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Vojenský technický ústav,

zapsán v o chodním rejstříku,
se sídlem:
jehož jmen m jedná:
IČ / DIČ:
bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba ve věcech
smluvních:

kontaktní o oba ve věcech
technicko-organizačních:

Příkazní smlouva č. 1810400104

Článek 1
Smluvní strany

Česká republika — Ministerstvo obrany

Tychonova L 1600! Praha 6,
ředitel odboru vyzbrojování pozemních

sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO

nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
60162694
CZ60162694,
ČNB, po říkopě 28, 110 03 Praha 1

vyřizuje ve věcech smluvních:
(kontaktnílosoba)
vyřizuje vé věcech technicko-or
(kontaktní osoba) '

se sídlem:
jejímž jmenem jedná:

se sídlem kanceláře:
IČ:
DIČ:
bankovní pojení:

adresa pro doručování korespondence:
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování pozemních sil
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

datová sch ánka: hjyaavk

(dále jen „příkazce")

s. P.

vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 75859
Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9

ředitel státního podniku
523

Komerční banka, a.s.



adresa pro doručování korespondence: 
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚVM 
Dlouhá 300 
763 21 Slavičín 

  

(dále jen „příkazník") 

uzavírají ve smyslu § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „OZ") tuto příkazní smlouvu (dále jen „smlouva"). 

Článek 2 
Účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je zabezpečit dodání 3 ks Command Launch Unit (CLU) pro PTŘS FGM-148 
- odpalova6í zařízení pro protitankové řízené střely (PTŘS) JAVELIN (dále jen „zboží"), které je 
předmětem Letter of Offer and Acceptance EZ-B-UDY JAVELIN ve znění Dodatku č. I ze dne 
12. 5. 201i (dále jen „LOA"), řádek 009, uzavřené mezi Českou republikou — Ministerstvem obrany 
a vládou U A. 

Článek 3 
Předmět smlouvy 

3.1 Předdiětem této smlouvy je závazek příkazníka, že pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet 
obstak doprovod a koordinaci přepravy zboží z vojenské základny Ramstein podle řádku 009 
LOA‘  která tvoří přílohu č. I této smlouvy, a to uskutečněním právních jednání jménem 
pfikaZce, nebo uskutečněním jiné činnosti dle této smlouvy. 

3.2 Příkaice se touto smlouvou zavazuje podle LOA zboží převzít a zaplatit příkazníkovi úhradu 
účeltk vynaložených nákladů a odměnu podle této smlouvy. 

Článek 4 
Povinnosti příkazníka 

4.1 Příkázník se zavazuje: 
a) zajistit úkony vedoucí k zajištění převzetí zboží od vlády USA (výrobce) na vojenské 

zá ládně Ramstein, poskytnout součinnost při organizaci dopravy zboží a obstarat 
do rovod zboží do místa určení podle čl. 6 této smlouvy, včetně jeho pojištění po celou 

1)  

do ti přepravy z vojenské základny Ramstein do místa určení na pojistnou částku 
od ovídající ceně zboží (včetně všech poplatků) uvedené v LOA, 

b) zasitoupit příkazce v licenčním řízení, předat veškeré dokumenty získané v souvislosti 
s licenčním řízením Příkazci v elektronické podobě, 

c) zastoupit příkazce v celním řízení, předat veškeré dokumenty získané v celním řízení 
příkazci, zejména dokumenty potřebné pro úhradu cla příkazcem, 

d) privést výpočet výše DPH podle platných předpisů a tento předat příkazci pro potřebu 
provedení úhrady DPH, 

e) kodrdinovat jednotlivé činnosti tak, aby k doručení zboží včetně průvodní dokumentace do 
Injta doručení zboží podle čl. 6 této smlouvy došlo nejpozději do tří pracovních dnů od 
uk nčení celního řízení, 

k d 

li  

O lší činnosti nezbytné pro spinění závazku příkazníka podle této smlouvy a činnosti na 
zák adě pokynů vydaných příkazcem. 

