pohonné hmoty nebudou při 
dodávce zbo í obsa eny v palivových nádr ích pohonných hmot zbo í. 

13. Dopravu zbo í do místa plnění zabezpečí prodávající na vlastní náklady. 

14. Prodávající garantuje dostupnost náhradních dílů ke zbo í po dobu 30 let ode dne dodání, při 
provádění změnového řízení TP v důsledku záměny komponent vyvolané jejich nedostupností 
na tuzemském a zahraničním trhu. 

15. V případě konstrukčních změn zbo í oproti schváleným TP a navazující výrobní dokumentaci 
prodávající zabezpečí změnové řízení TP podle ustanovení ČOS 051625, 2. vydání, oprava 3 
a opětovné posouzení bezpečnosti zbo í. Zaměněné komponenty se po adují katalogizovat, 
pokud původní komponenty byly katalogizovány. V tomto případě budou zaměněné 
komponenty předmětem katalogizace ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb. K tomu se 
prodávající zavazuje, e na zaměněné dosud nekatalogizované komponenty dodá Úřadu 
v termínech specifikovaných v textové části přílohy č. 2 „Katalogizační dolo ka“ smlouvy 
bezchybný a úplný soubor povinných údajů ke katalogizaci (dále jen „SPÚK“). Dále 
na všechny zaměněné komponenty majetku charakteru polo ky zásobování vyrobené v ČR 
nebo v zemích mimo NATO a Tier 2, dodá také návrh katalogizačních dat výrobku (dále jen 
„NKDV“), zpracovaný katalogizační agenturou. Předání SPÚK a NKDV je součástí plnění 
povinností prodávajícího podle této smlouvy a tento nemá nárok na samostatnou úhradu 
nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat. 

16. V případě konstrukčních změn částí zbo í, které jsou určenými technickými zařízeními, 
vy ádá prodávající na základě součinnostního dohovoru s orgány Odboru státního dozoru 
Sekce dozoru a kontroly MO provedení typové revize zbo í. 

VIII. 
Fakturační a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, e kupující poskytne prodávajícímu na realizaci dodávky zbo í 
zálohu na zdanitelné plnění (dále jen „zálohovou platbu“) ve výši stanovené v čl. IV. bod 1 této 
smlouvy, tedy ve výši 100% celkové kupní ceny včetně DPH.  

2. Prodávající vystaví zálohovou fakturu ve výši 27 671 490,00 Kč, kterou nejpozději do 5 dnů 
ode dne podpisu této smlouvy doručí kupujícímu. V případě uvedení nesprávných údajů je 
kupující oprávněn zálohovou fakturu vrátit zpět prodávajícímu, který doručí kupujícímu novou 
fakturu do 2 pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury prodávajícímu. Termín splatnosti 
této zálohové faktury je stanoven ke dni 31. prosince 2015. Zálohová faktura se pova uje 
za uhrazenou okam ikem připsání platby na účet prodávajícího. 

3. Po připsání zálohové platby na účet prodávajícího je prodávající povinen vystavit potvrzení o 
přijetí zálohové platby (dále jen „daňový doklad“) a tento zaslat neprodleně kupujícímu. 
Daňový doklad musí obsahovat všechny nále itosti řádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
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pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Kromě těchto nále itostí bude daňový doklad obsahovat 
číslo této smlouvy a kupní cenu dle čl. IV. bod 1 této smlouvy. Daňový doklad doručí 
prodávající kupujícímu ve 2 výtiscích. 

4. Kupující je oprávněn vrátit prodávajícímu daňový doklad, pokud neodpovídá ustanovení bodu 
3 tohoto článku a prodávající je povinen zaslat kupujícímu nový daňový doklad nejpozději 
do 10 dnů ode dne doručení vráceného daňového dokladu prodávajícímu. 

5. Prodávající se zavazuje pou ít poskytnutou zálohovou platbu pouze pro účely plnění této 
smlouvy a na vy ádání kupujícího je prodávající povinen a  do doby konečného vyúčtování 
zálohové platby jednoznačně prokázat způsob a účelnost pou ití poskytnuté zálohové platby. 
Poskytnutá zálohová platba bude vyúčtována po řádném dodání zbo í. 

