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RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY TLUMOKŮ 2016
č. 21106000227

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

náměstek pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Mgr. Lubor KOUDELKA

Na adrese: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Kontaktní osoba: Ing. Oldřich ŠTĚPÁNEK
Telefonické a další spojení:

telefon
fax:
e-mail:

Adresa pro doručování kores
Sekce vyzbrojování a akvizic MO,
odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

Datová schránka: hjyaavk
(dále jen „kupující“)

a
HUSKY CZ s.r.o.
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 49748
Se sídlem: Huťská 2985/5, 141 00 Praha 4
IČO: 25101625
DIČ: CZ25101625
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 5007008577/5500
Osoba oprávněná k jednání: Petr BRŮNA - jednatel
Kontaktní osoba:
Telefonické a další spojení: telefon:

e-mail:
Adresa pro doručování korespondence:

HUSKY CZ s.r.o.
K Hájům 1233/2
155 00 Praha 5

Datová schránka:
(dále jen „prodávající“),
podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu s § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou
v užším řízení podle § 58 zákona tuto
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rámcovou dohodu na dodávky tlumoků velkých 2016 75 litrů a tlumoků malých 2016 40 litrů   
(dále jen „rámcová dohoda“).  

II. 
Účel rámcové dohody 

Účelem rámcové dohody je vytvoření právního rámce k následnému zadávání jednotlivých Výzev 
k poskytnutí plnění (dále jen „výzva“) k zabezpečení vystrojení příslušníků Armády České 
republiky (dále jen „AČR“) pro plnění bojové činnosti a výcvikových povinností, jak na území 
České republiky, tak i v zahraničí. 

III. 
Předmět rámcové dohody 

1. Předmětem rámcové dohody je v souladu s § 131 zákona vymezení podmínek, na základě 
kterých budou zadávány následné jednotlivé výzvy na dodávky tlumoků velkých 2016 75 litrů 
a tlumoků malých 2016 40 litrů po dobu platnosti této rámcové dohody a vymezení 
vzájemných vztahů mezi kupujícím a prodávajícím. 

2. Předmětem výzev zadávaných podle rámcové dohody je: 

a) závazek prodávajícího odevzdat kupujícímu tlumoky velké 2016 75 litrů a tlumoky malé 
2016 40 litrů podle schválených Technických podmínek (dále jen „TP“), které budou 
vycházet z „Takticko-technických požadavků“ (dále jen „TTP“), které jsou přílohou č. 2 
rámcové dohody, schválených referenčních vzorků (dále jen „RV“), v jakosti podle norem 
a souvisejících obecně platných právních předpisů a podle „Specifikace zboží“, která je 
přílohou č. 1 rámcové dohody (dále jen „zboží“);   

b) závazek prodávajícího  umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke  zboží; 

c) závazek kupujícího řádně odevzdané zboží převzít a zaplatit prodávajícímu dohodnutou 
kupní cenu. 

Složení zboží je uvedeno v příloze č. 2 rámcové dohody. 

Odevzdání a převzetí zboží je podmíněno úspěšným provedením podnikových zkoušek (dále jen 
„PoZk“), kontrolních zkoušek (dále jen „KoZk“), vojskových zkoušek (dále jen „VoZk“) podle 
normativního výnosu Ministerstva obrany č. 100 Věstníku ze dne 10. 12. 2015 „Zavádění 
vojenského materiálu do užívání v rezortu Ministerstva obrany (ve znění přílohy č. 6 rámcové 
dohody), schválením TP a RV a vydáním „Osvědčení o jakosti a kompletnosti“. 

3. Zboží bude prodávajícím odevzdáváno kupujícímu na základě výzvy, jejíž vzor je uveden 
v příloze č. 8 rámcové dohody. První výzva bude prodávajícímu zaslána po úspěšném provedení 
PoZk, KoZk, VoZk a schválení TP a RV. Kupující se zavazuje odebrat minimálně 12 600 ks 
tlumoků velkých 2016 75 litrů a 12 600 ks tlumoků malých 2016 40 litrů, a za tímto účelem 
zaslat v průběhu plnění rámcové dohody minimálně 4 výzvy, pokud se obě smluvní strany 
nedohodnou jinak.  

IV. 
Doba platnosti a účinnosti rámcové dohody 

Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“) a zaniká dnem 15. října 2024. 

 
V. 

Podmínky zadání výzev na základě rámcové dohody  
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1. Prodávající souhlasí s tím, že práva a povinnosti podle rámcové dohody bude vykonávat 
za předpokladu, že mu budou podle jednotlivých požadavků kupujícího zadávány výzvy, 
a to jejím odesláním kupujícím a potvrzení této výzvy prodávajícím. Prodávající je povinen 
nejpozději do 10 pracovních dnů po obdržení výzvu potvrdit a zaslat elektronicky zpět 
kupujícímu. 

2. Výzva bude obsahovat: 
a) druh a množství požadovaného zboží; 
b) kupní cenu; 
c) identifikační údaje kupujícího; 
d) doba a místo plnění; 
e) kontaktní osobu přejímajícího; 
f) lhůtu pro písemné potvrzení výzvy; 
g) datum a místo potvrzení výzvy prodávajícím. 

VI. 
Cenové podmínky  

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na kupní ceně měrné jednotky (dále jen „MJ“) každé položky zboží uvedené v příloze 
č. 1 „Specifikace zboží“ rámcové dohody. V této ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené 
s výrobou a odevzdáním zboží (zejména náklady na dopravu, náklady spojené s provedením 
KoZk a VoZk, atd.). K ceně za MJ bez DPH bude připočtena DPH ve výši dle právních 
předpisů účinných ke dni zdanitelného plnění. Současně je tato cena za MJ po dobu platnosti 
rámcové dohody cenou nejvýše přípustnou. 

Tato cena vynásobená počtem MJ (součin), případně dále součtem součinů jednotlivých položek 
zboží, bude celkovou kupní cenou uvedenou ve výzvě. 

2. Celkový finanční objem dodávek zboží na základě této rámcové dohody po dobu její platnosti 
činí maximálně: 

273 790 000,- Kč včetně DPH 
(slovy: dvěstěsedmdesáttřimilionysedmsetdevadesáttisíc korun českých). 

VII. 
Místo a doba plnění  

1. Prodávající odevzdá zboží kupujícímu v místě plnění, kterým je Vojenské zařízení 551220 
Brno, Štefánikova 53, 662 10 Brno (dále jen „VZ 551220 Brno“). 

2. Prodávající zahájí plnění výzvy po jejím uveřejnění v registru smluv a plnění ukončí, tj. zboží 
odevzdá do 150 kalendářních dnů po písemném potvrzení výzvy. 

3. Ukončením plnění výzvy se rozumí datum podpisu přejímacího dokladu na zboží, které bude 
předmětem výzvy, po jeho odevzdání prodávajícím včetně požadovaných dokladů a jeho 
převzetí kupujícím v místě plnění, zástupci obou smluvních stran. 

