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RÁMCOVÁ DOHODA č. 201060454
„Ochranná maska OM-90 a její díly“

I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

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

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

Kontaktní osoba: Ing. Monika ŘEZNÍČKOVÁ
Telefonické a další spojení:

telefon: + 420 973 225 177
e-mail: Monika.Reznickova@army.cz
datová schránka: hjyaavk

Kontaktní osoba ve věcech technických:
telefon:

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

(dále jen „kupující“)
a

Gumárny Zubří, akciová společnost
Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 111
Se sídlem: Hamerská 9, 756 54 Zubří
IČO: 00012122
DIČ: CZ00012122
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 1045508515/5500
Osoba oprávněná k jednání: Ing. Pavlína VRBOVÁ, prokurista
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: ředitel marketingu

a prodeje,
tel.: mobil: e-mail:
datová schránka: 46hces7

Kontaktní osoba ve věcech technických:
tel.: mobil:

Adresa pro doručování korespondence:
Gumárny Zubří, akciová společnost, Hamerská 9, 756 54 Zubří

(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
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veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) uzavírají na nadlimitní 
veřejnou zakázku, zadanou v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 3 písm. b) 
zákona tuto 

rámcovou dohodu na dodávky ochranných masek a jejích dílů 
(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“), a tím: 

- pořídit a vybavit specialisty chemického vojska a příslušníky Armády ČR prostředky 
individuální ochrany jednotlivce a zajistit ochranu dýchacích orgánů, očí a kůže obličeje 
proti účinkům chemických látek; 

- doplnit skladové zásoby Armády ČR a zabezpečit obměnu materiálu vyčleněného pro 
přímé zabezpečení bojové činnosti. 

 
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 ochranných 
masek OM-90 a lícnic OM-90 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: 

 ochrannou masku OM-90  (KČM 0070014000004/spr)  TP-GZ 65 017-98 

 lícnici OM-90 (KČM 0070014010003/ks)  TP-GZ 65 016-98 

podle specifikace uvedené v příloze č. 1 rámcové dohody a splňující technické 
podmínky pro sériovou výrobu, v platném znění (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. 

3. Smluvní strany se dohodly, že zboží bude prodávajícím odevzdáváno kupujícímu na 
základě výzvy, jejíž vzor je uveden v příloze č. 3 rámcové dohody.  

4. Kupující se zavazuje po dobu účinnosti rámcové dohody odebrat min. 9 000 souprav 
ochranných masek OM-90 a min. 2 000 kusů lícnic OM-90.   

 
IV. 

Doba platnosti a účinnosti rámcové dohody 

1. Rámcová dohoda nabývá platnosti podpisem rámcové dohody poslední smluvní stranou, 
účinnosti uveřejněním rámcové dohody v registru smluv v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
č. 340/2015 Sb.)“ a zaniká nejpozději dnem 16. října 2023, za předpokladu, že kupující 
dostojí svému závazku uvedenému v čl. III odst. 4 rámcové dohody. 
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V. 
Podmínky zadávání výzev na základě rámcové dohody  

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 jejich odesláním kupujícím a následným potvrzením prodávajícím. 
Prodávající je povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvu potvrdit a 
zaslat elektronicky zpět kupujícímu prostřednictvím Národního elektronického nástroje 
nebo datové schránky.  

2. Výzva bude obsahovat: 
a) množství požadovaného zboží včetně požadavku na velikosti zboží; 
b) kupní cenu; 
c) identifikační údaje kupujícího; 
d) čas 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 níže uvedených kupních cenách jednotlivých položek zboží 
dílčích VZ. V těchto cenách je zahrnuta cena zboží včetně veškerých nákladů spojených 
s výrobou a odevzdáním zboží. Současně je tato cena za soupravu nebo kus, tj. za 
měrnou jednotku (dále jen „MJ“) po dobu platnosti rámcové dohody cenou nejvýše 
přípustnou. K ceně za MJ bez DPH bude připočtena DPH ve výši dle právních předpisů 
účinných ke dni zdanitelného plnění.  
Tato cena vynásobená počtem MJ (součin), případně dále součtem součinů, bude 
celkovou kupní cenou uvedenou ve výzvě. 