4.2 Příkaz iík je povinen ve všech dokladech uvádět, že dovozcem zboží je Česká republika — 
Minist rstvo obrany. K dokladům, které budou sepsány v cizím jazyce, je příkazník povinen 
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přil žit jejich volný překlad do českého jazyka. Tato povinnost se nevztahuje na manuály ke 
zbo'kí a na dokumenty obdržené při převzetí zboží. 

4.3 Příkkzník je povinen dodržovat veškeré aktuálně platné zákony a předpisy a příkazcem 
vydlné pokyny. 

4.4 Příkkzník je povinen neprodleně informovat příkazce o všech záležitostech, které by mohly 
mít vliv na pinění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, neboť by mohly mít vliv na 
případnou změnu příkazcem vydaných pokynů příkazníkovi. 

4.5 Přikizník není oprávněn pověřit provedením činností podle této smlouvy další osobu. 

4.6 Příkazník nese odpovědnost za Škodu na zboží od převzetí na vojenské základně Ramstein do 
předkní příkazci, s výjimkou škody na zboží, která vznikla či vznikne nesprávným balením, 
bedněním či manipulací se zbožím při nakládce nebo vykládce zboží. Zároveň je příkazník 
povinen pro případ škody na zboží před započetím pinění předmětu této smlouvy uzavřít 
pojištění pro případ takové Škody. Smlouvu o tomto pojištění předloží bez zbytečného 
odkl&du na výzvu příkazce. 

4.7 Protdže zboží bude paletizováno a zapečetěno, Příkazník nenese odpovědnost za kvalitu, 
kvantitu nebo kompletnost zboží. 

4.8 Příkazce při pinění předmětu této smlouvy nepožaduje pinit úkony spojené se systémem 
řízeni  jakosti a zpracovávat s tím související dokumentaci. 

Článek 5 
Povinnosti příkazce 

5.1 Příkwlce se zavazuje vydat příkazníkovi na základě jeho žádosti včas potřebné doklady (piné 
moci j v požadované formě a obsahu zejména k zastupování v licenčním a celním řízení, 
doklad o konečném užití zboží a další nezbytné doklady a informace potřebné pro spinění 

ai záv ku příkazníka podle této smlouvy. 
5.2 Přík ce se zavazuje poskytnout příkazníkovi nezbytnou součinnost při pinění jeho závazků 

vyplýkajících z této smlouvy, zavazuje se spolupracovat při řešení problémů vzniklých při 
piněn' této smlouvy. 

5.3 Přík4ce se zavazuje neprodleně oznámit příkazníkovi veškeré podstatné změny 
v dol4imentech týkajících se zboží a to zejména v souvislosti s licenčním a celním řízením. 

5.4 Příka4ce se zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu sjednanou podle čl. 8 této smlouvy včetně 
jím ú elně vynaložených nákladů a za uskutečnění jiných činnosti dle teto smlouvy. 

5.5 Příkazce odpovídá za správnost, úpinost a pravdivost údajů v předložených dokladech. 
5.6 Příkazce se zavazuje poskytnout součinnost ve věci zjištění kontaktní osoby na straně 

odesílatele, přičemž tuto osobu bude informovat o tom, že doprava a předání zboží 
konečnému uživateli je koordinováno příkazníkem. 

5.7 Nik ce se zavazuje zajistit v dostatečném předstihu kompletní podklady pro licenční a celní 
řízení (fakturu za zboží, fakturu za dopravu, případně další doklady prokazující náklady 
vynal žené v rámci pořízení zboží, jakož i další doklady vyžádané příkazníkem, licenčním či 
celnínj úřadem) tak, aby celní a licenční řízení proběhlo v souladu s platnými údaji. 

5.7 Pro prlípad, že nebude možné ze strany vlády USA zabezpečit přepravu z vojenské základny 
Ramsdein do místa určení poskytne příkazce součinnost vojenskými přepravními prostředky. 
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Článek 6
Doba a místo doručení zboží

6.1 Příkazník koordinuje činnosti směřující k dovozu zboží po obdržení avíza o dostupností zboží
od vlády USA a koordinuje činnosti směřující k doručení zboží příkazci po uskutečnění všech
zákohných řízení, přičemž příkazník přistoupí k pinění dle této smlouvy neprodleně po
obdržení platného Rozhodnutí o udělení licenčního potvrzení ve věci dovozu zboží k danému
obchodnímu případu.