VIII. 
Podmínky pro odevzdání a převzetí zboží 

A. Podmínky pro provedení zkoušek  

1. Smluvní strany se dohodly, že po uzavření rámcové dohody a před odesláním první výzvy 
budou provedeny PoZk, KoZk a VoZk. PoZk budou provedeny prodávajícím v souladu 
s normativním výnosem Ministerstva obrany č. 100 Věstníku ze dne 10. 12. 2015 „Zavádění 
vojenského materiálu do užívání v rezortu Ministerstva obrany“ v platném znění (dále 
jen „NV č. 100“), který je uveden v příloze č. 6 rámcové dohody. Prodávající zabezpečí účast 
svého zástupce po celou dobu provádění a vyhodnocení KoZk a VoZk. Provádění 
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a vyhodnocení KoZk a VoZk se účastní zástupci Úřadu pro obrannou standardizaci, 
katalogizaci a státní ověřování jakosti, na adrese náměstí Svobody 471/4, 160 01 Praha 
6 (dále jen „Úřad“) jako nestálí členové zkušební komise. Počty a druhy zboží pro KoZk 
a VoZk jsou uvedeny v tabulkách č. 4 a 5 přílohy č. 1 „Specifikace zboží“ rámcové dohody 
(dále jen „objekty KoZk“ nebo „objekty VoZk“). 

2. KoZk, VoZk a zavedení vojenského materiálu do užívání v rezortu MO budou plánovány 
a dokumentačně zabezpečeny podle NV č. 100, podle nařízení pro příslušný druh zkoušek 
a podle „Rámcového časového harmonogramu zkoušek“, který je uveden v příloze 
č. 5 rámcové dohody. Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah NV č. 100 znám. 

3. Kontrolní zkoušky 

3.1. K ověření požadovaných technických parametrů, bojových a užitných vlastností jednotlivých 
částí (dílů) objektů KoZk uvedených v tabulce č. 4 přílohy č. 1 „Specifikaci zboží“ rámcové 
dohody budou po úspěšném provedení PoZk provedeny u autorizované a akreditované 
zkušebny podle NV č. 100 KoZk. V rámci KoZk budou ověřeny všechny měřitelné parametry 
a vlastnosti stanovené v příloze č. 2 „TTP“ rámcové dohody. Náklady na provedení KoZk 
jsou zahrnuty v kupní ceně MJ zboží dle čl. VI. odst. 1 rámcové dohody. 

V rámci KoZk k měření dalších požadovaných vlastností materiálu je prodávající povinen 
dodat na své náklady v souladu s přílohou č. 2 rámcové dohody TTP vzorky materiálů 
použitých na výrobu objektů KoZk kvalitativně a parametricky odpovídající materiálům, 
které budou použity na výrobu zboží. 

3.2. Prodávající je povinen písemně informovat kupujícího o připravenosti objektů KoZk 
a provedení dohovoru se zkušebnou nejméně 30 kalendářních dnů před zahájením KoZk. 
„Nařízení o kontrolních zkouškách“ bude zpracováno v souladu s NV č. 100. 

3.3. KoZk realizuje kupující na základě „Nařízení o kontrolních zkouškách“, vydaného 
náměstkem pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic MO podle dokumentu „Rámcový časový 
harmonogram zkoušek“, který je přílohou tohoto nařízení. Při zahájení KoZk prodávající 
předloží doklady prokazující provedení a kladné výsledky PoZk formou „Zprávy 
o výsledcích podnikových zkoušek“. Pokud prodávající nepředloží kladné výsledky PoZk 
formou „Zprávy o výsledcích podnikových zkoušek“ kupující nezahájí KoZk.  

3.4. Místem provedení KoZk je autorizovaná a akreditovaná zkušebna Vojenského technického 
ústavu, s. p., odštěpný závod VTÚPV Vyškov, Víta Nejedlého 691, 682 01 Vyškov (dále jen 
„zkušebna“). Některé specifické dílčí zkoušky budou provedeny u akreditovaných zkušeben 
v ČR a u VVÚ s. p., Brno, Veslařská 337/230, 637 00 Brno, Pisárky (dále jen „VVÚ s.p. 
Brno“). Jako kontaktní osobu k provedení KoZk pověřil kupující předsedu komise ke KoZk.. 

3.5. Provedení KoZk u zkušebny smluvně zabezpečí prodávající. Provedení některých dílčích 
zkoušek u akreditovaných zkušeben v ČR a u VVÚ s. p., Brno smluvně zabezpečí zkušebna. 

3.6. Prodávající dodá dle „Rámcového časového harmonogramu zkoušek“ KoZk na své náklady 
objekty KoZk zástupci zkušebny určenému statutárním orgánem zkušebny do místa 
provedení KoZk, nejpozději do 60 kalendářních dnů od účinnosti rámcové dohody. Přesný 
termín provedení KoZk bude upřesněn v „Nařízení o kontrolních zkouškách“. Doba trvání je 
stanovena v příloze č. 5 „Rámcový časový harmonogram zkoušek“ rámcová dohody. 
V průběhu KoZk je prodávající povinen zabezpečit údržbu a opravy objektů KoZk. Náklady 
na údržbu a opravy jsou zahrnuty v kupní ceně za MJ zboží.            

3.7. Prodávající je povinen předat objekty KoZk v úplném a funkčním stavu včetně návrhů 
průvodní a provozní dokumentace a návrhu společných TP pro Tlumok malý 2016 a Tlumok 
velký 2016 v listinné a elektronické podobě. Návrh TP bude dodán a bude zpracován podle 
Českého obranného standardu 051625 – 3. vydání, „Technické podmínky pro produkty 
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určené k zajištění obrany státu“, který je dostupný na internetových stránkách Úřadu. 
Součástí TP budou technické nákresy zboží a jednotlivých částí včetně kót, míst měření 
a tabulky kontrolních rozměrů a materiálové listy všech materiálů použitých pro výrobu. 
Současně budou součástí TP tabulky zadavatelem požadovaných parametrů (se stanovenými 
tolerancemi a zkušebními normami). Objekty KoZk musí být vyrobeny podle technické 
dokumentace výrobce. Objekty KoZk mohou být v průběhu KoZk zničeny. 

Náklady spojené se zpracováním a schválením TP jsou zahrnuty v kupní ceně za MJ zboží.  

3.8. Prodávající je povinen na své náklady objekty KoZk pojistit proti poškození způsobenému při 
provádění zkoušek tak, aby pojištění bylo účinné po celou dobu provádění KoZk. Prodávající 
je povinen mít uzavřené pojištění dle tohoto článku ve výši minimálně 500 000,- Kč. 
Předložení dokladu o pojištění objektů KoZk je podmínkou zahájení KoZk. 

3.9. Prodávající je povinen na své náklady zabezpečit přípravu osob a účastníků KoZk včetně 
členů komise pro provedení KoZk podle návrhu průvodní a provozní dokumentace. Příprava 
osob bude provedena v rozsahu seznámení se s objekty KoZk z hlediska konstrukce, 
technologie, správnosti a režimu použití, požadavků na údržbu, na dodržení bezpečnostních 
opatření s ohledem na rizika možného ohrožení, protipožární ochrany, hygieny apod. 
O provedení přípravy zpracuje zápis obsahující časový plán přípravy osob, tematický plán 
přípravy osob a presenční listinu s uvedením účasti na přípravě osob. Zápis se stane součástí 
příloh „Zprávy o výsledcích kontrolních zkoušek“. 