6. Lasdflk 

6.1. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okam ikem podpisu přejímacího dokladu  
po odevzdání a převzetí ka dého dílčího plnění vystaví daňový doklad (dále jen „fakturu“) a do 
5 pracovních dnů ji doporučeně odešle kupujícímu ve dvojím vyhotovení. Na faktuře musí být 
uvedeny následující údaje: kupní cena dle čl. IV. této smlouvy, výše poskytnuté zálohy a výše 
doplatku (0,00 Kč). 

6.2.  Ve faktuře bude vyúčtována poskytnutá zálohová platba ve vztahu k ceně dodaného dílčího 
plnění. Faktura musí obsahovat všechny nále itosti řádného daňového dokladu podle zákona č. 
235/2004 Sb. a podle § 435 OZ, a dále tyto údaje: 

− označení dokladu jako „Daňový doklad – faktura“; 
− číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění; 
− kupní cenu celkem za plnění v Kč včetně DPH. 

6.3. K faktuře musí být připojen originál přejímacího dokladu potvrzený přejímajícím, který je 
uveden v bodu 1. čl. VII. smlouvy, „Osvědčení o jakosti a kompletnosti“ (v případě SOJ 
v tuzemsku) nebo CoC v originálu potvrzený Government Quality Assurance Representative 
s ověřeným předkladem v českém jazyce (v případě SOJ v zahraničí) a doklad nebo prohlášení 
prodávajícího prokazující skutečnost uvedenou v bodu 9. čl. VII. smlouvy. 

Přejímací doklad musí obsahovat tyto údaje: 

− označení názvu dokladu s uvedením jeho evidenčního čísla; 
− název a sídlo prodávajícího s uvedením IČO a DIČ; 
− název a sídlo kupujícího s uvedením IČO a DIČ; 
− číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění; 
− předmět plnění označený v souladu se smlouvou a mno ství odevzdaných kusů; 
− jméno odpovědné osoby prodávajícího, razítko a podpis této odpovědné osoby; 
− jméno odpovědné osoby přejímajícího, razítko, datum převzetí a podpis této odpovědné 

osoby. 
Faktura bude prodávajícím zaslána kupujícímu na adresu: 
Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
odbor logistiky, zabezpečení a podpory 
nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6. 

6.4. Jednu kopii faktury včetně příloh zašle prodávající přejímajícímu. 

6.5. Kupující je oprávněn vrátit ka dou fakturu, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený 
ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení ka dé 
faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě vrácení prodávající vystaví fakturu 
novou. Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 dnů ode dne doručení 
vrácené faktury prodávajícímu. 
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7. V případě zániku smluvního vztahu podle ustanovení čl. XIV. této smlouvy je prodávající 
povinen vrátit kupujícímu nevyúčtovanou část poskytnuté zálohy poní enou o částku 
odpovídající účelně vynalo eným a prokazatelně dolo eným nákladům ke dni zániku smlouvy, 
pokud tak stanoví smlouva, nejpozději do 30 dnů ode dne obdr ení ádosti kupujícího o její 
vrácení.  

8. Pokud budou u prodávajícího 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 
kupující při zasílání zálohové platby postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle 
§ 109a tohoto zákona. 

IX. 
Vlastnické právo a odpovědnost za škody na zbo í 

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zbo í okam ikem odevzdání a převzetí zbo í po podpisu 
přejímacího dokladu zástupci obou smluvních stran. 

2. Nebezpečí škody na zbo í přechází z prodávajícího na kupujícího současně s nabytím 
vlastnického práva, tj. odevzdáním a převzetím zbo í po podpisu přejímacího dokladu zástupci 
obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany se dohodly, e v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda. 

X. 
Záruka za jakost zbo í, reklamace, odstraňování vad 

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zbo í v souladu s ustanoveními § 2113 a  
2117 OZ. Prodávající se zavazuje, e zbo í bude po dobu 24 měsíců způsobilé k pou ití pro účel 
uvedený ve smlouvě a zachová si vlastnosti ujednané v této smlouvě. Záruční doba neběí 
po dobu, po kterou kupující nemůe u ívat zbo í pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, e vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada zbo í, má se za to, e 
touto vadou zbo í trpělo ji  v době odevzdání. 

