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Rámcová dohoda - smlouva o poskytnutí služeb č. 38802/2021-8660 -
uzavřená podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

(dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY
se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejímž jménem jedná velitel VÚ 8660 Vyškov,
se sídlem kanceláří: kasárna Dědice, Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
Identifikační číslo: 60162694, DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB
Číslo bankovního účtu: 404881/0710
Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických:

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech smluvních:

Adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů: VÚ 8660 VYŠKOV, Víta
Nejedlého, 682 01 Vyškov

jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Prádelna JARNÍ s.r.o.
se sídlem Jarní 898/52, Maloměřice, 614 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
jejímž jménem jedná Ing. Marek Juha, jednatel
Identifikační číslo: 08063001, DIČ: CZ08063001
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Číslo bankovního účtu: 115-9634700237/0100
Zástupce poskytovatele oprávněný jednat ve věcech technických:
prádelny
Telefonické spojení a email:
Adresa pro doručování korespondence: Jarní 898/52, Maloměřice, 614 00 Brno

jako POSKYTOVATEL (dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

uzavírají tuto Rámcovou dohodu - smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „Smlouva“) na základě
veřejné zakázky uložené v elektronickém tržišti NEN pod systémovým číslem
N006/21/V00002870:

1. Předmět a účel Smlouvy

1.1. Předmětem této Smlouvy je praní a chemické čištění prádla a oděvů včetně žehlení nebo
mandlování (dále jen „úkon“). Bližší specifikace požadovaných úkonů je uvedena v příloze
číslo 1 „Specifikace a cenová kalkulace“, která je nedílnou součástí této Smlouvy.



2

1.2. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje provést úkony definované v příloze č. 1 této
Smlouvy, a to postupně po dílčích plněních (tj. po částech); objednatel se zavazuje po
částech dílo převzít a zaplatit cenu.

1.3. Dílčím plněním (tj. částí díla) se pro účely této Smlouvy rozumí plnění definované
objednatelem jednou schválenou objednávkou.

1.4. Účelem této Smlouvy je údržba a zabezpečení technických parametrů prádla, pracovních
oděvů a vojenského materiálu pro jejich další použití.

2. Cena

2.1. Cena za provedení služeb se sjednává jako nejvýše přípustná ve výši 123 420,00 CZK
(slovy:stodvacetřitisícečtyřistadvacet00/100korunčeských). V takto sjednané ceně jsou
zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s poskytnutím služby (DPH 21%, režie,
veškeré zákonem stanovené poplatky apod.).

2.2. Cena za plnění dle této Smlouvy se skládá z cen za provedení jednotlivých dílčích plnění
(objednávek).

2.3. Cena za jednotlivá dílčí plnění se stanoví dle ceníku poskytovatele, který jako příloha č. 1
tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Ceny jsou platné po celou dobu platnosti této Smlouvy,
tj. do 28. 2. 2022.

3. Lhůty a místo plnění

3.1. Objednatel je povinen předat poskytovateli prádlo a oděvy k provedení úkonů v termínu,
který je určen v objednávce (termín předání z výdejního místa), na adrese VŠZ Husita,
Štítary, 671 02 Šumná.

3.2. Poskytovatel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílčí plnění nejpozději v den
ukončení dílčího plnění stanoveným příslušnou schválenou objednávkou (termín převzetí ve
výdejním místě), a to v místě plnění.

3.3. Místem plnění – předání/převzetí materiálu k/z provedení díla - je

3.4. Místem provádění úkonů předmětu díla se sjednává:

4. Objednávky

4.1. Objednávkou se pro účely této Smlouvy rozumí jednostranný úkon objednatele adresovaný
poskytovateli ve smyslu čl. 4. 2. této Smlouvy, kterým objednatel specifikuje konkrétní dílčí
plnění (tj. části díla) co do rozsahu plnění. Objednatel je povinen vyplnit v objednávce tyto
údaje:

4.1.1. číslo objednávky;
4.1.2. specifikaci dílčího plnění, tj. části díla,
4.1.3. den zahájení dílčího plnění – termín předání z výdejního místa a
4.1.4. den ukončení dílčího plnění - termín převzetí ve výdejním místě.
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4.2. Objednatel zasílá poskytovateli objednávky prostřednictvím portálu e-tržiště NEN a 
poskytovatel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne uveřejnění: 

4.2.1. přijmout objednávku, a to elektronickým podpisem prostřednictvím e-tržiště, nebo 