3.10. Náklady spojené s případným opakováním KoZk při nevyhovujících výsledcích KoZk hradí 
prodávající. 

3.11. V rámci KoZk předloží prodávající zkušební komisi k posouzení dokumentaci prokazující 
zdravotní a hygienickou nezávadnost použitých materiálů a dokumentaci prokazující 
bezpečnost  používání předložených tlumoků. 

3.12. Výsledkem KoZk bude „Zpráva o výsledcích kontrolních zkoušek“ ve smyslu NV č. 100 
stanovující hodnocení objektů KoZk. Případný návrh a časově vymezený postup odstranění 
zjištěných neshod bude uveden v „Plánu technicko-organizačních opatření odstranění 
neshod“ (dále jen „PTOOON“). V případě, že KoZk budou z důvodů na straně prodávajícího 
hodnoceny jako nevyhovující podle NV č. 100, má kupující právo odstoupit od rámcové 
dohody a prodávající nemá právo požadovat od kupujícího úhradu jakýchkoliv nákladů. 
V případě, že nebude možno KoZk provést z důvodu porušení smluvních povinností 
prodávajícího, má kupující právo odstoupit od rámcové dohody a prodávající nemá právo 
požadovat od kupujícího úhradu jakýchkoliv nákladů.  

4. Vojskové zkoušky 

4.1. K ověření bojových a užitných vlastností a bezpečnosti zboží při jejich praktickém užívání 
u stanoveného organizačního celku MO budou na objektech VoZk provedeny VoZk podle 
NV č. 100 v rozsahu podle dokumentu „Časový plán VoZk“, který bude přílohou „Nařízení 
o VoZk“, vydaného Náčelníkem Generálního štábu AČR (dále jen „NGŠ AČR“). 
Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objekty VoZk uvedené v tabulce č. 5 přílohy 
č. 1 „Specifikace zboží“ rámcové dohody. Tyto objekty VoZk budou po vyhovujícím 
hodnocení VoZk prodávajícím opraveny a ošetřeny v rozsahu schválených TP a schválených 
RV a stanou se součástí dodávky na základě uzavřené 1. výzvy podle podmínek uvedených 
v rámcové dohodě. Náklady na opravy a ošetření jsou zahrnuty v kupní ceně za MJ zboží. 

4.2. VoZk provádí a zabezpečuje organizační celek určený NGŠ AČR. Doba trvání je stanovena 
v příloze č. 5 „Rámcový časový harmonogram zkoušek“ rámcové dohody. Konkrétní termín 
provedení VoZk bude upřesněn dohodou předsedy komise a osoby oprávněné jednat za 
prodávajícího. 
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4.3. Místa provedení VoZk budou upřesněna v Nařízení NGŠ AČR o provedení vojskových 
zkoušek (příloha č. 1 Organizační pokyny).  

Kupující pověřil jako svého zástupce k organizačnímu zajištění VoZk u VÚ velitele útvaru 
nebo jím pověřeného zástupce. Převzetí objektů VoZk provede komise určená k provedení 
VoZk uVZ 551220 CZMTýlSl Brno. 

4.4. Před zahájením VoZk prodávající předloží zkušební komisi určené „Nařízením o VoZk“: 
a) „Zprávu o výsledcích kontrolních zkoušek“ s kladným hodnocením; 
b) stanoviska Odboru státního dozoru a Odboru vojenského zdravotnictví prokazující 
bezpečnost a zdravotní a hygienickou nezávadnost dle čl. VIII. stať A odst. 3.11; 
c) tabulku konstrukčních a kontrolních rozměrů; 
d) doklad o pojištění dle odst. 4.7 tohoto článku. 
Pokud prodávající nepředloží všechny výše zmíněné dokumenty VoZK nebudou zahájeny.  

4.5. Prodávající je povinen předat objekty VoZk zkušební komisi v úplném a funkčním stavu 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od ukončení KoZk s výsledkem „vyhovující“ k VZ 
551220 Brno, která provede jejich rozdělení jednotlivým VÚ. Termín předání objektů VoZk 
si dohodne prodávající s předsedou komise. S objekty VoZk prodávající současně předloží na 
základě výsledků KoZk doplněné návrhy TP a doplněné návrhy průvodní a provozní 
dokumentace v listinné a elektronické podobě. 

4.6. Prodávající je povinen na své náklady zabezpečit přípravu osob a účastníků VoZk včetně 
členů komise pro provedení VoZk podle návrhu průvodní a provozní dokumentace. Příprava 
osob bude provedena v rozsahu seznámení se s objekty VoZk z hlediska konstrukce, 
technologie, správnosti a režimu použití, požadavků na údržbu, na dodržení bezpečnostních 
opatření s ohledem na rizika možného ohrožení, protipožární ochrany, hygieny apod. 
O provedení přípravy zpracuje zápis obsahující časový plán přípravy osob, tematický plán 
přípravy osob a presenční listinu s uvedením účasti na přípravě osob. Zápis se stane součástí 
příloh „Zprávy o výsledcích vojskových zkoušek“. 

4.7. Prodávající je povinen na své náklady objekty VoZk pojistit proti poškození způsobenému při 
provádění zkoušek tak, aby pojištění bylo účinné po celou dobu VoZk. Prodávající je povinen 
mít uzavřené pojištění dle tohoto článku ve výši minimálně 500 000 Kč. Předložení dokladu 
o pojištění objektů VoZk je podmínkou zahájení VoZk. 

4.8. Náklady spojené s případným opakováním VoZk nebo jejich dílčích zkoušek v důsledku 
nevyhovujícího hodnocení nebo zjištění neshod hradí prodávající. 

4.9. O provedení VoZk bude zpracována „Zpráva o výsledcích vojskových zkoušek“ ve smyslu 
NV č. 100. V případě vyhovujících výsledků VoZk prodávající zabezpečí dopracování 
návrhu TP a jejich předložení předsedovi komise ke schválení. Prodávající je povinen 
předložit dopracované TP ke schválení a RV ve lhůtě maximálně 15 kalendářních dnů od 
zaslání „Zprávy o výsledcích vojskových zkoušek“. Současně předloží návrhy průvodní 
a provozní dokumentace v konečném znění. 

4.10. „Zprávu o výsledcích vojskových zkoušek“ předá kupující prodávajícímu a Úřadu            
do 15 pracovních dnů po ukončení VoZk. Případný návrh a časově vymezený postup 
odstranění zjištěných neshod bude uveden v PTOOON. VoZk budou hodnoceny jako 
vyhovující po odstranění všech případných neshod. Odstranění neshod bude prokázáno 
ze strany prodávajícího předložením objektů VoZk v konečné konfiguraci, po přijetí 
nápravných opatření, zkušební komisi. V případě, že VoZk budou hodnoceny jako 
nevyhovující podle NV č. 100, má kupující právo odstoupit od rámcové dohody a prodávající 
nemá právo požadovat od kupujícího úhradu jakýchkoliv nákladů. V případě, že nebude 
možno VoZk provést z důvodu porušení smluvních povinností prodávajícího, má kupující 
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právo odstoupit od rámcové dohody a prodávající nemá právo požadovat od kupujícího
úhradu jakýchkoliv nákladů.

