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Rámcová dohoda číslo 41503/1824-2019

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním:
Velitel vojenského 41. mechanizovaného praporu
Zástupce velitele 41. mechanizovaného praporu nebo
Náčelník štábu 41. mechanizovaného praporu
Číslo účtu: 404881/0710
Kontaktní osoba: zástupce oprávněný jednat ve věcech technických

rtm.
tel.: +420 e-mail:
zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních
por.
tel.: e-mail:

Adresa pro doručování korespondence: Vojenský útvar 1824,
Pražská 1,
438 01 Žatec

(dále jen „objednatel“)
a

aSERVIS spol. s r. o.:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 29720.
Sídlo: Politických vězňů 1964, 274 01, Slaný
IČ: 489 51 331
DIČ: CZ48951331
Jejímž jménem jedná: Ing.
Zastoupená: Ing. - jednatel
Bankovní spojení: a.s.
Číslo účtu:
Kontaktní osoba: Ing.

tel: +420
e-mail:

Adresa pro doručování korespondence: Politických vězňů 1964, 274 01, Slaný

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), veřejnou zakázku, zadanou
v zadávacím řízení obdobně podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů tuto rámcovou dohodu (dále jen „dohoda“).

1. Předmět dohody

1.1. Předmětem dohody je poskytování servisních služeb, asistenčních služeb, údržby a oprav
včetně dodání náhradních dílů vozidel TATRA T-815 uvedených v článku 1.2 této dohody.
(dále jen „služba“)
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1.2. Vozidla určená k realizaci služby dle článku 1.1. této dohody (dále jen „vozidla“): 

Typ Provedení / nástavba Motor Podvozek Počet 

T-815 6x6 

  VVN 6x6 T-3-930-31 6x6 12 
Cap-6 T-3-930-31 6x6 1 
CA-18 T-3-930-31 6x6 1 
Citra T-3-930-31 6x6 1 

S3 T-3-929-16 6x6 2 
UDS T-3-929-14 6x6 1 

AD-20 T-3-928-32 6x6 1 
Celkem 6x6 19 

T-815 8x8 

 VVN 8x8 T-3-930-50 8x8 11 
AV-15 T-3-930-50 8x8 1 

VT T-3-930-51 8x8 5 
Multilift T3B-928-60 8x8 6 

Celkem8x8 23 

T-815 4x4 
PDZ T-3-928-33 4x4 2 

POP2 T-3-928-33 4x4 1 
 VVN 4x4 T-3-928-33 4x4 4 

Celkem 4x4 7 

T-815 ARMAX 4x4 
VŠV T-3B-928-60 12WR45/12T 2 

VPS - ZRSU T-3B-928-60 12WR45/12T 1 
Celkem ARMAX 4x4 3 

T-815-7 

 VIN   
CAP-6 M1 TNU7T3R21GK001353 4x4 1 

V (MAMUT) TNU7M3RC4HK001638 8x8 1 
PRAM TNU7T3RC1HK001599 8x8 

12 

PRAM TNU7T3RC1HK001577 8x8 
PRAM TNU7T3RC1HK001579 8x8 
PRAM TNU7T3RC1HK001581 8x8 
PRAM TNU7T3RC1HK001582 8x8 
PRAM TNU7T3RC1HK001583 8x8 
PRAM TNU7T3RC1HK001585 8x8 
PRAM TNU7T3RC1HK001586 8x8 
PRAM TNU7T3RC1HK001587 8x8 
PRAM TNU7T3RC1HK001589 8x8 
PRAM TNU7T3RC1HK001594 8x8 
PRAM TNU7T3RC1HK001595 8x8 
DÍLNA TNU7T3RC1GK001021 8x8 1 

Celkem T-815-7 15 

1.3. Za podmínek uvedených v této dohodě a na základě dílčích objednávek bude: 

a) poskytovatel provádět servis, údržbu a opravy včetně dodání náhradních dílů na vozidlech 
objednatele značky TATRA, jejich seznam k datu podpisu této dohody je uveden v článku 1.2, 
objednatelem specifikovaných v písemné objednávce konkrétní služby s cílem zabezpečení 
jejich bezpečného provozu a hospodárného používání. 

Podrobná specifikace požadované služby bude vždy uvedena ve Výzvě k plnění (uvedené v 
Příloze č. 1). 
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b) Provedení SÚ:

Provedení pravidelné servisní údržby v rozsahu TÚ č. 1 a TÚ č. 2 (v návaznosti na délku
provozu vozidla nebo jeho kilometrový nájezd), včetně antikorozního nástřiku karoserie.
V souladu se servisním sešitem výrobce vozidla.