2. Vady zbo í, které se projeví během záruční doby (dále jen „vady zbo í v záruce“) uplatňuje 
přejímající zbo í u prodávajícího bezodkladně po jejich zjištění faxem a následně 
do 5 pracovních dnů zašle prodávajícímu písemné oznámení. V oznámení musí být vada zbo í 
v záruce popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále přejímající v oznámení uvede své 
po adavky, jakým způsobem po aduje vadu zbo í v záruce odstranit. 

3. Prodávající se vyjádří faxem k odpovědnosti za vady zbo í v záruce do 7 pracovních dnů 
po obdr ení faxového oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, e svou odpovědnost za vady 
zbo í v záruce uznal v plném rozsahu. Faxové oznámení je potvrzeno zprávou o výsledku 
komunikace vydanou přístrojem odesilatele. 

4. Prodávající zahájí odstraňování vad zbo í v záruce nejpozději do 10 dnů po uznání 
odpovědnosti za vady zbo í v záruce. Vady zbo í v záruce budou odstraněny prodávajícím 
nejpozději do 30 dnů od uznání odpovědnosti za vady zbo í v záruce prodávajícím a do 60 dní 
v případě vady zbo í, které je mimo území ČR. O odstranění vady bude sepsán a podepsán 
přejímajícím a prodávajícím „Protokol o odstranění vady a předání zbo í“ jeho  kopii zašle 
přejímající Úřadu.  

5. Nenastoupí-li prodávající k odstranění řádně oznámené a uznané vady zbo í v záruce ani do 30 
dnů pro území ČR, a do 60 dní v případě vady zbo í, které je mimo území ČR, po obdr ení 
písemného oznámení od přejímajícího, je kupující oprávněn pověřit odstraněním této vady jiný 
odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí kupujícímu prodávající. 
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6. Prodávající je povinen uplatněné vady zbo í v záruce písemně oznámit nejpozději 
do 3 pracovních dnů zástupci Úřadu.  

XI. 
Práva z vadného plnění 

Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 1914 a  1925 a § 2099 a  2112 OZ. 

 

 

XII. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s odevzdáním zbo í v termínech uvedených 
v bodu 1. čl. VI. smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny neodevzdaného zbo í 
v Kč včetně DPH za ka dý započatý den prodlení, a to a  do úplného splnění závazku nebo 
do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIV. smlouvy. Okam ik práva 
fakturace vzniká prvním dnem prodlení. 

2. Prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 000,-Kč, zmaří-li provedení SOJ 
podle bodu 4. čl. VII. smlouvy. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu vzniká kupujícímu 
dnem vzniku této skutečnosti. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIV. smlouvy.  

3. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodr ení sjednaného termínu odstranění vady 
zjištěné v záruční době podle podmínek uvedených v čl. X. smlouvy smluvní pokutu ve výši 
0,05% z kupní ceny reklamovaného zbo í včetně DPH za ka dý započatý den prodlení, kdy 
kupující nemůe pou ívat zbo í k účelu, ke kterému je určeno a ke kterému bylo pořízeno a to 
a  do podpisu „Protokolu o odstranění vady a předání zbo í“. Tím nejsou dotčena ustanovení 
čl. XIV. smlouvy. Okam ik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. 

4. Poruší-li prodávající povinnost týkající se pou ití zálohové platby podle bodu 5 čl. VIII. této 
smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5 % z částky 
poskytnuté zálohové platby, kterou prokazatelně pou il v rozporu s ustanovením bodu 5 
čl. VIII. této smlouvy.  

5. V případě prodlení prodávajícího s vrácením zálohové platby podle bodu 7 čl. VIII. smlouvy je 
prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nevyúčtované části 
poskytnuté zálohové platby a to za ka dý den prodlení, a  do doby vrácení zálohové platby. 