4.11. Po ukončení VoZk do 14 kalendářních dnů prodávající dodá předsedovi komise podklady pro
zpracování dokumentace zavedení vojenského materiálu do užívání v rozsahu stanoveném
NV č. 100 v elektronické podobě.

4.12. Prodávající dodá kupujícímu současně s dopracovanými TP ke schválení dle čl. VIII. stať A.
odst. 4.9. rámcové dohody zboží v konečné konfiguraci uvedené v tabulce č. 6 přílohy
č. 1 „Specifikace zboží“ rámcové dohody. Toto zboží v konečné konfiguraci odpovídající TP
se po schválení u VZ 551220 Brno stane RV. „Organizace ověření RV a jejich schválení“
je uvedena v příloze č. 7 rámcové dohody.

4.13. TP a RV schválené po ukončení VoZk v souladu s NV č. 100 se stanou dodatkem k rámcové
dohodě nedílnou součástí této rámcové dohody. Před schválením TP a RV nesmí být zahájena
výroba zboží včetně jednotlivých komponentů, s výjimkou objektů VoZk.

B. Podmínky pro odevzdání a převzetí zboží
1. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží Náčelníka VZ 551220 Brno nebo jím

písemně pověřeného pracovníka (dále jen „přejímající“). Odevzdání zboží zabezpečí
prodávající v pracovních dnech pondělí, úterý a čtvrtek v době od 07.00 do 13.00 hod.
Konkrétní termín a dobu odevzdání zboží sjedná a odsouhlasí prodávající nejméně
5 kalendářních dnů před předpokládaným odevzdáním zboží s kontaktní osobou, kterou je
nrtm. Andrea JURAČKOVÁ, tel.

2. Zboží může být odevzdáno v rámci plnění výzvy i postupným plněním, přičemž rozsah plnění
bude upřesněn ve výzvě.

3. Požadavky k provedení SOJ:
Smluvní strany se dohodly, že na zboží bude uplatněno státní ověřování jakosti (dále jen
„SOJ“) ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním
ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně
živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2000 Sb.“)
s tím, že:
a) kupující požádal o SOJ ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb.;
b) prodávající s provedením SOJ podle zákona č. 309/2000 Sb. souhlasí.
SOJ bude provedeno na základě rozhodnutí Úřadu v rozsahu audit jakosti a konečná
kontrola, a za podmínek uvedených v příloze č. 3 „Požadavky na zabezpečení státního
ověřování jakosti“ rámcové dohody. Provedení SOJ nezbavuje prodávajícího odpovědnosti
za vady zboží a za případnou škodu vzniklou kupujícímu.
Pokud prodávající zmaří provedení SOJ neplněním svých závazků uvedených v rámcové
dohodě, má kupující právo odstoupit od rámcové dohody, požadovat na prodávajícím smluvní
pokutu a prodávající nemá nárok na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním
předmětu rámcové dohody.

4. Požadavky k provedení katalogizace
Smluvní strany se dohodly, že zboží uvedené v bodě 1 přílohy č. 1 „Specifikace zboží“
rámcové dohody bude předmětem katalogizace ve smyslu zákona č. 309/2000 Sb. K tomu se
prodávající zavazuje řádně provést katalogizaci, což znamená, že na dosud
v ČR nekatalogizované zboží a v ČR již katalogizované zboží, které však ve svém datovém
záznamu nemá identifikační referenční data (RN a NCAGE) výrobce, dodá Oddělení
katalogizace majetku Úřadu soubor povinných údajů pro katalogizaci (dále jen „SPÚK“)
podle pokynů uvedených v příloze č. 4 „Katalogizační doložka“ rámcové dohody. Dále na
všechny stanovené položky majetku charakteru položky zásobování vyrobené v ČR nebo
v zemích mimo NATO a Tier 2, dodá také návrh katalogizačních dat výrobku (dále
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jen „NKDV“), zpracovaný katalogizační agenturou. Předání SPÚK a NKDV je součástí
plnění povinností prodávajícího podle rámcové dohody a tento nemá nárok na samostatnou
úhradu nákladů spojených s vypracováním katalogizačních dat. Předmětem katalogizace
je souprava tlumoku jako celek a současně se požaduje katalogizovat jednotlivé díly
příslušenství.
Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci pořízení zboží budou na tomto zboží provedeny VoZk,
prodávající splní požadavek na katalogizaci majetku ve dvou částech:

v první části návrhu katalogizačních dat budou tato dodána na celek (NÁZEV CELKU)
pro přidělení KČM před zahájením VoZk;
v druhé části návrhu katalogizačních dat budou tato dodána po provedení VoZk, avšak
před dodáním zboží podle podmínek stanovených katalogizační doložkou.

5. Prodávající je povinen písemně sdělit přejímajícímu nejpozději 2 kalendářní dny před
odevzdáním zboží identifikační údaje osob účastnících se přejímky a dále údaje o vozidle,
a to takto: jméno a příjmení osoby, číslo pasu nebo jiného průkazu totožnosti, státní
příslušnost, registrační značku vozidla a návěsu a datum vjezdu. V případě, že se bude
přejímky účastnit cizí státní příslušník (i řidič), je prodávající povinen nahlásit přejímajícímu
uvedené údaje nejpozději 4 kalendářní dny přede dnem odevzdání zboží. Tyto údaje jsou
nezbytné k zajištění vjezdu do vojenského objektu a nebudou použity k jinému, než zde
uvedenému účelu, a ani poskytnuty třetím osobám. V opačném případě přejímající nepovolí
vjezd do vojenského objektu a zboží nebude převzato. Prodávající se zavazuje, že při
odevzdání zboží přejímajícímu bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem
prodávajícího se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky
zjištěné při převzetí zboží. V opačném případě přejímající zboží nepřevezme.

6. Přejímající po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu přejímací doklady.
7. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží vyrobené po schválení TP a RV, nové

tj. nepoužité a nerepasované (s výjimkou zboží, které bylo předmětem VoZk ve smyslu
čl. VIII. stať A. odst. 4.1. rámcové dohody), nepoškozené, funkční a odpovídající platným
technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům. Prodávající je povinen
doložit doklady prokazující tuto skutečnost nebo předložit o této skutečnosti čestné
prohlášení. Prodávající je povinen při odevzdání každé dodávky zboží předat přejímajícímu
„Osvědčení o jakosti a kompletnosti“ vydané Úřadem.