Pol. 
č. 

Název položky zboží 
Cena za 1 MJ  
v Kč bez DPH  

Sazba 
DPH (%) 

DPH  
v Kč 

Cena za 1 MJ 
v Kč včetně DPH  

1. Ochranná maska OM-90  6 322,00 21 1 327,62 7 649,62 

2. Lícnice OM-90 3 780,00 21 793,80 4 573,80 

2. Celkový finanční objem dodávek zboží na základě této rámcové dohody po dobu její 
platnosti je stanoven maximálně do výše 

159 743 700,- Kč včetně DPH 

(slovy: stopadesátdevětmilionůsedmsečtyčicettřitisícsedmset korun českých) 
 

VII. 
Místo a čas plnění  

1. Prodávající odevzdá zboží kupujícímu v místě plnění, kterým je Vojenské zařízení 
551210 Štěpánov, Nádražní 13, 783 13 Štěpánov (dále jen „VZ 551210 Štěpánov“). 

2. Prodávající zahájí plnění výzvy po jejím zveřejnění v registru smluv podle zákona 
č. 340/2015 Sb. a plnění ukončí nejpozději do 15. 10. příslušného kalendářního roku, 
ve kterém bude výzva odeslána.  
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3. Výzvy budou kupujícím uplatněny nejpozději do 31. 3. kalendářního roku plnění, vyjma
roku 2021, kdy kupující předloží prodávajícímu výzvu do 30 kalendářních dnů od
uzavření této rámcové dohody.

4. Ukončením plnění výzvy se rozumí datum podpisu posledního 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

1. Kupující pověřil jako svého zástupce k převzetí zboží dle ustanovení čl. III. odst. 2.
rámcové dohody náčelníka VZ 551210 Štěpánov, který může písemně pověřit jinou
osobu (dále jen „přejímající“). Dodávka zboží bude provedena prodávajícím,
a to v pracovních dnech pondělí až pátek v době od 07:00 do 14:00 hod. po předchozím
projednání a odsouhlasení termínu a doby odevzdání zboží, min. 5 pracovních dní před
plánovaným termínem plnění, s kontaktní osobou pro účely převzetí zboží, kterou je

tel. číslo + případně jiná
náčelníkem VZ 551210 Štěpánov písemně pověřená osoba. Kontaktní osoba bude vždy
uvedena ve výzvě.

2. Smluvní strany se dohodly, že na zboží bude uplatněno státní ověřování jakosti (dále jen
„SOJ“) podle 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;
c) prodávající zajistí výrobu zboží, včetně poddodávek tak, aby bylo možné

zabezpečit provedení SOJ v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 2
rámcové dohody.

SOJ bude provedeno na základě rozhodnutí Úřadu pro obrannou standardizaci,
katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“) v rozsahu odborný dozor nad
jakostí a konečná kontrola, za podmínek uvedených v příloze č. 2 rámcové dohody
„Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti“ rámcové dohody. Provedení
SOJ nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady zboží a za případnou škodu
vzniklou kupujícímu. Prodávající je povinen oznámit nejméně 7 pracovních dnů předem
termín zahájení výroby v rámci dílčích plnění za účelem provedení odborného dozoru
nad jakostí a stejným způsobem oznámit připravenost dílčího plnění k provedení
konečné kontroly, zástupci Úřadu písemně e-mailem na
a nebo na fax: (kontaktní telefon:

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. SOJ bude provedeno
po nabytí právní moci Rozhodnutí o provedení SOJ.

3. Prodávající může zboží v rámci plnění výzvy odevzdat postupným dílčím plněním,
kterým se rozumí plnění i části požadovaného množství položek zboží uvedených
ve Výzvě. Výzva může být plněna maximálně 3 dílčími plněními.

4. Prodávající je dále povinen při odevzdání každého plnění zboží předat přejímajícímu
doklady, které se vztahují ke zboží a jsou nezbytné k převzetí a užívání zboží, v českém
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jazyce podle technických podmínek pro sériovou výrobu (dále jen „TP“) v písemné 
a elektronické podobě. 