6. V případě prodlení se splněním povinností uvedených v bodu 11. čl. VII. smlouvy zaplatí 
prodávající kupujícímu smluvní pokutu ve výši 750,- Kč za ka dý započatý den prodlení a  
do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčena odpovědnost 
prodávajícího za škodu, která kupujícímu vznikne nesplněním těchto povinností ze strany 
prodávajícího. Okam ik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. 

7. V případě porušení povinnosti s úhradou faktury podle čl. VIII. bodu 2 této smlouvy, zaplatí 
kupující prodávajícímu za ka dý další započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z výše neposkytnuté zálohové platby a  do doby jejího poskytnutí. 

8. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování povinné 
smluvní straně. 

9. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná 
samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši. 



KS č. 155410264, strana 9 (celkem 10) 
 

XIII. 
Zvláštní ujednání 

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

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

3. Prodávající prohlašuje, e odevzdané zbo í není zatí eno ádnými právy třetích osob. 
Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví třetích osob. 

4. Smluvní strany se dohodly, e si bezodkladně písemně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého z jejich základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 

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

6. Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu kupujícího 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 dle této 
smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 
OZ důvěrné. 

7. Prodávající podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas kupujícímu, 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. 

8. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy. 

9. Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu ádné ze svých práv, ani 
ádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.  

10. 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 doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. 
V případě doručení jakékoli písemnosti faxem či emailem musí být originál dokumentu 
v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky. 

11. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, e písemnost se 
v případě pochybností či nedoručitelnosti pova uje 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 zdr uje 
a zásilku vyzvedne. 

XIV. 
Zánik závazků 

1. Smluvní strany se dohodly, e závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynalo ených a prokazatelně 

dolo ených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) výpovědí ze strany kupujícího bez udání důvodu s výpovědní lhůtou v délce 3 měsíců, která 

začíná běet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi prodávajícímu při 
vzájemném vyrovnání účelně vynalo ených a prokazatelně dolo ených nákladů ke dni 
zániku smlouvy; 
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d) jednostranným odstoupením od smlouvy nebo od nesplněného zbytku plnění kupujícím pro
její podstatné porušení prodávajícím;

e) jednostranným odstoupením od smlouvy nebo od nesplněného zbytku plnění kupujícím
v případě, že prodávající uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

f) jednostranným odstoupením od smlouvy kupujícím v případě, že bylo vůči majetku
prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo
byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl-li konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující nebo byla-li zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany prodávajícího
ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ, se rozumí:
a) nedodržení schválených TP pro výrobu a odevzdání zboží;
b) prodlení s odevzdáním zboží o více jak 20 dnů;
c) nedodržení sjednaného množství nebo jakosti nebo druhu zboží;
d) nedodržení ujednání o záruce za jakost zboží;
e) prodlení s odstraněním vad zboží v záruce o více jak 20 dnů;
f) zmaření SOJ podle bodu 4. čl. VII. smlouvy;

XV.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o 10 listech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

2. 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.

3. 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.

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
- příloha č. 1 – „Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti;
- příloha č. 2 - „Katalogizační doložka“ – 1 list
- příloha č. 3 - „Seznam států, kde je možné zabezpečit SOJ“
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*) Co se nehodí škrtněte 

Po adavky na zabezpečení státního ověřování jakosti 
 

1. Rozsah státního ověřování jakosti 
 

1. Smluvní strany se dohodly, e při plnění této smlouvy se na základě rozhodnutí Úřadu 
v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou uplatní státní ověřování jakosti ve smyslu 
zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků 
a slu eb určených k zajištění obrany státu a o změně ivnostenského zákona, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“).  

2. Smluvní strany berou na vědomí, e v případě výroby v zahraničí Úřad ve smyslu § 19 
odst. 2 zákona po ádá o státní ověřování jakosti obdobný úřad nebo orgán (Government Quality 
Assurance Representative) státu, kde se výrobek vyrábí (dále jen „zahraniční úřad“). V takovém 
případě prodávající předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním výrobcem a dokumentaci 
výrobku, kterou schválil kupující v anglickém jazyce nebo v jazyce pou ívaném v zemi výrobce 
výrobku. 