8. Přejímající nepřevezme zboží, které při převzetí vykazuje nápadné a zřejmé vady. O této
skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem.
Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním. O nepřevzetí
zboží je prodávající povinen neprodleně informovat zástupce Úřadu e-mailem na adresu

9. Prodávající je povinen pro automatickou identifikaci majetku v systému logistiky AČR
označit každé balení čárovým kódem. Každé balení musí být označeno čárovým kódem tak,
aby bylo možno kód sejmout čtecím zařízením bez nutnosti vybalit zboží z původního balení.
Požadavky kupujícího na čárový kód: - typ kódu Code 39, výška kódu 10 mm (minimální
výška z důvodu bezchybného čtení kódu, na větší zboží může být větší), šířka linky kódu 0,25
mm, velikost písma 6 bodů, pod čárovým kódem uvádět kódované KČM, nad čárovým
kódem uvádět text se zkráceným názvem materiálu, do čárového kódu zakódovat tyto
informace - znak „K“ – úvodní znak, 13 číslic - katalogové číslo majetku (KČM) dle číselníku
resortu MO, číslici „1“ – kategorie. V případě, že nebude zboží označeno tak, jak je uvedeno
v tomto ustanovení, nebude převzato.
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IX. 
Fakturační a platební podmínky  

1. Prodávající po vzniku práva fakturovat do 5 pracovních dnů doporučeně odešle kupujícímu 
daňový doklad (dále jen „faktura“) v českém jazyce ve dvojím vyhotovení. Faktura musí 
obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, 
zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a podle § 435 OZ, a dále tyto údaje: 
- označení dokladu jako „Daňový doklad – faktura“; 
- číslo výzvy, podle které se uskutečňuje plnění (dle čl. III. odst. 3 rámcové dohody); 
- cenu celkem za plnění v Kč včetně DPH; 
- označení peněžního ústavu a čísla účtu prodávajícího, na který má být poukázána platba. 

2. Právo fakturovat za plnění i postupným plněním dle čl. III. odst. 2 písm. a) rámcové dohody 
vzniká prodávajícímu okamžikem podpisu přejímacího dokladu po odevzdání a převzetí 
každého jednotlivého plnění.  

3. K faktuře za plnění dle čl. III. odst. 2 písm. a) rámcové dohody musí být připojen originál 
přejímacího dokladu potvrzený přejímajícím, „Osvědčení o jakosti a kompletnosti“ vydané 
Úřadem a k první faktuře „Stanovisko Úřadu k naplnění katalogizační doložky“. 

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 výzvy, podle které se uskutečňuje plnění; 
- předmět plnění označený v souladu s výzvou a množství odevzdaných MJ; 
- jméno odpovědné osoby prodávajícího, razítko a podpis této odpovědné osoby; 
- jméno odpovědné osoby přejímajícího, razítko, datum převzetí a podpis této odpovědné 

osoby; 
- kupní cenu za MJ položky zboží v Kč bez DPH; 
- kupní cenu celkem za dodávku zboží v Kč bez DPH.  

4. Lhůta splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Je-li na faktuře 
uvedena odlišná doba splatnosti, platí ujednání podle této rámcové dohody. Faktura se 
považuje za uhrazenou okamžikem připsání částky na účet prodávajícího.  

5. Kupující neposkytuje zálohové platby. 

6. Faktura bude prodávajícím zaslána kupujícímu na adresu: 
Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
odbor centrálních běžných výdajů 
nám. Svobody 471/4 

     160 01 Praha 6. 

7. Kopie faktury včetně příloh bude předána prodávajícím přejímajícímu při přejímce zboží. 

8. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj 
nebo doklad uvedený v rámcové dohodě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný 
počet výtisků. Při vrácení faktury kupující uvede důvod jejího vrácení a v případě vrácení 
prodávající vystaví fakturu novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti 
a běží nová ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je povinen novou fakturu 
doručit kupujícímu do 10 kalendářních dnů ode dne doručení vrácené faktury prodávajícímu. 

9. Pokud budou u prodávajícího shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 
zákona o DPH, bude kupující při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 
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X.
Vlastnické právo a odpovědnost za škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem odevzdání a převzetí zboží po podpisu
přejímacího dokladu zástupci obou smluvních stran.

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

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

4. Prodávající souhlasí s tím, že veškerá škoda vzniklá v souvislosti s provedením KoZk a VoZk
na objektu zkoušek podle čl. VIII. stať A. rámcové dohody a tímto objektem zkoušek škoda
způsobená, jde k jeho tíži.

XI.
Záruka za jakost zboží, reklamace, odstraňování vad

1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží v souladu s ustanoveními § 2113
až 2117 OZ. Prodávající se zavazuje, že zboží bude způsobilé k použití pro účel uvedený
v rámcové dohodě a zachová si vlastnosti ujednané v rámcové dohodě takto:
na zboží je ujednána záruka za jakost zboží v souvislosti s užitnými vlastnostmi v délce
60 měsíců skladování a 24 měsíců používání zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou
kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady, za které odpovídá prodávající.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada
zboží, má se za to, že touto vadou zboží trpělo již v době odevzdání.

2. Vady zboží, které se projeví během záruční doby (dále jen „vady zboží v záruce“) uplatňuje
přejímající zboží u prodávajícího bezodkladně po jejich zjištění oznámením zaslaným
datovou zprávou nebo na e-mail: dokument se zaručeným
elektronickým podpisem). V ozná uce popsána a uvedeno,
jak se projevuje. Dále přejímající v oznámení uvede své požadavky, jakým způsobem
požaduje vadu zboží v záruce odstranit.

3. Prodávající se písemně, v souladu s čl. XIV. odst. 10 rámcové dohody nebo e-mailem
na e-mail odesilatele, vyjádří k odpovědnosti za vady zboží v záruce do 3 pracovních dnů
po obdržení oznámení a vadného zboží dle čl. XI. odst. 2 rámcové dohody. Pokud tak neučiní,
má se za to, že svou odpovědnost za vady zboží v záruce uznal v plném rozsahu.

4. Vady zboží v záruce budou odstraněny prodávajícím nejpozději do 30 kalendářních dnů
od uznání odpovědnosti za vady zboží v záruce prodávajícím. O odstranění vady bude sepsán
a podepsán přejímajícím a prodávajícím „Protokol o odstranění vady a předání zboží“.
Veškeré náklady spojené s uplatněním práv z vadného plnění hradí prodávající.

5. Prodávající je povinen uplatněné vady zboží v záruce písemně oznámit nejpozději
do 3 pracovních dnů zástupci Úřadu. Prodávající předá kopii reklamačních protokolů
týkajících písemně, případně e-mailem
na adresu: Prodávající umožní zástupci
Úřadu účas

XII.
Práva z vadného plnění

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

XIII.
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Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

1. Prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 2 000 000,- Kč, zmaří-li provedení SOJ 
podle čl. VIII. stať B. odst. 3 rámcové dohody a přílohy č. 3 rámcové dohody. Tím nejsou 
dotčena ustanovení čl. XV. rámcové dohody. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu 
vzniká kupujícímu dnem vzniku této skutečnosti.  

2. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s potvrzením výzvy podle čl. V. odst. 1. 
rámcové dohody trvajícím méně než 30 kalendářních dnů, smluvní pokutu ve výši 0,2% 
hodnoty zboží uvedené ve výzvě včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. Okamžik 
práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. 

3. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nepotvrzení výzvy podle čl. V. odst. 1 rámcové 
dohody smluvní pokutu ve výši hodnoty zboží ve výzvě včetně DPH. Za nepotvrzení výzvy se 
považuje prodlení s jejím potvrzením trvající déle než 30 kalendářních dnů. Okamžik práva 
fakturace vzniká 31. dnem prodlení. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XV. rámcové dohody. 

4. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s odevzdáním zboží v termínu uvedeném 
v čl. VII. odst. 2 rámcové dohody smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny neodevzdaného 
zboží v Kč včetně DPH za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku 
nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XV. rámcové dohody. 
Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. 

5. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění vady 
zjištěné v záruční době podle podmínek uvedených v čl. XI. rámcové dohody smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny vadného zboží včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení, 
a to až do podpisu „Protokolu o odstranění vady a předání zboží“. Tím nejsou dotčena 
ustanovení čl. XV. rámcové dohody. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. 

6. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě porušení povinností uvedených v čl. VIII. stať A. 
rámcové dohody v každém jednotlivém případě smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč. Okamžik 
práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. 

7. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě porušení povinností uvedených v čl. XIV. odst. 6. 
rámcové dohody smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč.  

8. Prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč, neoznámí-li kupujícímu 
a Úřadu do 10 kalendářních dnů změnu poddodavatelů nebo nesplnil-li povinnosti podle 
čl. XIV. odst. 12. rámcové dohody. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu vzniká 
kupujícímu dnem vzniku této skutečnosti.  

9. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení v zákonné výši 
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, 
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence 
údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NV č. 351/2013 Sb.“) 
a podle ustanovení § 1970 OZ. 

10. V případě prodlení se zaplacením smluvní pokuty zaplatí prodávající kupujícímu úrok 
z prodlení v zákonné výši stanovené NV č. 351/2013 Sb. 

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

12. 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. 
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XIV.
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, že odevzdané zboží není zatíženo žádnými právy třetích osob.
Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního
vlastnictví třetích osob.

4. Smluvní strany se dohodly, že 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 rámcové dohody,
je český jazyk.

6. Prodávající není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této rámcové dohody
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 rámcové dohody, třetím osobám (mimo poddodavatele). Poskytnuté informace jsou
ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.

7. Prodávající bere na vědomí, že kupující bude osobní údaje poskytnuté prodávajícím na základě
této rámcové dohody zpracovávat v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů.

8. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu rámcové dohody a obsahu jednotlivých výzev.

9. Prodávající není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv,
ani žádný ze svých závazků plynoucích z této rámcové dohody ani tuto rámcovou dohodu jako
celek.

10. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této rámcové dohody musí být
učiněna v písemné formě, není-li v textu rámcové dohody uvedeno výslovně jinak, a musí být
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datovou zprávou
na adresy uvedené v této rámcové dohodě.

11. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost
se v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této rámcové dohody,
nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát
na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. Smluvní strany sjednávají, že za okamžik doručení
zprávy v elektronické podobě se považuje její dodání do schránky adresáta.

12. Prodávající je povinen kupujícímu a Úřadu (e-mailem na adresu:
oznámit jakoukoli změnu poddodavatelů, a to do 10 pracovních dnů

od okamžiku, kdy k této změně došlo. V případě, že se jedná o poddodavatele, prostřednictvím
kterého prokazoval prodávající splnění kvalifikace v průběhu zadávacího řízení, je povinen
předložit doklady prokazující, že nový poddodavatel splňuje původní kvalifikační předpoklady.
Takového poddodavatele je prodávající oprávněn změnit jen se souhlasem kupujícího.

XV.
Zánik závazků

1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) vyčerpáním celkového finančního objemu uvedeného v čl. VI. odst. 2 rámcové dohody;
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b) uplynutím doby trvání rámcové dohody nebo splněním všech smluvních závazků 
vyplývajících z výzev uzavřených v době platnosti rámcové dohody; v pochybnostech se má 
za to, že smluvní vztah vymezený rámcovou dohodou nemůže zaniknout dříve než naplnění 
smluvních podmínek podle výzvy; 

c) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 
doložených nákladů ke dni zániku rámcové dohody; 

d) výpovědí rámcové dohody ze strany kupujícího bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 
v délce 2 měsíců, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení 
výpovědi prodávajícímu; 

e) jednostranným odstoupením od rámcové dohody nebo od nesplněného zbytku plnění 
kupujícím pro její podstatné porušení prodávajícím; 

f) výpovědí s výpovědní lhůtou 1 měsíce či jednostranným odstoupením od rámcové dohody 
nebo od nesplněného zbytku plnění kupujícím v případech uvedených v § 223 odst. 2 
zákona; 

g) jednostranným odstoupením od rámcové dohody nebo od nesplněného zbytku plnění 
kupujícím v případě, že prodávající je v likvidaci podle § 187 OZ, bylo proti němu vydáno 
rozhodnutí o úpadku podle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon) ve znění pozdějších předpisů, byla vůči němu nařízena nucená správa 
podle jiného právního předpisu nebo je v obdobné situaci podle právního řádu země sídla 
prodávajícího. 

2. V případě jednostranného odstoupení kupujícího od rámcové dohody dle čl. XV. odst. 1. písm. 
e) až g) rámcové dohody nemá prodávající právo na náhradu účelně a prokazatelně 
vynaložených nákladů. 

3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením rámcové dohody ze strany prodávajícího 
ve smyslu § 2002 odst. 1 OZ, se rozumí zejména: 
a) nepotvrzení výzvy podle čl. V. odst. 1 rámcové dohody; 
b) nedodržení schválených TP a RV pro výrobu a odevzdání zboží; 
c) prodlení s odevzdáním zboží podle čl. VII. odst. 2 rámcové dohody trvající více jak 

30 kalendářních dnů; 
d) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu zboží; 
e) nedodržení ujednání o záruce za jakost zboží; 
f) prodlení s odstraněním vad zboží v záruce o více jak 30 kalendářních dnů; 
g) zmaření SOJ podle čl. VIII. stať B odst. 3 rámcové dohody; 
h) řádné neodevzdání objektů KoZk nebo objektů VoZk pro provedení KoZk nebo VoZk; 
i) hodnocení KoZk nebo VoZk jako nevyhovující dle odst. 3.12., 4.9. a 4.10. čl. VIII. stať A 

rámcové dohody; 
j) neprovedení KoZk nebo VoZk z důvodu porušení povinností prodávajícím dle odst. 3.12. 

a 4.10. čl. VIII. stať A rámcové dohody, 
k) neoznámení jakékoli změny poddodavatele či nevyžádání souhlasu se změnou 

poddodavatele podle čl. XIV. odst. 12. rámcové dohody. 

4. Za zmaření SOJ podle písm. g) odst. 3 tohoto článku se považuje zejména: 
a) nezajištění prostor k provedení SOJ prodávajícím dle odst. 2. přílohy č. 3 rámcové 

dohody; 
b) neplnění požadavků dle odst. 6. přílohy č. 3 rámcové dohody;  
c) neposkytnutí nezbytné materiální podpory dle odst. 7. přílohy č. 3 rámcové dohody; 
d) nezpracování a nezaslání plánu kvality dle odst. 8 přílohy č. 3 rámcové dohody; 
e) nezajištění potřebných analýz materiálu a nedoložení všech parametrů zboží dle odst. 9. 

přílohy č. 3 rámcové dohody; 
f) neoznámení připravenosti k auditu jakosti a ke konečné kontrole prodávajícím dle 

odst. 10. přílohy č. 3 rámcové dohody. 
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5. V případě, že kupující nevyužije práva odstoupit od rámcové dohody pro její podstatné 
porušení, je oprávněn od rámcové dohody odstoupit, jako by se jednalo o porušení nepodstatné, 
tj. kupující poskytne přiměřenou dodatečnou lhůtu k plnění dle ustanovení § 1978 OZ. 