6.2 Místem doručení zboží po uskutečnění jeho dovozu do České republiky je vojenské zařízení
551Z Háj ve Slezku, Hrabyřiská ulice, Háj ve Slezku. Příkazce pověřil převzetím zboží mjr.

dále jen „pověřená osoba příkazce").
kládaném časovém intervalu příjezdu

a kohtaktní osoba je povinna v tomto čase být přítomna v místě určení. Pověřená osoba
příkazce je povinna poskytnout součinnost příkazníkovi při koordinaci a převzetí zboží.

6.3 Zboží bude doručeno podle přepravní dokumentace, která bude součástí dodávaného zboží.

6.4 Pověřená osoba příkazce po doručení zboží potvrdí na přepravní dokumentaci jeho doručení
a originál této potvrzené přepravní dokumentace neprodleně doručí příkazci a kopii přepravní
dokumentace předá příkazníkovi.

6.5 Doručení zboží může být primárně uskutečněno v pracovní dny v době od 8.00 do 20.00
hodin s tím, že příkazník je povinen dojednat konkrétní den doručení zboží s pověřenou
osobu příkazce minimálně 3 pracovní dny předem. V případě, že dojde
k nepředpokládanému zdržení předání zásilky, které příkazník nemohl ovlivnit, bude
přikakník neprodleně informovat pověřenou osobu příkazce o této skutečnosti a tato osoba je
povinna zabezpečit vjezd vozidel vezoucích vojenský Materiál do místa doručení a umožnit
ponečhání těchto vozidel v místě doručení přes noc s tím, že zboží bude v tomto případě
předáňo dle přepravní dokumentace následující kalendářní den. Toto opatření vyplývá
z podstaty obsahu zásilky, u níž není možné ponechat ji do následujícího dne na veřejném
parkovišti.

Článek 7
Úhrada nákladů a poplatků

7.1 Cenu boží podle LOA již uhradil příkazce.

7.2 Dopr vu zboží zajišťuje vláda USA a byla uhrazena v rámci vyčíslení hodnoty FMS obchodu
LOA. Clo a DPH (včetně příslušných poplatků a případné další nutné poplatky) uhradí
příkazce, a to na základě sazebního zařazení zboží celním úřadem a sazeb stanovených
právn mi předpisy platnými ke dni proclení zásilky / uskutečnění zdanitelného pinění.

7.3 Pro potřebu uhrazení nákladů a poplatků podle čl. 7.2 této smlouvy příkazník předloží
příkazci potřebné průkazné doklady pro jejich úhradu v termínu tak, aby příkazce byl schopen
dodržet termín jejich úhrady.

7.4 Příkazník se zavazuje, že v případě vyměření cla předá zástupci příkazce ve věcech smluvních
písemnou či elektronickou formou (e-mailem, datovou schránkou nebo faxem) obdržené
Sděleůí o výši celního dluhu k úhradě a to nejpozději do dvou pracovních dnů od data
obdržení Sdělení o výši celního dluhu k úhradě. Nedílnou součástí předaného Sdělení bude
kopie Jednotného správního dokladu (JSD) a/nebo Jednotného správního dokladu
doplriliového ( JSDd) spolu s výpočtem DPH.

7.5 Pfikazfe se zavazuje celní dluh v celkové výši uhradit do 10 kalendářních dnů od data
propu tění zboží do volného oběhu celním úřadem. Úhradou dle tohoto odstavce se rozumí
připsá í předmětné částky cla na účet celního úřadu.
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Článek 8 
Odměna a náklady příkazníka 

8.1 Smluvní strany se dohodly, že příkazce poskytne příkazníkovi za pinění dle této smlouvy 
odměnu a nahradí mu náklady účelně vynaložené při provádění činností dle této smlouvy. 