3. Státní ověřování jakosti provede: 
a) zástupce Úřadu (určený příslušník Úřadu) u prodávajícího, který výrobek vyrábí na území 

České republiky, 
b) zástupce zahraničního úřadu - u dodavatele, který výrobek vyrábí v zahraničí. 

4. Státní ověřování jakosti nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady výrobku. 

5. V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční: 
odborný dozor konečná kontrola podle § 24 a § 27 zákona. 

6. Prodávající je povinen Úřadu - zahraničnímu úřadu *) umo nit provést odborný dozor nad 
jakostí a konečnou kontrolu  podle ČOS 051626, Po adavky NATO na ověřování jakosti při výrobě 
AQAP 2120, NATO Quality Assurance Requirements For Production. 

7. Prodávající se zavazuje smluvně sjednat se subdodavateli podmínky pro státní ověřování 
jakosti, jaké jsou uvedeny v této smlouvě.  

 

2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti 

8. Prodávající předlo í zástupci Úřadu - zahraničního úřadu*) seznam subdodavatelů a jimi 
realizovaných subdodávek a ten určí, u kterých subdodavatelů se uplatní státní ověřování jakosti. 
Pro zabezpečení státního ověřování jakosti u stanovených subdodavatelů prodávající předá zástupci 
Úřadu - zahraničního úřadu*) příslušné subdodavatelské smlouvy bezprostředně po jejich uzavření. 

9. Prodávající před zahájením plnění smlouvy vypracuje plán kvality na výrobek podle ČOS 
051648, 3. Vydání,  Po adavky NATO na plány kvality - AQAP 2105 NATO Requirements For 
Deliverable Quality Plans*). Plán kvality předlo í prodávající zástupci Úřadu - zahraničního úřadu*) 
k posouzení a doplnění. Případné připomínky zástupce Úřadu, které se vztahují k jeho činnosti, 
prodávající zapracuje do tohoto plánu. 

10. Prodávající na ádost Úřadu - zahraničního úřadu*): 
a) bezplatně poskytne k pou ívání nezbytně nutné místnosti v místě výkonu činnosti zástupce 

Úřadu - zahraničního úřadu*), které jsou vybavené inventářem, opatřené telefony pro vnitřní, 
městskou a meziměstskou síť apod.;  

b) zajistí parkovací místo pro slu ební vozidlo zástupce Úřadu - zahraničního úřadu*) v místě 
výkonu jeho činnosti; 

c) bezplatně poskytne nezbytně nutné prostory pro státní ověřování jakosti, např. kontrolní 
místnosti, laboratoře, zkušebny, skladiště a jiné prostory s odborným personálem a v odůvodněných 
případech i v mimopracovní době. 
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*) Co se nehodí škrtněte 

11. Prodávající umo ní zástupci Úřadu - zahraničního úřadu*) přístup ke schválenému 
a evidovanému kompletu technické dokumentace ulo enému u prodávajícího. Takto ulo ený 
komplet dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny. 

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

13. Pracoviště řízení jakosti prodávajícího předává výrobky ke konečné kontrole zástupci 
Úřadu - zahraničního úřadu*) a  po vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními 
doklady ve smyslu příslušné dokumentace a smlouvy.  

14. Prodávající bere na vědomí, e je povinen předlo it zástupci Úřadu - zahraničního úřadu*) 
všechny své ádosti o odchylky, výjimky nebo změny na výrobku a e kupující zmocnil Úřad - 
zahraniční úřad*) k vyřizování ádostí prodávajícího o povolení odchylky, výjimky a změny 
na výrobku v tomto rozsahu: 

 

Předlo í-li dodavatel ádost: 
Úřad – příslušný zahraniční úřad*) ádost 

pouze vezme na 
vědomí 

posoudí   
a vyjádří se k ní 

posoudí  
a rozhodne o ní 

 
Skupina A 

odchylky X   
--- výjimky X  

změny X  
 

Skupina B 
odchylky  X  
výjimky  X  
změny  X --- 

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

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

 

 
15. Zahraniční výrobce k dodávce přilo í Certificate of Conformity na jednotlivé výrobky, 

které potvrdí zahraniční úřad. 