XVI. 
Závěrečná ujednání 

1. Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě o 14 stranách a přílohách o 94 stranách. 

2. Rámcová dohoda může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a elektronicky 
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 rámcové 
dohody 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 
rámcové dohody připojují pod ní své podpisy. 

4. Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

5. Nedílnou součástí rámcové dohody jsou přílohy: 
- příloha č. 1 – „Specifikace zboží“ – 1 strana; 
- příloha č. 2 – „Takticko-technické požadavky Tlumok velký 2016 75 litrů“ a „Takticko-  

technické požadavky Tlumok malý 2016 40 litrů“ a „Vysvětlení a změny 
zadávací dokumentace“ – 56 stran; 

- příloha č. 3 – „Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti“ – 2 strany; 
- příloha č. 4 – „Katalogizační doložka“ – 1 strana; 
- příloha č. 5 – „Rámcový časový harmonogram zkoušek“ – 3 strany; 
- příloha č. 6 – „NV MO č. 100 Věstníku ze dne 10. 12. 2015 v platném znění“ – 25 stran; 
- příloha č. 7 – „Organizace ověření referenčních vzorků a jejich schválení“ – 4 strany; 
- příloha č. 8 – „Výzva k poskytnutí plnění“ – 2 strany. 

         
 Mgr. Lubor KOUDELKA Petr BRŮNA 
   náměstek pro řízení   jednatel 
     Sekce vyzbrojování a akvizic MO            
  
      podepsáno elektronicky 20. 4. 2021                                      podepsáno elektronicky 20. 4. 2021 
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S P E C I F I K A C E   Z B O Ž Í 
 
1. Požadované zboží: 

Položka 
číslo 

Název zboží 
TP: 
RV: 

MJ 
Cena za 1 MJ v Kč 

bez DPH 

1. 
Tlumok velký 2016 75 litrů    
KČM: 

 ks 3 378,00 

2. 
Tlumok malý 2016 40 litrů   
KČM: 

 ks 1 997,00 

 
2. Čísla Technických podmínek (dále jen „TP“), referenčních vzorků (dále jen „RV“) 

a KČM budou doplněna dodatkem k rámcové dohodě. 
 
3. Technické podmínky zpracovat podle odst. 4.9. čl. VIII. stať A. rámcové dohody  

Pol. č. Název  Zpracovat TP 

1. Tlumok velký 2016 75 litrů    č. 
2. Tlumok malý 2016 40 litrů    č. 

 
4. Počty kusů pro kontrolní zkoušky podle odst. 1. a 3.1. čl. VIII. stať A. rámcové dohody: 

Pol č. Název položky - objekt KoZk Počet ks   
1. Tlumok velký 2016 75 litrů    5 
2. Tlumok malý 2016 40 litrů    5 

 
5. Počty kusů pro vojskové zkoušky podle odst. 1. a 4.1. čl. VIII. stať A. rámcové dohody – 
tlumoky se následně stanou součástí dodávky na základě uzavřené 1. výzvy dle smluvních 
podmínek uvedených v rámcové dohodě: 

Pol. č. Název položky - objekt VoZk Počet ks   
1. Tlumok velký 2016 75 litrů    40 
2. Tlumok malý 2016 40 litrů    40 

6. Tlumoky v konečné konfiguraci podle odst. 4.12. čl. VIII. stať A. rámcové dohody (RV) 
Pol. č. Název položky Počet ks 

1. Tlumok velký 2016 75 litrů    3 
2. Tlumok malý 2016 40 litrů    3 

7. Katalogizace podle odst. 4. čl. VIII. stať B. rámcové dohody 

Pol. č. Název zboží Katalogizovat 

1. Tlumok velký 2016 75 litrů   tlumok jako celek všechny součásti tlumoku 
2. Tlumok malý 2016 40 litrů   tlumok jako celek všechny součásti tlumoku 
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Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti

1. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti

1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této rámcové dohody bude, na základě
rozhodnutí Úřadu provedeno SOJ podle zákona č. 309/2000 Sb., v rozsahu a za podmínek
stanovených touto rámcovou dohodou.

2. SOJ provede zástupce Úřadu (určený zaměstnanec Úřadu) v prostorách, které
zajistí prodávající na území České republiky, a to jak v případě tuzemského tak
i zahraničního prodávajícího. V případě, že prodávající takové prostory pro uskladnění celé
dodávky a pro provádění SOJ nevlastní, je povinen si je zajistit.

3. V rámci SOJ bude proveden audit jakosti podle § 30 odst. 1 písm. b) a odst. 2 až
4 zákona č. 309/2000 Sb. a následně konečná kontrola podle § 27 až 29 zákona
č. 309/2000 Sb. Audit jakosti bude zaměřen na technické a organizační procesy související
s dodávkou zboží.

4. Vzorky (hotové zboží) pro provedení materiálových zkoušek vybere z předložené
dávky zástupce Úřadu. Ověření shody výrobků z hlediska konstrukčních a kontrolních
rozměrů a porovnání výrobků s referenčním vzorkem se provede na statistickém výběru
z předložené dávky podle normy ČSN ISO 2859-1:2000, přípustná mez jakosti AQL 1%.

5. SOJ nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady zboží.

2. Požadavky kladené na prodávajícího

6. Prodávající je povinen plnit požadavky ČOS 051673, 1. vydání, POŽADAVKY
NATO NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI VÝSTUPNÍ KONTROLE A ZKOUŠENÍ.

7. Prodávající bezplatně poskytne zástupci Úřadu za účelem provádění SOJ
nezbytnou materiální podporu v rozsahu výše uvedeného ČOS a dále parkovací místo pro
služební vozidlo v místě výkonu jeho činnosti.

8. Prodávající je povinen před zahájením výroby zboží zpracovat plán kvality, ze
kterého bude vyplývat harmonogram výroby a zkoušení zboží, seznam subjektů
podílejících se na výrobě zboží a rizika spojená s výrobou zboží. Prodávající je povinen
zaslat plán kvality a jeho případné revize zástupci Úřadu e-mailem na adresu

9. Prodávající je povinen doložit všechny parametry výrobků stanovené touto
rámcovou dohodou. Technické parametry materiálů použitých pro výrobu výrobků doloží
protokoly z akreditované zkoušky. Předložené protokoly musí být v originále, v případě
cizojazyčných zkušebních protokolů prodávající zajistí jejich ověřený překlad do českého
jazyka. U vzorků vybraných zástupcem Úřadu zajistí prodávající na vlastní náklady
potřebné analýzy materiálu na území ČR, které souvisí se SOJ. Prodávající zajistí, aby
provedení analýz materiálů mohl být přítomen zástupce Úřadu. Případná destrukce vzorku
za účelem provedení zkoušky nesnímá z prodávajícího povinnost dodat výrobky v rozsahu
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dle předmětu této rámcové dohody. Prodávající provede na vybraném kuse párací zkoušku
k ověření technologie zpracování po projednání a za přítomnosti zástupce Úřadu.
Destrukce vzorku za účelem provedení této zkoušky nesnímá z prodávajícího povinnost
dodat výrobky v rozsahu dle předmětu této rámcové dohody.