4.2.2. sdělit objednateli, že objednávku ve smyslu této Smlouvy považuje za neplatnou 
včetně popisu všech jejich vad, přičemž neplatnou objednávkou se pro účely této 
smlouvy rozumí:  

4.2.2.1. objednávka, která není objednatelem vyplněna ve všech svých částech tak, 
jak stanovuje tato Smlouva; 

4.2.2.2. objednávka, ve které jsou vyplněné údaje v rozporu s touto Smlouvou 
nebo nad rámec stanovený touto Smlouvou;  

4.2.2.3. objednávka, která není objednatelem poskytovateli zaslána na příslušném 
formuláři. 

4.3.3. v případě nefunkčního elektronického tržiště bude objednávka vždy vyhotovena ve 2 
výtiscích na objednávkovém formuláři objednatele a bude opatřena razítkem a 
podpisem odpovědného pracovníka objednatele. Odpovědný pracovník 
poskytovatele převezme 1 vyhotovení objednávky a písemně ji potvrdí. 

4.3. Objednávka se považuje za schválenou a pro obě smluvní strany závaznou dnem jejího 
přijetí poskytovatelem ve smyslu čl. 4.2.1. této Smlouvy nebo marným uplynutím lhůty 
stanovené v čl. 4. 2. této Smlouvy.  

4.4. S neplatnou objednávkou nejsou spojeny žádné účinky v souvislosti s touto Smlouvou, 
vyjma povinnosti poskytovatele vyplývající z čl. 4. 3. této Smlouvy. 

 

5. Způsob provádění  
5.1. Poskytovatel provede služby s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je 

k provedení díla potřeba. 

5.2. Poskytovatel je povinen vést zkušební a kontrolní záznamy k předmětu plnění dle této 
Smlouvy tak, aby bylo možno prokázat shodu díla s požadavky stanovenými ve Smlouvě.  

5.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 Občanského zákoníku. 
Poskytovatel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Za tímto účelem je 
poskytovatel povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním 
díla, vyžádanou objednatelem, dále je poskytovatel povinen umožnit objednateli vstup do 
veškerých prostor, ve kterých je dílo prováděno nebo které s prováděním díla souvisejí.  

5.4. Dílčí plnění je provedeno, je-li poskytovatelem dokončeno a objednatelem převzato. Dílčí 
plnění je dokončeno, nevykazuje-li vady, jsou-li k němu všechny doklady a dokumenty 
nutné k převzetí díla a je-li poskytovatelem předvedena způsobilost dílčího plnění sloužit 
svému účelu. 

5.5. Dokončené dílčí plnění poskytovatel předá objednateli nejpozději v termínu, který je uveden 
v čl. 3. 2. této Smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v čl. 3. 3. této Smlouvy. 
Objednatel požaduje, aby poskytovatel odevzdal dokončené dílčí plnění objednateli jako 
celek, a to včetně dokladů a dokumentů prokazujících shodu díla s požadavky stanovenými 
v této Smlouvě. 
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5.6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen převzít částečné plnění dílčího plnění 
nebo dílčí plnění, které není ve smyslu této Smlouvy dokončené. 

5.7. Poskytovatel předá dokončené dílčí plnění v balících, a to po 10 kusech jednoho druhu 
prádla nebo oděvu, zabalené tak, aby nedošlo při manipulaci k zašpinění, poškození, či 
jinému znehodnocení. Poskytovatel vytřídí poškozené prádlo a oděv, které zabalí zvlášť a 
označí, a to jak přímo na balení, tak v předávacím protokolu 

5.8. Prohlídku plnění za objednatele provede zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech 
technických, přičemž: 

5.8.1. není-li dílčí plnění ve smyslu této Smlouvy dokončené, je objednatel po provedené 
prohlídce oprávněn odmítnout dílčí plnění převzít. O nepřevzetí plnění bude 
objednatelem vyhotoven zápis, ve kterém objednatel uvede veškeré výhrady, pro 
které nebylo dílčí plnění převzato. 

5.8.2. v ostatních případech objednatel dílčí plnění převezme bez výhrad. 

5.9. O převzetí dílčího plnění bude smluvními stranami sepsán protokol (obsahový list) o předání 
a převzetí dílčího plnění, který bude obsahovat zejména následující údaje: 

5.9.1. soupis provedených prací při provádění dílčího plnění, a to po položkách,  

5.9.2. podrobný popis veškerých výhrad, je-li dílčí plnění nepřevzato objednatelem dle čl. 
5.8.1. této Smlouvy; 

5.9.3. datum a podpis předání/převzetí dílčího plnění zástupci obou smluvních stran. 