5. Prodávající se zavazuje, že při odevzdání zboží přejímajícímu bude přítomna osoba 
pověřená statutárním orgánem prodávajícího, která bude schopna řešit případné 
nedostatky zjištěné při přejímce zboží. V opačném případě přejímající zboží 
nepřevezme.  

6. Přejímající po převzetí zboží v místě plnění potvrdí prodávajícímu přejímací doklad, 
který vyhotoví prodávající min. ve 3 výtiscích. 

6.1 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; 
- zboží označené v souladu s výzvou a množství odevzdaného zboží;  
- 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 1 ks položky zboží a za množství položky zboží celkem v Kč bez 

DPH; 
- kupní cenu celkem za dodávku zboží v Kč bez DPH a v Kč včetně DPH.  

6.2 Součástí přejímajícího dokladu je: 
- originál Osvědčení o jakosti a kompletnosti,  
- doklad nebo prohlášení prodávajícího prokazující skutečnost uvedenou v odst. 7. 

tohoto článku. 

Pokud nebude ze strany prodávajícího předložen při odevzdání zboží přejímající doklad 
se všemi požadovanými náležitostmi a doklady, přejímající zboží nepřevezme. 

7. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží nové, nepoužívané, funkční, 
nerenovované, vyrobené v roce vyrobené v roce předložení a potvrzení výzvy, které 
bude odpovídat platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám 
a předpisům. Na lícnici masky OM-90 bude uveden čitelný měsíc a rok výroby. 
Prodávající je povinen doložit doklady prokazující tyto skutečnosti. V případě 
nemožnosti doložení uvedených dokladů z objektivních důvodů předložit o těchto 
skutečnostech čestné prohlášení. 

8. Dodávané zboží musí být baleno v souladu s přílohou č. 1 rámcové dohody 
v přepravních obalech, které musí dostatečně zabezpečit ochranu zboží před 
poškozením a splňovat požadavky na skladování a ukládání zboží dle TP výrobce 
uvedených v příloze č. 1 rámcové dohody, min. však po dobu 10 let. 

9. Přejímající nepřevezme zboží, které při převzetí vykazuje nápadné a zjevné vady nebo 
je neúplné. O této skutečnosti zástupci smluvních stran, tj. přejímající a zástupce 
prodávajícího dle odst. 5 tohoto čl. rámcové dohody, ihned vyhotoví Zápis o nepřevzetí 
zboží, ve kterém bude uveden důvod nepřevzetí, a který potvrdí svým podpisem. 
Prodávající je v tomto případě povinen dodat nové zboží náhradním plněním. 

 
IX. 

Fakturační a platební podmínky  

1. Prodávající po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu 
přejímajícím po odevzdání a převzetí jednotlivého postupného dílčího plnění dle výzvy, 
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do 5 pracovních dnů odešle kupujícímu daňový doklad (dále jen „faktura“). Faktura musí 
obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu dle platné právní úpravy, 
zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 435 OZ, a dále tyto údaje: 
- označení dokladu jako „Daňový doklad – faktura“; 
- číslo rámcové dohody a výzvy, podle které se uskutečňuje plnění; 
- kupní cenu celkem za dodávku v Kč bez DPH a včetně DPH s uvedením ceny za 1 MJ 

položky zboží a ceny za celkové množství položky zboží v Kč bez DPH; 
- označení peněžního ústavu a čísla účtu prodávajícího, na který má být poukázána 

platba. 

2. K faktuře musí být připojen přejímací doklad potvrzený přejímajícím, který je uveden 
v čl. VIII. odst. 1 rámcové dohody. Přejímací doklad musí obsahovat údaje a doklady 
uvedené v čl. VIII. odst. 6 rámcové dohody. 

3. Splatnost 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 peněžní částky na účet prodávajícího.  

4. Kupující neposkytuje zálohové platby.  

5. Faktura bude prodávajícím zaslána na adresu: Sekce vyzbrojování a akvizic MO, Odbor 
centrálních běžných výdajů, nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6. 

6. Jednu kopii faktury včetně příloh zašle prodávající přejímajícímu, a to ve lhůtě uvedené 
v odst. 1 tohoto článku rámcové dohody. 