8.2 Výš odměny příkazníka bude vycházet z jeho vlastních výkonů, které musel v souvislosti 
s piněním dle této smlouvy vykonat. Smluvní strany se dohodly, že cena za vlastní výkony 
příkÁzníka bude kalkulována součinem počtu odpracovaných hodin příkazníkem a hodinové 
sazby, která činí 800,00 Kč bez DPH pro odštěpný závod VTÚVM a 1252,00 Kč bez DPH 

pro technický úsek Vojenského technického úseku, s.p. 
8.3 Úče ně vynaložené náklady příkazníka mohou být takové náklady, které se přímo vztahují 

k vykaloženým vlastním výkonům, jako je např. autodoprava, cestovné, stravné, pojištění 
atd., pokud nejsou paušálně zahrnuty v hodinové sazbě. 

8.4 Smluvní strany se dohodly, že odměna příkazníka a jeho náklady budou ve výši maximálně 
374 50,00 Kč bez DPH, tj. 453 205,50 Kč včetně DPH (při sazbě 21 % DPH). 

(slovy: čtyřistapadesáttřitisíc dvěstěpět 50/100 korun českých) 

Odměna příkazníka a náklady projektu jsou podrobně uvedeny v příloze č. 2 a 3 této smlouvy 
a jsok doloženy originály dokumentů. 

8.5 Výš l uvedené odměny bez DPH je konečná a nepřekročitelná. 

Článek 9 
Platební a fakturační podmínky 

9.1 Sml vní strany se dohodly, že příkazce neposkytne příkazníkovi zálohu k úhradě výdajů ani 
zálohu na jeho odměnu. Příkazník je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „fakturu") na 
úhraku odměny a jeho nákladů podle čl. 8 této smlouvy po doručení zboží podle čl. 6 této 
smlouvy. 

9.2 Příkazník je oprávněn vystavit fakturu na odměnu a jeho náklady i v případě, že ani přes 
vynaložení veškeré odborné péče nedošlo k uskutečnění dovozu (nedošlo k doručení zboží) 
z dů iodů, které příkazník prokazatelně nemohl ovlivnit. 

9.3 Faktira musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména 
náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hod li oty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny stanovené v § 435 OběZ. Kromě 
těch o náležitostí bude faktura obsahovat číslo této smlouvy, uvedení čísla účtu příkazníka, 
ktere musí být totožné s číslem účtu uvedeným y bankovním spojení v čl. 1 této smlouvy na 
straně příkazníka, cenu bez DPH, procentní sazbu a výši DPH a cenu včetně DPH. Faktura 
bude vyhotovena ve 2 výtiscích (originál + kopie). 

9.4 Přílohou každého výtisku faktury budou následující dokumenty: 

> břepravní dokumentace opatřená potvrzením o doručení zboží (originál nebo kopie) podle 
čí. 6.4 této smlouvy, pokud se nepoužije ustanovení čl. 9.2 této smlouvy, 

> bodrobná kalkulace odměny příkazníka podle ustanovení čl. 8.2 této smlouvy, 

> I3odrobná kalkulace účelně vynaložených nákladů příkazníka podle čl. 8. 3 této smlouvy. 

9.5 Spla nost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení příkazci. Faktura se považuje za 
uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z bankovního účtu příkazce ve prospěch 
banWvního účtu příkazníka. 

9.6 Příklzce je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi fakturu, která neobsahuje 
nálďlitosti stanovené touto smlouvou nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje 
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neb není doručena v požadovaném množství výtisků. Oprávněným vrácením faktury 
přestává běžet lhůta splatnosti, příkazník není v prodlení s placením a nová lhůta splatnosti 
běží znovu ode dne doručení nové faktury. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě 
splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána příkazcem; není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena 
příkazníkovi. 

9.7 VšeLny částky poukazované mezi příkazcem a příkazníkem podle čl. 8 této smlouvy musí 
být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem na 
jejich účty. 