16. Výrobce umo ní Úřadu - zahraničnímu úřadu*) účast na řešení reklamace, bude-li vůči 
němu uplatněna. 
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KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA1 

K zabezpečení procesu katalogizace polo ek majetku (výrobků), které jsou předmětem tohoto obchodně-závazkového 
vztahu (dále jen „smlouva”) a které podléhají katalogizaci podle zásad Kodifikačního systému NATO (dále jen „NCS”) 
a Jednotného systému katalogizace majetku v ČR (dále jen „JSK”) se prodávající zavazuje: 

1. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen 
„SPÚK”) všech nekatalogizovaných polo ek majetku definovaných smlouvou (platí i pro polo ky pro provoz 
a údr bu, jejich  katalogizace je vy adována) seřazené podle rozpadu v dy prostřednictvím aplikace umístěné 
na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/. 

2.Povinnou součástí zpracování SPÚK ka dé dosud nekatalogizované polo ky majetku je: 

a) fotografie reálně zobrazující dodávanou polo ku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu JPG, 
rozlišení do 1024x768 bodů2; 

b) hypertextový odkaz na webovou stránku nebo elektronický soubor, které obsahují technické údaje o výrobku. 
Elektronický soubor musí být ve formátu JPG, rozlišení do 1024x768 bodů, nebo ve formátu PDF, v rozměrech 
strany A4. V případě, e nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický soubor, dolo it na vy ádání 
oddělení katalogizace majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen 
„OdKM ”) správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem. 

3.  Doručit OKM SPÚK v termínu 45 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy prostřednictvím aplikace 
umístěné na www.cz-katalog.cz nebo na www.aura.cz/mcrlnew/. 

4.  Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou identifikace 
polo ek v podobě elektronických transakcí LNC ( ádost o přidělení identifikačního čísla NATO s popisnými 
charakteristikami) vybranou katalogizační agenturou3 ka dé smlouvou definované polo ky zásobování vyrobené 
v ČR nebo zemích mimo NATO či Tier 24 a podléhající katalogizaci podle zásad NCS a JSK. 

5. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 15 dnů před fyzickým 
dodáním předmětu smlouvy. 

6. Dodat bez prodlení v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, týkajících se předmětu smlouvy, které 
mají vliv na identifikaci katalogizovaných polo ek majetku, včetně změn u polo ek majetku nakupovaných 
prodávajícím od subdodavatelů. 

Katalogizační dolo ka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno vydáním kladného 
„Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační dolo ky”. 

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz nebo 
na www.aura.cz/mcrlnew/ po ukončení procesu katalogizace majetku. 

Kontaktní adresa: 

Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti 

ODDĚLENÍ KATALOGIZACE MAJETKU 
nám. Svobody 471 
160 01 PRAHA 6 

TEL.: 973 213 913 INTERNET: www.okm.army.cz WAP: http://wap.okm.army.cz 
FAX: 973 213 930 E-MAIL: katalogizace@army.cz  

 

 

                                                 
1 Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. červenci 2013. 
2 Prodávající tímto souhlasí s pou itím dodané fotografie pro účely JSK a NCS. 
3 Fyzická nebo právnická osoba, dr itel osvědčení podle §11 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti 

výrobků a slu eb určených k zajištění obrany státu a o změně ivnostenského zákona. Aktuální seznam katalogizačních agentur umístěn na 
www.okm.army.cz. 

4 Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.army.cz, odkaz na www.int/structur/AC/135/welcome.htm. 
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Seznam států, kde je mo né zabezpečit SOJ 
 
Belgie 

Bulharsko 

Dánsko 

Estonsko  

Finsko 

Francie 

Chorvatsko 

Itálie 

Izrael 

Kanada 

Korejská republika 

Kypr 

Litva 

Lucembursko 

Maďarsko 

Německo 

Nizozemsko 

Norsko 

Polsko 

Portugalsko 

Rakousko 

Rumunsko 

Řecko 

Slovensko 

Slovinsko 

Španělsko 

Spojené státy americké 

Švédsko 

Turecko 

Velká Británie 

 

 