10. Prodávající je povinen písemně oznámit zástupci Úřadu e-mailem (na adresu
osojmorava@army.cz) připravenost k provedení auditu jakosti
kontroly nejméně 7 pracovních dnů předem. V případě,

že prodávající toto oznámení zašle později než 30 dní před smluvně stanoveným termínem
plnění dodávky, ponese plně důsledky za případné nesplnění termínu dodávky.

11. Prodávající předá zboží ke konečné kontrole zástupci Úřadu až po vnitřní
kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady ve smyslu příslušné
dokumentace a rámcové dohody.

12. Prodávající bere na vědomí, že Úřad nebyl zadavatelem zmocněn vyjadřovat se
k žádostem o povolení odchylky, výjimky nebo změny. Prodávající je povinen informovat
zástupce Úřadu o všech odchylkách, výjimkách nebo změnách na zboží, které byly
kupujícím schváleny.
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KATALOGIZAČNÍ DOLOŽKA1 

K zabezpečení procesu katalogizace položek majetku (výrobků), které jsou předmětem smlouvy 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. Neprodleně po uzavření smlouvy, nejpozději do 5 pracovních dní, oznámit e-mailem Oddělení katalogizace 
majetku Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „OdKM”) na  
e-mailovou adresu katalogizace@army.cz číslo smlouvy, kontaktní osobu a kontaktní údaje osoby zodpovědné 
ze strany prodávajícího za provedení katalogizace položek dané smlouvy.2 

2. Na vlastní náklady zpracovat nebo zabezpečit zpracování Souboru povinných údajů pro katalogizaci (dále jen 
„SPÚK”) majetku definovaného smlouvou vždy prostřednictvím aplikace umístěné na www.cz-katalog.cz. 

3. Povinnou součástí zpracování SPÚK každé dosud nekatalogizované položky majetku je: 

a) fotografie reálně zobrazující dodávanou položku majetku ve formě elektronického souboru ve formátu JPG, 
rozlišení do 1024x768 bodů3; 

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, že nelze poskytnout hypertextový odkaz nebo elektronický soubor, 
doložit správnost údajů nezbytných k provedení popisné identifikace jiným způsobem. 

4.  Zabezpečit doručení SPÚK OdKM v termínu 45 dnů před fyzickým dodáním předmětu smlouvy. 

5.  Na vlastní náklady zabezpečit zpracování návrhu katalogizačních dat o výrobku popisnou metodou identifikace 
položek katalogizační agenturou4 každé smlouvou definované položky zásobování vyrobené v ČR nebo zemích 
mimo NATO či Tier 25 a podléhající katalogizaci podle zásad NCS a JSK. 

6. Zabezpečit doručení návrhu katalogizačních dat o výrobku (transakce LNC) nejpozději 15 dnů před fyzickým 
dodáním majetku. 

7. Dodat bez prodlení písemně nebo elektronicky v průběhu realizace smlouvy informace o všech změnách, 
týkajících se předmětu smlouvy, které mají vliv na identifikaci katalogizovaných položek majetku, včetně změn 
u položek majetku nakupovaných prodávajícím od subdodavatelů. 

Katalogizační doložka je naplněna dodáním úplných a bezchybných dat, které je potvrzeno po kontrole a 
zpracování dodaných dat vydáním kladného „Stanoviska Úř OSK SOJ k naplnění katalogizační doložky”. 

Přidělené identifikátory (KČM, NSN) a zpracovaná katalogizační data jsou dostupná na www.cz-katalog.cz 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.: 973 229 274   
E-MAIL: katalogizace@army.cz  
INTERNET: www.okm.army.cz 

                                                 
1 Platná pro kupní smlouvy uzavírané po 1. únoru 2020. 
2 Zákon 309/2000 Sb., §14, bod 2 
3 Prodávající tímto souhlasí s použitím dodané fotografie pro účely JSK a NCS. 
4 Fyzická nebo právnická osoba, držitel osvědčení podle §11 zákona č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování 

jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona. Aktuální seznam katalogizačních agentur 
umístěn na www.okm.army.cz. 

5 Aktuální seznam zemí NATO, Tier 2 a Tier 1 viz odkaz na www.okm.army.cz, odkaz na www.nato.int/structur/AC/135/welcome.htm 
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Sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany  
náměstí Svobody 471/4, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk 

 

 

  
SpMO  Počet listů: 2 
  
 
HUSKY CZ s.r.o. 
Huťská 2985/5 
141 00 Praha 4 
 
 
Výzva k poskytnutí plnění č. …………….. 
 
 
Veřejný zadavatel Česká republika – Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 221/1, 160 00 
Praha 6, jejímž jménem jedná náměstek pro řízení Sekce vyzbrojování a akvizic MO Mgr. Lubor 
KOUDELKA, na adrese nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6 (dále jen „kupující“), Vás vyzývá 
v souladu s čl. V. rámcové dohody č. 21106000227 (dále jen „dohoda“) a v souladu 
s podmínkami v ní uvedenými 

k poskytnutí plnění  

veřejné zakázky „Tlumoky“ p. č. xx/xxxx (dále jen „výzva“) na dodávky tlumoků velkých 2016 
75 litrů a tlumoků malých 2016 40 litrů. 

1. Sortiment a množství požadovaného zboží: 
Pol. 
číslo 

Název zboží 
Množství

ks 
Cena za 1 ks 

v Kč bez DPH
Cena celkem  

bez DPH 
Cena celkem 
včetně DPH 

1. Tlumok velký 2016 75 litrů 
KČM: 

3 378,00  

2. Tlumok malý 2016 40 litrů  
KČM: 

1 997,00  

Celková kupní cena zboží  

2. Kupní cena 
Celková kupní cena zboží činí ………………..,- Kč včetně DPH. 
Celková kupní cena zboží bez DPH činí .. ... ...,- Kč, sazba DPH ….% činí . ... ...,- Kč.   

Tato cena je nejvýše přípustná. 

3. Doba a místo plnění 
Prodávající zahájí plnění VZ po uveřejnění Výzvy v registru smluv a plnění ukončí do 150 dnů 
po písemném potvrzení Výzvy. 
Prodávající odevzdá zboží kupujícímu v místě plnění, kterým je Vojenské zařízení 551220 Brno, 
Štefánikova 53, 662 10 Brno (dále jen „přejímající“).  

Kontaktní osoba přejímajícího: …………………., tel.  ……….., fax  …………. 
 
4. Zboží může být odevzdáno i postupným plněním, přičemž rozsahem postupného plnění 

se rozumí odevzdání minimálně ......... kusů zboží. 
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Žádám Vás o písemné potvrzení této výzvy uznávaným elektronickým podpisem podle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, do 10 pracovních dnů od obdržení této výzvy. Podepsanou výzvu zašlete 
prostřednictvím elektronického nástroje NEN. 
 

Kontaktní osoba: …………………..., telefonické spojení …………..……, fax  …………….. 
 
 

      Mgr. Lubor KOUDELKA 
náměstek pro řízení sekce 

podepsáno elektronicky 
 
 
                  Petr BRŮNA 
                 jednatel 

podepsáno elektronicky 
 
 
 
 