9.8 Na IhIctuře musí být uvedeny identifikační údaje příkazce v následující podobě: 

ČesLá republika — Ministerstvo obrany 
Tychonova 1 
160 01 Praha 6 
IČ: 601 62694, CZ60162694v zastoupení: 
Sek6 vyzbrojování a akvizic MO 
odb r vyzbrojování pozemních sil 
nám. Svobody 471/4 
161 Praha 6 

9.9 Faktura musí být doručena na adresu příkazce pro doručování korespondence, uvedenou 
v čd I této smlouvy. 

Článek 10 
Vlastnictví zboží 

Po předán' zboží od vlády USA (výrobce) prvnímu přepravci se stává vlastníkem zboží příkazce, 
a to po ce ou dobu dovozu tohoto zboží. 
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Článek 11 
Smluvní pokuty 

11.1 V piípadě porušení povinnosti příkazníka dle čl. 4 odst. 4.1 písm. a) — f) a čl. 4 odst. 4.2 — 4.6 
této smlouvy, zaplatí příkazník příkazci smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč, za každé 
porušení povinností. 

J 11.2 V prípadě porušení povinnosti s úhradou faktury podle čl. 9 odst. 9.5 této smlouvy, zaplatí 
příkkzce příkazníkovi za každý započatý den prodlení úrok z prodlení v zákonné výši. 

11.3 PráNlo vymáhat a účtovat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká oprávněné smluvní straně 
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty. 

11.4 Smluvní pokuty včetně úroků z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení daňového 
dok adu, kterým jsou vyúčtovány povinné straně. 

11.5 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, 
zda Ia  v jaké výši vznikla druhé straně škoda. Náhrada škody je vymahatelná vedle smluvní 
pok ty a úroku z prodlení, a to ve výši přesahující smluvní pokutu. 

Článek 12 
Zástupci stran a kontaktní osoby 

'tem příkazce mohou činit právní úkony ve všech záležitostech týkajících se této smlouvy 
e osoby, které jsou oprávněny jednat jménem příkazce, a které jsou uvedeny v záhlaví 
smlouvy. Jménem příkazníka může činit právní úkony ve všech záležitostech, týkajících 

12.1 Jmé 
pou 
této 
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se teto smlouvy pouze osoba, která je oprávněna jednat jménem příkazníka, která je uvedená

v záhlaví této Smlouvy.

12.2 Kontaktní osoby smluvních stran, uvedené v záhlaví této Smlouvy budou zabezpečovat
vzájemnou komunikaci, koordinaci, informovanost stran včetně přípravy návrhů příslušných
dokumentů. Tyto osoby nejsou oprávněny činit žádné právní úkony.

12.3 Dojde-li k jakékoli změně osob oprávněných jednat jménem příkazce nebo příkazníka této
Smhtaivy, jsou příkazce nebo příkazník povinni neprodleně oznámit písemně takovou změnu

druhk straně a taková změna musí být doložena příslušným dokumentem nebo zdůvodněním.

Článek 13
Závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o 7 listech a 3 přílohách o48 listech, z nichž
každý má platnost originálu a každá strana obdrží po jednom výtisku.

13.2 Tato smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

13.3 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy
vyluěovaly a berou na vědomí, že v piném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí
z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy
připojují pod ní své podpisy.

13.4 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními OZ
a dalšími předpisy souvisejícími s předmětem této smlouvy.

13.5 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona Č. 340/2015 Sb. - Zákon o zvláštních
podrttínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o reg stru smluy). Příkazník v této souvislosti výslovně upozorňuje příkazce, že výpočet hodin
projektu uvedený v Příloze č. 2 této smlouvy a cenová kalkulace odměny příkazníka
a náltladů projektu uvedená v Příloze č. 3 této smlouvy jsou předmětem jeho obchodního
tajemství a je povinností příkazce tato data z uveřejnění v registru smluv vyloučit v souladu

§ 5s odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv —příkazce je zároveň povinen tato data
důsledně anonymizovat.

13.6 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příl ha č. 1 — Letter of Offer and Acceptance (LOA EZ-B-UDY) ve znění Dodatku č. 1 ze
dne 2. 5. 2017, včetně českého překladu 46 listů

Příl ha č. 2 - Výpočet hodin projektu EZ-B-UDY I list

Příl ha č. 3 — Kalkulace odměny příkazníka a náklady projektu I list
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