7. 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 nová splatnost běží ode dne doručení nové faktury kupujícímu. 
Prodávající je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 kalendářních dnů ode dne 
doručení vrácené faktury prodávajícímu. 

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 úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně 
podle § 109a tohoto zákona. 

 
X. 

Vlastnické právo a odpovědnost za škody  

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

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda. 
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XI.
Záruka za jakost, 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 po dobu 36 měsíců ode dne dodání
způsobilé podle TP k použití pro účel uvedený v této rámcové dohodě a zachová si
vlastnosti ujednané v této rámcové dohodě. Záruční doba neběží po dobu, po kterou
kupující nemůže užívat zboží pro jeho reklamované vady.

2. Vady zboží, které se projeví během záruční doby (dále jen „vady zboží v záruce“)
uplatňuje odpovědná osoba tj. velitel/náčelník organizačního celku rezortu Ministerstva
obrany, který reklamované zboží užívá (dále jen „uživatel“) u prodávajícího bezodkladně
po jejich zjištění elektronicky datovou zprávou nebo e-mailem (při odesílání dokumentu
se zaručeným elektronickým podpisem) na adresu: V oznámení
o reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále uživatel v oznámení
uvede své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu zboží v záruce odstranit. 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.

3. Prodávající se vyjádří k odpovědnosti za vady zboží v záruce do 7 pracovních dnů po
obdržení oznámení dle odst. 2 tohoto článku rámcové dohody, a to písemně v souladu s čl.
XIV. odst. 10 rámcové dohody nebo na e-mail odesílatele oznámení vad zboží v záruce.
Ve svém vyjádření uvede, zda vady zboží v záruce uznává či nikoliv. Pokud tak neučiní,
má se za to, že svou odpovědnost za vady 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 uživatelem 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 7 pracovních dnů zástupci Úřadu. Prodávající předá kopii reklamačních protokolů
týkajících se uplatněných a uznaných reklamací Úřadu písemně, případně e-mailem na
adresu: Prodávající umožní zástupci Úřadu účast na řešení
reklamace.

XII.
Práva z vadného plnění

Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2112 OZ. Pro
uplatňování vad z vadného plnění platí ustanovení čl. XI. odst. 2 až 5 této rámcové dohody
obdobně.

XIII.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s potvrzením výzvy podle čl. V. odst. 1.
rámcové dohody smluvní pokutu ve výši 0,15 % z hodnoty zboží uvedené ve výzvě
včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. Okamžik práva fakturace vzniká
prvním dnem prodlení.
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2. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě prodlení s odevzdáním zboží v termínu 
uvedeném v čl. VII. odst. 2 rámcové dohody smluvní pokutu ve výši 0,15 % 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. 

3. 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 0,15 % z kupní ceny vadného zboží v Kč včetně DPH za každý započatý 
den prodlení, a to až do o odstranění vady a předání zboží nebo do zániku smluvního 
vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XV. rámcové dohody. Okamžik práva 
fakturace vzniká prvním dnem prodlení. 

4. Prodávající zaplatí kupujícímu v případě porušení povinností uvedených v čl. XIV. 
odst. 6. rámcové dohody smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč, a to za každý jednotlivý 
případ.  

5. Prodávající zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč, zmaří-li provedení 
SOJ podle čl. VIII. odst. 2. rámcové dohody. Výše smluvní pokuty je stanovena s ohledem 
na zabezpečení jakosti zboží určeného k zabezpečení protichemické ochrany příslušníků 
AČR. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu vzniká kupujícímu dnem vzniku této 
skutečnosti. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XV. rámcové dohody. 

6. 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.“), podle ustanovení § 1970 OZ. 

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

8. Smluvní pokuty 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. 
 

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 dodané 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. 
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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 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 jednotlivých výzev. 
Rámcová dohoda a jednotlivé výzvy budou zveřejněny v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb. 

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 a musí být doručena v listinné podobě prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky nebo v elektronické podobě datovou zprávou na adresy 
uvedené v této rámcové dohodě, není-li v textu rámcové dohody uvedeno výslovně jinak. 

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. 