SÚ bude realizována na základě samostatné výzvy bez provedení defektace

V případě, že je nutno v rámci SÚ provést opravu (mimo rozsah stanovený výrobcem), bude to
uvedeno ve výzvě na SÚ a zhotovitel je povinen při potvrzování výzvy uvést rozsah potřeb
náhradních dílů, předpokládanou cenu a lhůtu opravy. Větší opravy budou řešeny samostatně
jako BO.

c) Asistenční služba:

Zhotovitel je povinen zabezpečovat 24 hodinovou odtahovou službu při závadě vozidla na
pozemních komunikacích po celém území ČR. Služba je zabezpečována včetně dopravy
odtahového vozidla k nepojízdnému vozidla, naložení nepojízdného vozidla, jeho odvozu do
provozovny zhotovitele nebo objednatele dle požadavku objednatele a jeho složení v cílovém
místě

Odtah bude zahájen neprodleně na základě podané výzvy objednatele dodavateli telefonicky a
následně zaslané na kontaktní email zhotovitele.

2. Cena za službu

2.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly, že cena za služby, specifikované v čl. 1.1 bude vycházet z cen jednotlivých úkonů
uvedených v Příloze č. 2 této dohody. Takto dohodnuté ceny jsou nepřekročitelné po celou
dobu plnění smluvního vztahu a zahrnují veškeré náklady zhotovitele související s provedením
díla (např. DPH, náklady na dopravu, clo, apod.). Další vícenáklady nejsou připuštěny.

2.2. Maximální peněžní limit plnění této Dohody, tedy součet všech dílčích výzev za celou dobu
plnění je maximálně 2 400 000,00 Kč vč. DPH (slovy: dvamilionyčtyřistatisíc 00/100 CZK).
Tento peněžní limit je stanoven jako maximálně možný a nepřekročitelný po dobu plnění
smluvního vztahu.

2.3. Skutečná výše plnění bude dána součtem hodnoty všech dílčích výzev za dobu plnění této
dohody. Objednatel se nezavazuje za období, na které se tato dohoda uzavírá, vyčerpat celý
peněžní limit plnění.

2.4. Konstatování vyčerpání finančního limitu stanoveného touto dohodou je v kompetenci pouze
objednatele. O vyčerpání výše uvedeného finančního limitu bude objednatel zhotovitele
informovat písemně s tím, že se má za to, že doručením písemné informace je finanční limit
vyčerpán.

2.5. Cena náhradních dílů, provozních kapalin a dalšího materiálu musí být cenou v místě a čase
obvyklou a určuje se z oficiálního ceníku (katalogu) náhradních dílů výrobce vozidla (dále jen
„ceník náhradních dílů"), od kterých se odečte sleva ve výši %. Náhradní díly, které nabízí
zhotovitel běžným zákazníkům za ceny nižší, než jsou ceny z ceníku náhradních dílů ponížené
o nabízenou slevu, je zhotovitel povinen objednateli dodávat a účtovat za tyto nižší ceny.
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických může v případě konkrétní opravy umožnit
použití jiných náhradních dílů než dílů z oficiálního ceníku výrobce vozidel. V takovém
případě je zhotovitel povinen tyto díly účtovat v cenách, za které takový náhradní díl pořídil.

3. Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel zahájí provádění služby nejdříve ode dne účinnosti této dohody dle čl. 10.2 a
provádění díla ukončí nejpozději do 48 měsíců ode dne účinnosti této dohody dle čl. 10.2

3.2. Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických oznámí prostřednictví výzvy
k plnění zhotoviteli datum přistavení konkrétního vozidla, včetně VPZ, VIN kódu a rozsahu
díla dle čl. 1 dohody, a to elektronickou cestou na email zhotovitele

nebo na datovou stránku zhotovitele
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3.3. Zhotovitel se zavazuje provést plnění na základě takto podané výzvy nejpozději do 30 
pracovních dnů od předání vozidla objednatelem zhotoviteli. Pokud bylo zhotovitelem při 
defektaci zjištěno, že požadovanou lhůtu plnění nelze dodržet, oznámí tuto skutečnost ihned 
objednateli s odůvodněním, a s požadovaným navýšením lhůty. 