 

6. Platební podmínky 

6.1. Nárok na úhradu ceny za dílo objednatelem poskytovateli vzniká postupně vždy po 
ukončení každého dílčího plnění (objednávky), a to ve výši ceny za dílčí plnění, které bylo 
objednatelem v uplynulém dílčím plnění převzato bez výhrad, a za dílčí plnění, u nichž 
v příslušném měsíci došlo k vypořádání všech výhrad. Úhrada každé dílčí objednávky bude 
provedena na základě poskytovatelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na 
bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Objednatel neposkytuje 
zálohy.  

6.2. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí daňový 
doklad (faktura) obsahovat číslo Objednávky nebo termín, kdy se uskutečňuje plnění, a 
informaci o tom, že příjemce plnění je VÚ 8660 Vyškov. Poskytovatel je povinen 
v daňovém dokladu (faktuře) uvést jako odběratele: ČR- Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 
160 01 Praha 6. Součástí daňového dokladu (faktury) jsou originály protokolu (obsahové / 
dodací listy), podepsané za objednatele zástupcem objednatele oprávněným jednat ve 
věcech technických, které se vztahují k příslušným dílčím plněním (objednávce).  

6.3. Daňový doklad (fakturu) doručí poskytovatel objednateli na doručovací adresu objednatele 
neprodleně po ukončení dílčího plnění. Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu 
(faktury) nejpozději do 30-ti dnů ode dne obdržení daňového dokladu (faktury). 

6.4. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dle daňového dokladu 
(faktury) z účtu objednatele ve prospěch poskytovatele. 
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6.5. 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. 

6.6. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového 
dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet 
původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená dle čl. 6. 3. 
této Smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného 
daňového dokladu (faktury) objednateli. 

6.7. Pokud budou u dodavatele zdanitelného 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 § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v 
takovém případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané 
hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně 
příslušného dodavateli. Dodavatel obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky 
odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty 
odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně. 

 

7. Práva z vadného plnění a záruka za jakost 
7.1. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. Občanského zákoníku. 

 

8. Smluvní pokuty 

8.1. Za nesplnění závazku z této Smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty: 

8.1.1. je-li poskytovatel v prodlení s předáním dokončeného dílčího plnění objednateli ve 
lhůtě sjednané v čl. 3. 2. této Smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli 
za každý započatý den prodlení 100,00 Kč, přičemž za poslední den prodlení se 
považuje den převzetí dílčího plnění objednatelem; 

8.1.2. je-li poskytovatel v prodlení s odstraněním vad poskytované služby a vad, na něž se 
vztahuje záruka, v dohodnutých termínech, je poskytovatel povinen zaplatit 
objednateli za každý započatý den prodlení 0,5% z ceny služby vč. DPH, nejvýše 
však 100% ceny služby. 

8.2. V případě jednostranného odstoupení objednatele od Smlouvy dle bodu 9. této Smlouvy se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. 

8.3. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokuty a její výši písemnou výzvou u zhotovitele na 
jeho adrese pro doručování. Zhotovitel je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu 
objednateli do 21 dnů od doručení této výzvy.  

8.4. Smluvní pokutu zaplatí poskytovatel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Náhrada 
škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

 

9. Odstoupení od Smlouvy, výpověď Smlouvy 
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9.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato Smlouva zaniká vedle ostatních případů 
stanovených Občanským zákoníkem také jednostranným odstoupením od Smlouvy ze strany 
objednatele pro její podstatné porušení poskytovatelem. 

9.2. Podstatným porušením povinností ze strany poskytovatele se rozumí: 

9.2.1. prodlení poskytovatele s předáním dokončeného dílčího plnění objednateli ve lhůtě 
sjednané v čl. 3. 2. této Smlouvy po dobu delší než 10 dnů; 

9.2.2. opakované porušení povinností poskytovatele vyplývající z této Smlouvy, přičemž 
opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti. 

9.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí 
být učiněna písemně, výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícím po měsíci, kdy byla výpověď poskytovateli doručena. 

9.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato Smlouva zaniká  

9.4.1. uplynutím lhůty, na kterou byla sjednána, nebo 

9.4.2. dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených 
nákladů. 