 
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; 
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 uzavřené výzvy; 

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

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

e) 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. 

2. 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 trvající déle než 30 dnů; 
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b) nedodržení TP pro sériovou výrobu zboží; 
c) prodlení s odevzdáním zboží podle čl. VII. odst. 2 rámcové dohody trvající více jak 

60 dnů; 
d) zmaření provedení SOJ podle čl. VIII. odst. 2 rámcové dohody; 
e) nedodržení ujednání o záruce za jakost zboží; 
f) prodlení s odstraněním vad zboží v záruce o více jak 30 dnů. 

3. Za zmaření SOJ podle odst. 2 písm. d) tohoto článku se považuje zejména: 
a) neoznámení zahájení výroby zboží a připravenosti k provedení konečné kontroly dle 

čl. VIII. odst. 2 rámcové dohody; 
b) nesplnění povinností uvedených v odst. 2, 5 a 9 přílohy č. 2 rámcové dohody; 
c) přesunutí výroby zboží mimo stanovený okruh států uvedený v příloze č. 2 rámcové 

dohody. 

4. 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 podle ustanovení 
§ 1978 OZ. 
 

XVI. 
Okolnosti vylučující odpovědnost 

1. Za okolnosti vylučující odpovědnost prodávajícího za prodlení s plněním jeho smluvních 
závazků dle této rámcové dohody (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které 
nastanou nezávisle na vůli prodávajícího a brání mu ve splnění jeho povinnosti 
vyplývající z této rámcové dohody, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by prodávající 
takovou překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále že by v době vzniku 
smluvních závazků z této rámcové dohody vznik či existenci těchto překážek 
předpokládal. 

2. Za překážky dle odst. 1 tohoto článku rámcové dohody se výslovně považuje pouze 
pandemie „koronaviru“ SARS-CoV-2, respektive překážky plnění smluvních závazků, 
které vzniknou na základě příčinné souvislosti s uvedenou pandemií. 

3. Nastanou-li skutečnosti, které vylučují odpovědnost prodávajícího a které způsobí 
či mohou způsobit podstatné zpoždění termínů dodávek zboží podle této rámcové dohody, 
či zánik nebo zrušení závazků podle této rámcové dohody, je prodávající povinen 
kupujícího o těchto skutečnostech vylučující odpovědnost neprodleně informovat  
a vstoupit s ním do jednání ohledně řešení vzniklé situace. Prodávající ani kupující nejsou 
oprávněni takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou povinni v dobré 
víře usilovat o dosažení přijatelného řešení pro obě smluvní strany  
v co nejkratší možné době.  

4. Termíny plnění podle této rámcové dohody dotčené okolností vylučující odpovědnost 
se prodlužují o dobu, po kterou okolnost vylučující odpovědnost trvala. 

5. Odpovědnost prodávajícího nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy 
prodávající již byl v prodlení s plněním své smluvní povinnosti, či vznikla z jeho 
hospodářských poměrů. 

6. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá příslušná 
překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. Dobu trvání příslušné překážky je prodávající 
povinen objektivně prokázat. 
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XVII. 
Závěrečná ujednání 

1. Rámcová dohoda je vyhotovena v elektronické podobě o 11 stranách a 3 přílohách celkem 
o 6 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. 

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. Nedílnou součástí rámcové dohody je: 
- příloha č. 1 – „Specifikace zboží“ – 2 strany. 
- příloha č. 2 – „Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti“ – 2 strany. 
- příloha č. 3 – „Výzva k poskytnutí plnění“ – 2 strany. 
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S PE C I FI KA CE  ZB O ŽÍ  
 

Specifikace položek zboží: 

1. Ochranná maska OM-90 / souprava (spr) 
(KČM: 0070014000004). Souprava se skládá z lícnice OM-90, ochranného filtru OF-90 
dle TP-SIGMA 578-1/98, brašny OM-90, zátky speciální, jednorázové pláštěnky JP-90 
a přípravku pro skladování. Ochranná maska OM-90 splňuje požadavky stanovené 
v TP-GZ-65 017-98 pro sériovou výrobu platných od 9. 11. 1998, ve znění změny 
č. 1/2020, jejichž vlastníkem je kupující a prodávajícím jsou využívány v souladu 
s Licenční smlouvou a smlouvou o využívání know-how č. 9/50/1/7/L ze dne 27.10.1999. 
Ochranná maska OM-90 je vyráběna ve třech velikostech, požadovaná velikost bude 
uvedena ve výzvě. 