3.4. Místem plnění služby a jeho převzetí se rozumí provozovna zhotovitele: Politických vězňů 
1964, 274 01, Slaný, pokud nebude doprava do místa plnění realizována prostředky 
zhotovitele, v takovém případě se místem předání rozumí provozovna objednatele: Park 
vojenské techniky VÚ 1824, ulice Pražská, Žatec. GPS 50°19'27.840"N 13°33'39.251"E.  
Místem plnění u asistenční služby je celé území ČR. 

4. Práva a povinnosti 
4.1. Zhotovitel je povinen vést zkušební a kontrolní záznamy k předmětu plnění dle dohody tak, 

aby bylo možno prokázat shodu služby s požadavky stanovenými v dohodě. Zhotovitel je 
povinen provádět činnosti spojené s plněním služby svými pracovníky s platnými osvědčeními 
a oprávněními k daným činnostem, zhotovitel je povinen pro zhotovení předmětu služby použít 
zboží nové, nerepasované a nepoužité, bez vad v souladu s ustanovením § 2161 OZ. 

4.2. Jednotlivá plnění budou realizována na základě Výzvy k plnění, která je přílohou č. 1 této 
dohody.  

4.3. Provedení defektace včetně následné BO bude realizováno na základě samostatné výzvy na 
BO. Na provedení BO, u kterých je znám jejich přesný rozsah, není nutno provádět defektaci, 
ale rovnou se zpracovává výzva na BO. 

4.4. V případě potřeby provede po BO zhotovitel  TK a ME, aby bylo služební motorové vozidlo 
vždy způsobilé jízdy na pozemních komunikacích při předání zpět objednateli. 

4.5. Objednatel má právo určit, které náhradní díly si na BO poskytne z vlastních zásob a které dodá 
zhotovitel. Objednatel má právo určit, které vymontované náhradní díly budou odevzdány k 
rukám objednatele, a které budou ponechány u zhotovitele. 

4.6. V případě, že vozidlo určené k BO není způsobilé jízdy na pozemních komunikacích, může 
objednatel požadovat dopravu takového služebního motorového vozidla do provozovny 
zhotovitele za využití prostředků zhotovitele. 

4.7. Zhotovitel je při provádění oprav vozidel podle této dohody povinen montovat jen díly 
certifikované výrobcem dílů jako originální náhradní díl nebo náhradní díl kvalitativně 
rovnocenný. Kvalitativně rovnocennými náhradními díly se rozumí náhradní díly, ke kterým je 
poskytovatel kdykoliv schopen vydat osvědčení, že tyto díly dosahují kvality dílů použitých či 
používaných při montáži nových motorových vozidel. Při údržbě a opravě je poskytovatel 
služby povinen vždy dodržovat postupy a rozsah servisního zásahu stanovený výrobcem 
automobilu  

4.8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění služby. Zhotovitel se zavazuje umožnit 
objednateli tuto kontrolu služby provádět. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit 
objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním plnění, vyžádanou objednatelem, 
dále je zhotovitel povinen umožnit objednateli vstup do prostor, ve kterých je služba prováděna 
nebo které s prováděním služby souvisejí. 

4.9. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli přerušení provádění služby v případě, že: 

a) služba nebude ze strany zhotovitele prováděno v souladu s touto dohodou, nebo 

b) zhotovitel pozbude způsobilosti k provádění služby, nebo 

c) zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v čl. 4.8 dohody. 

4.10. Oznámení o přerušení provádění služby vydá objednatel nebo zástupce objednatele 
oprávněného jednat ve věcech technických písemnou formou. V tomto oznámení bude uveden 
důvod, pro který objednatel přerušuje provádění služby. Oznámení o přerušení provádění 
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služby bude zhotoviteli předáno telefonicky a následně doručeno faxem, příp. doručeno dle čl. 
9.6. této dohody. 

4.11. Účinky oznámení o přerušení provádění plnění nastávají okamžikem jeho doručení zhotoviteli. 

4.12. Provádění služby může zhotovitel obnovit na základě písemného oznámení o ukončení 
přerušení provádění služby vydaného objednatelem nebo zástupcem objednatele oprávněného 
jednat ve věcech technických. Oznámení o ukončení přerušení provádění služby bude 
zhotoviteli předáno telefonicky a následně doručeno faxem, příp. doručeno dle čl. 9.6. této 
dohody.  

4.13. Účinky oznámení o ukončení přerušení provádění služby nastávají okamžikem jeho doručení 
zhotoviteli. 