 

10. Ochrana osobních údajů 

10.1. Smluvní strany berou na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje               
v rozsahu osobních údajů uvedených v této Rámcové dohodě, zajištění komunikace 
smluvních stran při plnění Rámcové dohody a za účelem případného uplatnění nároků z této 
Rámcové dohody ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. a), b) c) Nařízení EU 2016/679 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení EU 2016/679“). 

10.2. Osobní údaje budou zpracovávány způsobem, který zaručí náležitou bezpečnost a důvěrnost 
těchto údajů, mimo jiné za účelem zabránění neoprávněnému přístupu k osobním údajům a    
k zařízení používanému k jejich zpracování nebo jejich neoprávněnému použití. Smluvní 
strany učiní veškerá opatření, aby nedošlo ke zneužití osobních údajů ve smyslu Nařízení 
EU 2016/679. 

10.3. Smluvní strany berou na vědomí, že povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a 
o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení ochrany osobních 
údajů, trvá i po splnění závazku vyplývajícího z této Rámcová dohody. 

10.4. Povinnost mlčenlivosti a závazek k ochraně informací dle čl. 3 se nevztahuje na  informace, 
u kterých povinnost jejich zpřístupnění ukládá právní předpis zejména zákon č. 340/2015 
Sb., zákon o registru smluv, zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví a zákon č 320/2001 
Sb., zákon o finanční kontrole. 

 

 

11. Zvláštní ujednání 
11.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této Smlouvy, 

se řídí právním řádem České republiky.  

11.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, 
výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě podepsaným statutárními orgány nebo 
zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
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Smlouvy nepovažují. V případě změny zástupce objednatele nebo poskytovatele 
oprávněného jednat ve věcech technických nebude vyhotoven dodatek ke Smlouvě; 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. 

11.3. Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických může za objednatele činit 
pouze tyto úkony: 

11.3.1. dohodnout s poskytovatelem den a hodinu předání dílčího plnění – čl. 5. 5. této 
Smlouvy; a  

11.3.2. odmítnout dílčí plnění převzít dle čl. 5.8.1. této Smlouvy či převzít dílčí plnění bez 
výhrad dle čl. 5.8.2. této Smlouvy, a to včetně vyhotovení a podpisu zápisu o 
odmítnutí převzít dílčí plnění. 

11.4. Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických není oprávněn zejména 
rozhodnout nebo s poskytovatelem dohodnout způsob vypořádání nároků z vad plnění. 
Úkony učiněné zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických nad takto 
vymezený rámec nezavazují objednatele. 

11.5. Smluvní strany sjednaly, že doručování se provádí na doručovací adresy uvedené v záhlaví 
této Smlouvy a to 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.  

11.6. V případě zániku poskytovatele je tento povinen ihned sdělit objednateli tuto skutečnost, 
event. sdělit svého právního nástupce. V případě změny sídla, místa podnikání, nebo 
doručovací adresy je tuto skutečnost smluvní strana, u níž ke změně došlo, povinna 
neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny pro účely této Smlouvy 
nastává dnem doručení tohoto písemného oznámení příslušné smluvní straně. 

11.7. Neplatnost některého ze smluvních ustanovení nemá vliv na platnost ustanovení ostatních. 
Dojde-li k rozporu mezi zněním této Smlouvy a kterékoli objednávky dle této Smlouvy, 
mají při aplikaci přednost ujednání obsažená v této Smlouvě. 

11.8. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek vyplývající 
z této Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. 

11.9. Poskytovatel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve 
smyslu § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších 
právních předpisů. Poskytovatel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující 
vstup do těchto objektů, která byla v této souvislosti vydána statutárním orgánem, do jehož 
působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží. 

11.10. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním obsahu této Smlouvy v registru smluv. 

11.11. V případě, že nastane rozpor mezi touto Smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně 
aplikována ustanovení této Smlouvy. 

11.12. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 28. 2. 2022, nebo do vyčerpání částky uvedené 
v čl. 2. 1. této Smlouvy. 

11.13. Tato Smlouva je vyhotovena v jednom výtisku o 8 stranách včetně její přílohy č. 1 a bude 
podepsána elektronickým podpisem oběma smluvními stranami.  
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11.14. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů.

Přílohy: číslo 1 – Specifikace a cenová kalkulace

Ve Vyškově V Brně

Za objednatele Za poskytovatele

velitel VÚ 8660 Vyškov jednatel
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