2. Lícnice OM-90 / kus (ks)  
(KČM 0070014100003) Splňuje požadavky stanovené v TP-GZ-65 016-98 pro sériovou 
výrobu platných od 6. 11. 1998, ve znění změny č. 1/2020. Lícnice OM-90 je vyráběna ve 
třech velikostech, požadovaná velikost bude uvedena ve výzvě. 

Obsah TP uvedených v odst. 1. a 2. je znám oběma smluvním stranám a smluvní strany je 
mají k dispozici. 

Specifikace balení zboží: 

1. Ochranná maska OM-90    
a) Balení kartonu: 
Na dno brašny se vodorovně uloží pláštěnka jednorázová JP-90. Na ni se uloží lícnice OM-
90 zavařena v PE sáčku o rozměrech 280x520x0,1 mm, ve kterém je navíc uložena 
speciální zátka polní lahve. Lícnice se do brašny vloží zorníky k přední stěně brašny. 
Ochranný filtr OF-90 se vloží do vnitřní části lícnice OM-90 (závitovou částí dovnitř). 
K zadní stěně brašny se vloží Příručka pro uživatele. Upínací tkanice se vloží do brašny. 
Brašna se uzavře a uloží do kartonu 380x380x570 mm. 

Do každého kartonu se uloží 6 ks zkompletovaných souprav OM-90 jedné velikosti. 

Karton se uzavře, přelepí páskou šíře 48 mm a na delší, boční straně se opatří expediční 
průvodkou. Karton se stáhne na dvou místech cyklopáskou, spoj se zajistí kovovou sponou. 

b) Balení jednotlivých velikostí: 
Na jedné paletě budou uloženy soupravy s maskou jedné velikosti. Připouští se od každé 
velikosti jedna neúplná obalová jednotka. K jednotlivým dílčím plněním budou přiloženy 
faciometry, balicí listy a nálepky na palety v počtu odpovídajícím TP-GZ 65 017-98. 

c) Balení na paletě: 
Slouží pro transport, opatřena velkou expediční průvodkou. Zabalené kartony se ukládají na 
paletu EUR 800x1200 mm po 16 kusech kartonů, celkem 4 ks kartonů ve 4 vrstvách. Fixace 
kartonů se provede cyklopovací PP páskou š. 10 mm 2 x příčně, 0,1 kg/pal. Pod pásku 
vložit ochranný plastový roh, celkem 4 ks/paletu, jejich umístění je v horní části palety – 
chrání roh kartonu proti poškození.  

 

2. Lícnice OM-90  
a) Balení kartonu: 
Pro balení se použije karton 570x380x380 mm. Do každého kartonu se uloží 12 ks lícnic ve 
vrstvách po 6 ks. K balení se karton připraví přehnutím klopen a jejich prelepením páskou 
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Chemofol šíře 48 mm. Spodní část kartonu se po vložení prokládací lepenky 370x560 mm 
rozdělí pomocí dvou podélných přepážek 562x185 mm a jedné příčné přepážky 376x185 
mm na 6 dílů, do nichž se ukládají lícnice na boční stranu. 
Takto uložené lícnice se překryjí prokládací lepenkou, horní část se opět rozdělí pomocí 
přepážek na 6 dílů, do nichž se vloží 6 ks lícnic. 

Naplněný karton se překryje prokládací lepenkou, na kterou se uloží 12 ks Příruček pro 
uživatele (formát A5, oboustranný, zafoliovaný). 