4.14. V případě, že objednatel přeruší provádění služeb z důvodů uvedených v čl. 4.9. dohody, vydá 
objednatel oznámení o ukončení přerušení provádění služby až poté, co zhotovitel odstraní 
veškeré závady uvedené v oznámení o přerušení provádění služeb a objednatel odstranění 
závad zkontroluje. Objednatel je povinen dostavit se k provedení kontroly odstranění závad 
nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel odstranění závad oznámil. 

4.15. Zhotovitel bere na vědomí, že důvodem k přerušení provádění služeb může být ztráta 
způsobilosti v souladu s čl. 4.9. této dohody k provádění činností spojených s plněním. 
Zhotovitel bez zbytečného odkladu zašle (předloží) objednateli všechny nově platná oprávnění 
vydaná příslušnými orgány k výkonu své činnosti 

4.16. O dobu, po kterou bylo ze strany objednatele přerušeno provádění služeb, se neprodlužuje doba 
plnění dle čl. 3.1 této dohody. 

4.17. Při předání vozidla k provedení služeb bude za účasti obou smluvních stran provedena její 
prohlídka. Předání vozidla je za objednatele oprávněn provést zástupce objednatele oprávněný 
jednat ve věcech technických, nebo jím určená osoba, která bude uvedena na Výzvě k plnění.  

Po provedené prohlídce bude sepsán Protokol o předání vozidla podle Přílohy č. 3 této dohody 
(dále jen „protokol o předání“). Předávací protokol musí obsahovat zejména soupis 
vykazujících závad vozidla. Předávací protokol je úplný pouze tehdy, obsahuje-li náležitosti 
stanovené touto dohodou a obsahuje-li podpisy zástupců obou smluvních stran. Vozidlo se 
považuje za předané objednatelem a převzaté zhotovitelem okamžikem podpisu protokolu 
zástupci obou smluvních stran. 

4.18. Při předání vozidla od zhotovitele bude za účasti obou smluvních stran provedena jeho 
prohlídka. Prohlídku vozidla je za objednatele oprávněn provést zástupce objednatele 
oprávněný jednat ve věcech technických nebo jím určená osoba uvedená ve Výzvě k plnění.  

Po provedené prohlídce: 

a) vozidlo bude zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických nebo 
jím určenou osobou převzato bez vad, a bude uznáno za dokončené a o převzetí bude 
sepsán Protokol o převzetí vozidla podle přílohy č. 4 (dále jen „Protokol o převzetí“), 
a soupis provedených prací (dále jen „soupis). Protokol o převzetí a soupis je úplný 
pouze tehdy, obsahuje-li náležitosti stanovené touto dohodou a obsahuje-li podpisy 
zástupců obou smluvních stran. Vozidlo se považuje za předané zhotovitelem a převzaté 
objednatelem okamžikem podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran; 

b) Zástupci objednatele oprávněným jednat ve věcech technických nebo jím určené osobě 
budou při předání vozidla předloženy veškeré náhradní díly, které byly na vozidle 
opravovány či měněny a ten označí, které budou zlikvidovány zhotovitelem, ostatní 
náhradní díly budou vzaty do příjmu objednatele; 

c) Objednatel vozidlo nepřevezme, vykazuje-li realizovaná služba vady. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že vadnou službou se rozumí i nepředání dokladů nutných k užívání 
vozidla. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis. 
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4.19. Zhotovitel je povinen poskytnout na vyžádání objednateli resp. pověřené osobě platný normativ 
práce a oficiální ceník (katalog) náhradních dílů výrobce vozidel (resp. ceníky jiných 
náhradních dílů ve smyslu čl. 2.5). Za poskytnutí požadovaného normativu práce a ceníků 
se považuje rovněž umožnění nahlédnutí do elektronické aplikace pověřené osobě či jí určené 
osobě - příjemci, jsou-li normativ práce a ceníky takto vedeny, čímž bude naplněn účel tohoto 
a dalších ustanovení dohody, a to umožnit kontrolu cen ze strany objednatele, resp. osob 
určených touto dohodou. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně oznámit případné změny 
cen z ceníků náhradních dílů výrobce vozidel nebo výrobce jiných náhradních dílů, pokud je 
ceník veden v listinné podobě. 

4.20. Při provádění každé dílčí služby spočívajícího v pravidelné servisní prohlídce a opravě 
je zhotovitel povinen dodržovat výrobcem stanovených postupů včetně stanovených 
normohodin při provádění servisních prací a při opravách.  Pravidelný servis a opravy budou 
prováděny alespoň jedním pracovníkem, který se bude aktivně podílet na servisních pracích 
a opravách vozidel, a který bude řádně proškolený výrobcem vozidel TATRA TRUCKS a.s. 
k provádění servisních prací a oprav. 

4.21. Pokud v průběhu plnění této dohody dojde v důsledku obměny vozového parku objednatele ke 
změně vozidel TATRA uvedených čl. 1.2 této dohody za jiná vozidla stejného druhu, typu a 
stejné tovární značky, pak objednatel tuto změnu poskytovateli písemně oznámí a poskytovatel 
bude služby dle této dohody za podmínek určených touto dohodou pro objednatele plnit i na 
takto nově zařazených vozidlech. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v tomto případě 
nebude uzavírán zvláštní dodatek této dohody.   

5. Platební a fakturační podmínky 

5.1. Zaplacení ceny za službu bude provedeno bezhotovostně po převzetí vozidla objednatelem na 
základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený 
na tomto daňovém dokladu (faktuře) shodným s účtem uvedeným zhotovitelem v této dohodě.  

5.2. V textu daňového dokladu (faktuře) musí být uveden přesný popis provedeného předmětu 
plnění, který bude shodný s konkrétním předmětem plnění uvedeným v čl. 1.1 této dohody 
(číslo řádku předmětu plnění, VPZ a VIN kód vozidla, rozsah služeb a celková částka za tuto 
službu shodná s částkou uvedenou v oboustranně podepsané dohodě). 

5.3. Zhotovitel je povinen zaslat fakturu objednateli nejpozději do 7 dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění provedené služby. 

5.4. Objednatel neposkytuje zálohy. 

5.5. Zhotovitel odešle fakturu na adresu: Vojenský útvar 1824, Pražská 1, 438 01 Žatec. 

5.6. Součástí každého daňového dokladu musí být originální dodací list s kopií oboustranně 
podepsaného protokolu o předání a převzetí konkrétního předmětu služby. 

5.7. Objednatel zaplatí cenu za službu dle daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho 
prokazatelného obdržení. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny za 
službu z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

5.8. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. K identifikaci 
objednatele je zhotovitel povinen na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje:  

a) "Objednatel": Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 
Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694.;  

"Konečný příjemce": Vojenský útvar 1824, Pražská 1, 438 01 Žatec 

b) číslo dohody, podle které se uskutečňuje plnění; 

c) kalkulace ceny po jednotlivých položkách dle čl. 1.1 a čl. 3.3 dohody a v souladu s čl. 6.2 
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5.9. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který 
neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo 
obsahuje nesprávné cenové údaje. 

5.10. Objednatel vrátí daňový doklad uvedený v čl. 5.1 na doručovací adresu zhotovitele a to 
nejpozději do 10. dne, ode dne zjištění neúplnosti nebo nesrovnalostí v daňovém dokladu. 

5.11. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového 
dokladu (faktury). Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že 
oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti 
daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v čl. 5.7 ode dne prokazatelného 
doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli. 

5.12. Pokud budou u zdanitelného plnění zhotovitele 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 Ministerstvo obrany při zasílání platby vždy postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

5.13. Zhotovitel je povinen fakturovat jednotlivé pracovní úkony v souladu s platnými normativy 
práce (časové jednotky) stanovenými výrobcem vozidla, cenu náhradních dílů fakturovat 
v souladu s čl. 2.5. 

6. Záruka za jakost, vady zboží a reklamace 

6.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu provedení služeb a to po dobu 6 měsíců a na 
náhradní díly a 24 měsíců nebo dle provozní normy výrobce náhradního dílu. 

6.2. Objednatel je povinen u zhotovitele písemně oznámit zjištěné vady bez zbytečného odkladu 
poté, co je zjistil (dále jen „reklamace“) 

6.3. Zhotovitel je povinen doručit objednateli své písemné vyjádření k reklamaci ve lhůtě 15 
kalendářních dnů po jejím obdržení. Pokud během této lhůty nebude objednateli doručeno 
písemné vyjádření zhotovitele k reklamované vadě, platí, že zhotovitel uznává reklamaci v 
plném rozsahu. 