Karton se uzavře, přelepí se páskou Chemofol š. 4,8 cm a na delší boční straně se opatří 
expediční průvodkou. Karton se stáhne na dvou místech cyklopáskou, spoj se zajistí 
kovovou sponou. 

b) Balení na paletě: 
Slouží pro transport a je opatřena velkou expediční průvodkou. Zabalené kartony se 
ukládají na paletu EUR 800x1200 mm po 16 kusech kartonů, celkem 4 ks kartonů ve 4 
vrstvách. Fixace kartonů se provede cyklopovací PP páskou š. 10 mm 2x a to příčně, 
0,1 kg/pal. Pod pásku se vloží ochranný plastový roh, celkem 4 ks/paletu, jejich umístění je 
v horní části palety - chrání roh kartonu proti poškození. 
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Požadavky na zabezpečení státního ověřování jakosti 

1. Rozsah státního ověřování jakosti 

1. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této rámcové dohody bude, na základě 
rozhodnutí Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále 
jen „Úřad"), uplatněno státní ověřování jakosti podle 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.") v rozsahu a za podmínek stanovených touto rámcovou 
dohodou. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že v případě výroby v zahraničí je Úřad oprávněn ve 
smyslu § 19 odst. 2 zákona č. 309/2000 Sb. požádat o státní ověřování jakosti obdobný 
úřad nebo orgán daného státu (dále jen „zahraniční úřad"). V takovém případě prodávající 
předá Úřadu neprodleně smlouvu se zahraničním výrobcem. 

3. Státní ověřování jakosti provede: 

a) zástupce Úřadu u výrobce, který výrobek vyrábí na území České republiky, nebo 
b) zástupce zahraničního úřadu u výrobce, který výrobek vyrábí v zahraničí. 

4. V rámci státního ověřování jakosti se uskuteční: „odborný dozor nad jakostí a konečná 
kontrola“ dle §24 - §29 zákona 309/2000 Sb. 

5. Prodávající se zavazuje smluvně sjednat s poddodavateli podmínky pro státní ověřování 
jakosti, jaké jsou uvedeny v této rámcové dohodě. 

6. Státní ověřování jakosti nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady zboží. 

2. Podmínky pro provádění státního ověřování jakosti 

7. Prodávající je povinen plnit požadavky ČOS 051672, 1. vydání, POŽADAVKY NATO 
NA OVĚŘOVÁNÍ KVALITY PŘI NÁVRHU, VÝVOJI A VÝROBĚ - AQAP 2110, Ed. 
D, NATO QUALITY ASSURANCE REQUIREMENTS FOR DESIGN, 
DEVELOPMENT AND PRODUCTION. 

8. Prodávající před zahájením plnění rámcové dohody vypracuje plán kvality na zboží podle 
AQAP-2105, Ed. C, NATO REQUIREMENTS FOR QUALITY PLANS. Plán kvality 
předloží prodávající zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) k posouzení a doplnění. 
Případné připomínky zástupce Úřadu (zahraničního úřadu), které se vztahují k jeho 
činnosti, prodávající zapracuje do tohoto plánu. 

9. Prodávající předloží zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) seznam poddodavatelů a jimi 
realizovaných poddodávek a ten určí, u kterých poddodavatelů se uplatní státní ověřování 
jakosti. Pro zabezpečení státního ověřování jakosti u stanovených poddodavatelů 
prodávající předá zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) příslušné poddodavatelské 
smlouvy bezprostředně po jejich uzavření. 

10. Prodávající bezplatně poskytne zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) za účelem provádění 
státního ověřování jakosti nezbytnou materiální podporu v rozsahu výše uvedeného ČOS 
nebo AQAP a dále parkovací místo pro služební vozidlo v místě výkonu jeho činnosti. 

11. Prodávající umožní zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) přístup ke schválenému 
a evidovanému kompletu technické dokumentace uloženému u výrobce zboží. Takto 
uložený komplet dokumentace musí obsahovat veškeré realizované změny. 

12. Prodávající vlastními prostředky zajistí potřebné analýzy materiálu, které souvisejí se 
státním ověřováním jakosti, ve vlastních nebo nezávislých laboratořích. 
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13. Prodávající předává zboží ke konečné kontrole zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) až po 
vnitřní kontrole s předepsanými a řádně vyplněnými průvodními doklady ve smyslu 
příslušné dokumentace a rámcové dohody. 