6.4. Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit reklamované vady, které uznal nebo ke kterým 
se nevyjádřil podle předchozího odstavce, nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení 
oznámení o reklamaci, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Smluvní strany se dohodly, že 
objednatel je oprávněn uznanou vadu, kterou Zhotovitel neodstraní ve lhůtě nechat odstranit 
jiným subjektem dle výběru objednatele. Náklady odstranění vady v tomto případě uhradí 
objednateli v plné výši Zhotovitel. Pro fakturaci nákladů opravy provedené jiným subjektem 
platí přiměřeně ustanovení čl. 6 této dohody. 

6.5. O odstranění vady smluvní strany sepíší protokol. Datum uvedené na protokolu je rozhodující 
pro posouzení zda oprava reklamované vady proběhla v souladu s touto dohodou. 

6.6. Způsob vyřízení reklamace určuje objednatel. 

7. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
7.1. Zhotovitel zaplatí Objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu plnění podle podmínek 

uvedených v čl. 3.3. této dohody, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny dílčího plnění za 
každý započatý den prodlení. 

7.2. Objednatel zaplatí Zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení stanovený dle 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů z celkové ceny zaokrouhleno nahoru 
na celé desetikoruny v Kč za každý započatý den prodlení. 

7.3. V případě prodlení smluvní strany s úhradou smluvní pokuty vznikne druhé smluvní straně 
pohledávka, která bude vymáhána v souladu a ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s 
uplatněním pohledávky, ve znění pozdějších úprav. 

7.4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení je splatná do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.  
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7.5. 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.  

8. Odstoupení od dohody, zánik dohody  

8.1. Zánik závazků z této dohody se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

8.2. Zhotovitel je mimo jiné oprávněn odstoupit od dohody v případě, že objednatel je v prodlení s 
plněním jeho peněžitých závazků o 30 kalendářních dnů a více (jedná se o podstatné porušení 
dohody ve smyslu ustanovení § 2001 a následující OZ). 

8.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od dohody v případě, kdy v průběhu plnění dohody 
zjistí, že poskytovatel služby uvedl v rámci zadávacího řízení ve své nabídce informace nebo 
doklady, které neodpovídají skutečnosti a zároveň měly nebo mohly mít dopad na výsledek 
zadávacího řízení. 

8.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny písemně bez udání důvodu vypovědět tuto dohodu 
s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním dnem následujícího 
měsíce po měsíci, ve kterém byla písemná výpověď doručena protistraně. 

8.5. Odstoupení od dohody je účinné uplynutím 5. pracovního dne od data doručení podle čl. 8.6. 
dohody. 

8.6. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato dohoda zaniká vedle případů stanovených OZ, také: 

a) dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených 
nákladů; 

b) jednostranným odstoupením od dohody ze strany objednatele pro její podstatné porušení 
zhotovitelem, kterým se rozumí: 

I. prodlení zhotovitele s dodáním jednotlivého předmětu díla, delší než 10 dnů, 

II. nedodržení sjednaného předmětu a rozsahu díla sjednaného v této dohodě, 

III. prodlení s odstraněním vad o více jak 15 dní, 

IV. opakované porušení povinností zhotovitele vyplývající z dohody, přičemž opakovaným 
porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti; 

c) vyčerpáním finančního limitu uvedeného v čl. 3.2. 

9.  Zvláštní ujednání 
9.1. Vyskytnou-li se události, které jedné ze stran nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této dohody, jsou povinni se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

9.2. Poskytovatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této dohody a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se 
seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či 
elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této 
dohody, třetím osobám mimo své subdodavatele, u nich je povinen zajistit povinnost 
mlčenlivosti smluvně. Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné. 

9.3. Stane-li se některé ustanovení dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení dohody, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
v dohodě nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, 
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. 
Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

9.4. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z dohody, se řídí 
právním řádem České republiky.  
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9.5. Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických může činit pouze úkony, ke 
kterým ho opravňuje dohoda či podmínky. Úkony jím učiněné nad takto vymezený rámec jsou 
neplatné. 

9.6. Smluvní strany sjednaly, že doručování se provádí na doručovací adresy uvedené v záhlaví 
dohody, a to prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), nebo 
prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního přepisu, doporučeně 
s dodejkou, nebo osobně proti potvrzení o převzetí. V případě, že smluvní strana odmítne 
doručovanou zásilku převzít, platí den odmítnutí převzetí za den doručení. V případě, že 
smluvní strana nevyzvedne zásilku v úložní době u držitele poštovní licence, má se za to, 
že zásilka byla doručena třetím dnem od uložení a to, i když se smluvní strana o uložení 
nedozvěděla. 

9.7. Dojde-li ke změně právní formy zhotovitele, jeho fúzí či rozdělením, resp. tedy přeměnou ve 
smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění 
pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost objednateli ve lhůtě 5 dnů 
od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně 
vypovědět dohodu z důvodu změny statutu druhé smluvní strany. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc 
a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní 
straně. 

9.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu dohody, kromě ustanovení, která obsahují obchodní 
tajemství. 

9.9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží z veřejných výdajů. 

9.10. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ dohodly, že obchodní zvyklosti 
nemají přednost před dohodou a podmínkami. 

10. Závěrečná ustanovení 
10.1. Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním 

dohody, je český jazyk. 

10.2. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem zveřejnění dohody v Registru smluv k naplnění podmínek 
stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
V případě, že dohoda nesplňuje podmínky pro zveřejnění, dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, pak dohoda nabývá účinnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami.  

10.3. Tuto dohodu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, 
výslovně nazvaným Dodatek k dohodě podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými 
zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu dohody nepovažují. 
V případě změny zástupce objednatele nebo zhotovitele oprávněného jednat ve věcech 
technických nebude vyhotoven dodatek k dohodě; smluvní strana, u které ke změně zástupce 
došlo, je povinna tuto změnu oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává 
okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně. 

10.4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah dohody dobře znám, že si ji přečetly, že ji 
uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, a že dohoda nebyla uzavřena v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 

10.5. Tato dohoda má 10 očíslovaných stran a 4 přílohy o 5 stranách. Příloha č. 1 Výzva k plnění, 
příloha č. 2 Kalkulace ceny, příloha č. 3 Protokol o předání vozidla a příloha č. 4 Protokol o 
převzetí vozidla. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 
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10.6. Dohoda je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž obdrží jeden výtisk objednatel a jeden výtisk
zhotovitel.

Rámcovou dohodu zkontroloval:

V Žatci dne V dne

________________________ __________________________

Za objednatele Za zhotovitele
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Příloha č. 1 k dohodě 41503/2019-1824

Výzva k plnění č. X k rámcové dohodě č. 41503/2019-1824
Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním:
Velitel vojenského 41. mechanizovaného praporu plukovník
Zástupce velitele 41. mechanizovaného praporu major nebo
Náčelník štábu 41. mechanizovaného praporu major
Číslo účtu: 404881/0710
Kontaktní osoba: zástupce oprávněný jednat ve věcech technických

rtm.
tel.: +420 e-mail:
zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních
por. Ing.
tel.: +420 e-mail:

Adresa pro doručování korespondence: Vojenský útvar 1824,
Pražská 1,
438 01 Žatec

(dále jen „objednatel“)
a

aSERVIS spol. s r. o.:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 29720.
Sídlo: Politických vězňů 1964, 274 01, Slaný
IČ: 489 51 331
DIČ: CZ48951331
Jejímž jménem jedná: Ing.
Zastoupená: Ing. - jednatel
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 265841729/0300
Kontaktní osoba:

tel: +420 603 583 236
e-mail:

Adresa pro doručování korespondence: Politických vězňů 1964, 274 01, Slaný

(dále jen „zhotovitel“)

Na následující technice:

Typ techniky: VIN:

VPZ: Typ motoru:

Termín plnění:
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u Vás objednávám tyto úkony: 

Ustanovení o zárukách za jakost, vadách, reklamacích, smluvních pokutách, úrocích 
z prodlení a dalších podmínkách provedení služby vycházejí z ustanovení rámcové dohody 
1917620010026. 

Pokud budou u dodavatele zdanitelné plnění 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 Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně 
podle 
§ 109 písmene a, tohoto zákona. 

Tato výzva k plnění obsahuje XX očíslované strany a 2 přílohy: Protokol o předání vozidla 
k provedení služeb a Protokol o převzetí vozidla o XX očíslovaných stranách. 