14. Prodávající bere na vědomí, že je povinen předložit zástupci Úřadu (zahraničního úřadu) 
všechny své žádosti o odchylky, výjimky nebo změny na zboží a že kupující zmocnil Úřad 
(zahraniční úřad) k vyřizování žádostí prodávajícího o povolení odchylky, výjimky 
a změny na zboží v tomto rozsahu: 
 

 
15. Prodávající umožní Úřadu (zahraničnímu úřadu) účast na řešení reklamace, bude-li vůči 

němu uplatněna. 

 

3. Seznam států, kde je možné zabezpečit SOJ 

Belgie Korejská republika Rakousko 

Bulharsko Kypr Rumunsko 

Dánsko Litva Řecko 

Estonsko Lucembursko Slovensko 

Finsko Maďarsko Slovinsko 

Francie Německo Španělsko 

Chorvatsko Nizozemsko Spojené státy americké 

Itálie Norsko Švédsko 

Izrael Polsko Turecko 

Kanada Portugalsko Velká Británie 

 
 
 

Předloží-li prodávající žádost: 

Úřad žádost 

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 služby, jeho instalaci, uvedení do provozu, údržbu, opravy, životnost, 
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 až 6 zákona. 
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S e kc e  v y zb r o jo vá n í  a  a kv i z i c  M O  
náměstí Svobody 471/4, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk 

SpMO 27372-…/2019-1350 Počet stran: 2 
  
  
Gumárny Zubří, a.s. 
Hamerská 9 
756 54 Zubří 
 
 
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 Sekce vyzbrojování a akvizic MO, nám. Svobody 471/4, 
160 01 Praha 6 (dále jen „kupující“), Vás vyzývá v souladu s čl. V. rámcové dohody č. 
201060454 a podmínkami v ní uvedenými 

k poskytnutí plnění  

veřejné zakázky „Ochranná maska OM-90 a její díly“ p. č. …/rok (dále jen „Výzva“) na 
dodávky zboží: 

1. Sortiment a množství požadovaného zboží: 

Pol. 
číslo 

Název zboží 
Cena za 1 MJ 
v Kč bez DPH 

Množství 
MJ 

Celková cena 
v Kč bez DPH 

1. Ochranná maska OM-90 (spr)    

2. Lícnice OM-90 (ks)    

Celková kupní cena zboží v Kč bez DPH  

Sazba DPH 21% v Kč  

Celková kupní cena zboží v Kč včetně DPH  

2. Požadavek na velikosti zboží  

Celkové množství Velikost č. 1 Velikost č. 2 Velikost č. 3 

Ochranná maska OM-90 (spr)    

Lícnice OM-90 (ks)    

3. Kupní cena 
Celková kupní cena zboží činí ………………… Kč včetně DPH. 

Celková kupní cena zboží bez DPH činí …………… Kč, sazba DPH 21 % činí ……….. Kč.  

Tato cena je nejvýše přípustná. 
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4. Čas a místo plnění 
Prodávající zahájí plnění výzvy po jejím zveřejnění v registru smluv a plnění ukončí, tzn. 
zboží odevzdá nejpozději do 15. 10. …… (příslušného kalendářního roku). 

Místem plnění je VZ 551210 Štěpánov.  

Prodávající může zboží v rámci plnění výzvy odevzdat postupným dílčím plněním, kterým se 
rozumí plnění i části požadovaného množství položek zboží uvedených ve Výzvě. kterým se 
rozumí plnění i části požadovaného množství položek zboží uvedených ve Výzvě. Výzva 
může být plněna maximálně 3 dílčími plněními. 

Kontaktní osoba přejímajícího: tel.: ……………, mobil: ……………, e-mail: …………… 

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 elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje Národní elektronický nástroj na 
adrese https://nen.nipez.cz/ nebo prostřednictvím datové schránky hjyaavk.  

 
Kontaktní osoba kupujícího: Ing. Monika Řezníčková, telefon č. 973 225 177. 
 
 
                                      

Ing. Pavlína VRBOVÁ 
prokurista 

Gumárny Zubří, akciová společnost 
podepsáno elektronicky 

   Mgr. Lubor KOUDELKA 
náměstek pro řízení  

Sekce vyzbrojování a akvizic MO 
podepsáno elektronicky 
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