 

V Žatci dne:  

Název úkonu Cena celkem bez DPH 
DPH 
(%) 

Cena celkem s DPH 

 
 21  

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 0,00 Kč 
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Příloha č. 2 k dohodě 41503/2019-1824 

Kalkulace cen  
 

 

Název   
Cena celkem 

bez DPH 
DPH (%) 

Cena celkem 
s DPH 

Cena za 1 NH práce mechanika hod. 520,00 Kč 21 629,20 Kč 
Cena za 1 NH práce lakýrníka hod. 580,00 Kč 21 701,80 Kč 
Cena za 1 NH práce autoelektrikáře hod. 580,00 Kč 21 701,80 Kč 
Cena za 1 NH ostatní práce hod. 520,00 Kč 21 629,20 Kč 
Odtah po území ČR  1 km 40,00 Kč 21 48,40 Kč 
Odtah po území ostatních států Evropy  1 km 40,00 Kč 21 48,40 Kč 
Vyproštění vozidla - jednorázový úkon úkon 6 500,00 Kč 21 7 865,00 Kč 
Výjezd servisního vozidla - jednorázový úkon úkon 000,00 Kč 21 000,00 Kč 
Výjezd servisního vozidla v mimo pracovní době 
- jednorázový úkon 

úkon 
000,00 Kč 

21 
000,00 Kč 

Výjezd servisního vozidla  1 km 16,00 Kč 21 19,36 Kč 
Odvoz vozidla nezpůsobilého jízdy na pozemních 
komunikacích z místa objednatele: Park vojenské 
techniky, ulice Pražská, Žatec, GPS: 
50.3244306N, 13.5609919E do provozovny 
zhotovitele - cena za jednorázový úkon 

úkon 6 500,00 Kč 21 7 865,00 Kč 

Provedení TK a ME úkon 2 650,00 Kč 21 3 206,50 Kč 
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Příloha č. 3 k dohodě 41503/2019-1824 

Protokol o předání vozidla 

 

NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY 4 1 5 0 3 / 2 0 1 9 - 1 8 2 4  

TYP VOJENSKÉ TECHNIKY  

PL  VPZ  

Vojenskou techniku za objednatele předal:  
(hodnost, titul, jméno, příjmení, kontakt)  

 
Stav tachometru: ………………… Mh: …………………   
 
S vojenskou technikou byly zhotoviteli předány tyto doklady: 
………………………………………………….. ………………………………………………….. 
………………………………………………….. ………………………………………………….. 
………………………………………………….. ………………………………………………….. 
………………………………………………….. ………………………………………………….. 
………………………………………………….. ………………………………………………….. 
 
 
U odevzdané vojenské techniky dle kompletačního seznamu chybí:  
………………………………………………….. ………………………………………………….. 
………………………………………………….. ………………………………………………….. 
………………………………………………….. ………………………………………………….. 
………………………………………………….. ………………………………………………….. 
………………………………………………….. ………………………………………………….. 
 
 
 

V ……………………, dne …………………… 

 
Zástupce objednatele:                                                         Zástupce zhotovitele: 
 
 
…………………………………………………            ………..……………………………… 
hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis            titul, jméno, příjmení, razítko a podpis 
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Příloha č. 4 k dohodě 41503/2019-1824

Protokol o převzetí vozidla

NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY 4 1 5 0 3 / 2 0 1 9 - 1824

TYP VOJENSKÉ TECHNIKY

PL VPZ

Vojenskou techniku za objednatele předal:
(hodnost, titul, jméno, příjmení, kontakt)

S vojenskou technikou byly zástupci objednatele odevzdány tyto doklady: *) nehodící se škrtněte

1. Provozní sešit číslo*):

2. Výkaz neúplnosti*)

3. Seznam náhradních dílů, které byly z techniky vymontovány a nahrazeny novými

4. Soupis skutečně provedených prací

5. A jiné*):
……………………………………………………………………………………………………

Stav tachometru po opravě: ………………… Mh……………

Poskytnutá služba byla převzata bez vad a je uznána za dokončenou. K zápisu je připojen
seznam náhradních dílů, které zhotovitel předal zástupci objednatele při předání poskytnuté
služby.

V ……………………, dne ……………………

Zástupce objednatele: Zástupce zhotovitele:

………………………………………………… ………..………………………………
hodnost, titul, jméno, příjmení, razítko a podpis titul, jméno, příjmení, razítko a podpis

Čestné prohlášení zástupce objednatele

Já,…..………………………………………………………………………………….………………..
(hodnost, titul, jméno, příjmení, vojenský útvar – hůlkové písmo)

zástupce objednatele oprávněný k převzetí poskytnuté služby oprávněný zástupce objednatele čestně
prohlašuji, že se nejedná o technické zhodnocení.

Poškození techniky bylo způsobeno běžným opotřebením / nebylo způsobeno běžným opotřebením,
navrhuji řešit jako škodní událost. *) nehodící se škrtněte

Oprava je zapsána v provozní dokumentaci techniky.

V …………………dne:………………
………………………………….

podpis


