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Rámcová dohoda č. 15997/2021-2427

Níže uvedené strany uzavírají v souladu ustanovení § 1724 a n. a v souladu s ustanovením
§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto dohodu o poskytování služeb (dále
jen „dohoda“)

I.
Smluvní strany

I. Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupená VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou,
675 71 Náměšť nad Oslavou

jejímž jménem jedná: velitel útvaru, plk. gšt. Ing. Rudolf STRAKA

IČ: 60162694
DIČ: CZ 60162694
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú.: 404881/0710
Kontaktní osoba ve věcech provozních a technických: o.z. Ing. Zdeněk VLAŠÍN,
Telefonické, faxové, e-mailové spojení: tel.
Doručovací adresa: VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť nad

Oslavou

(dále jen „objednatel“)

II. Poskytovatel: DEKONTA, a.s.
Sídlo: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
Zapsaná: B 12280 vedená u Městského soudu v Praze
Statutární orgán: předseda představenstva: Mgr. Karel PETRŽELKA, LL.M., MBA

člen: Ing. Jan VANĚK, MBA
Ing. ALEŠ PRAŽÁK, MBA
Mgr. Luděk SISR, Ph.D.

IČ: 25006096
DIČ: CZ25006096
Číslo účtu: 1452190217/0100
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Luděk SISR, Ph.D.,
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Telefonické, faxové, e-mailové spojení: havarijní linka:
email:
Adresa pro doručování korespondence: DEKONTA, a.s., Volutová 2523/14, 158 00 Praha 5

(dále jen „poskytovatel“)

(společně též „smluvní strany“)



II. 
Účel dohody 

 
Účelem rámcové dohody o poskytování služeb je zajištění služby tj. odstraňování následků 
případné havárie – úniku ropných látek včetně zabezpečení informování orgánů státní správy na 
úseku životního prostředí v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky v národním 
elektronickém nástroji (NEN) ID N006/21/V00006445.  

 
 

III. 
Předmět dohody 

 
1. poskytovatel se zavazuje poskytnout službu v oblasti životního prostředí definované touto 

dohodou a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za poskytnutí služby, 
2. předmětem služby se pro účel této dohody rozumí zajišťovat pro objednatele odstraňování 

následků havárií spojených s úniky ropných produktů (popř. jiných cizorodých látek) do 
vnějšího životního prostředí včetně zabezpečení informování orgánů státní správy na úseku 
životního prostředí s důrazem na vodohospodářské orgány a ČIŽP o havarijní situaci, 

3. službou se rozumí zajištění celkové asanace znečištění spojeného s havarijním únikem, 
4. poskytovatel se zavazuje poskytnout službu neprodleně po obdržení výzvy objednatele 

kterýkoliv den v průběhu celého roku 2021/2022 na celém území ČR. 
5. Smluvní strany se dohodly na maximálních cenách za jednotlivé služby, tak jak jsou 

uvedeny v následující tabulce: 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
IV. 

Doba a místo plnění 
 

1. tato rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na jeden rok od podpisu 
rámcové dohody. Tato rámcová dohoda musí být potvrzena (podepsána) poskytovatelem do 3 
pracovních dnů od doručení cestou národního elektronického nástroje (NEN). Rámcová 
dohoda nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem 
jejího uveřejnění v "Registru smluv" (https://smlouvy.gov.cz/).  
Ukončení dohody nastane po jednom roce od jejího podpisu nebo vyčerpáním finančního limitu 
na poskytování dohodnutých služeb tj. 1 900 000,- Kč bez DPH (viz čl. V, bod 9.), bude-li tento 
limit vyčerpán před ukončením platnosti dohody (uvedenou částku tedy objednatel není povinen 
vyčerpat a s jejím nevyčerpáním není spojena žádná sankce). Vyčerpáním finančního limitu se 
rozumí takový stav či zůstatek plánovaných prostředků, při kterém již nelze objednávku učinit, 
resp. zbývající finanční prostředky nejsou v dostatečné výši pro uplatnění dalšího požadavku 
odpovídajícího potřebám objednatele. Konstatování vyčerpání finančního limitu stanoveného 
touto dohodou je v kompetenci pouze objednatele. O vyčerpání výše uvedeného limitu bude 
objednatel poskytovatele informovat písemně s tím, že se má za to, že doručením písemné 
informace je finanční limit vyčerpán. 
2. místem plnění je reálné místo vzniku havárie, kde objednatel prováděl vojenské činnosti. 

 
 

V. 
Cena a platební podmínky 

 
1. cena a rozsah prací spojených s realizací celkové sanace bude stanovena v realizačních 

dohodách, které budou uzavřeny na základě této rámcové dohody a budou vycházet ze 
schváleného projektu sanačních prací a z prací doporučených (nařízených) státními 
(odbornými) orgány, 

2. pro každý havarijní zásah bude vypracován samostatný rozpočet, který specifikuje 
provedené práce a cenu za službu uvedenou v nabídce dle cen uvedených v čl. III této 



dohody na základě cenové nabídky v národním elektronickém nástroji (NEN) ze dne 
23.03.2021. 

3. návrh prací po provedeném průzkumu bude předložen k odsouhlasení odpovědné osobě za 
objednatele před zahájením prací, 

4. cena za provedené práce bude uvedena v rozpočtu, kde bude uvedeno množství vykonané 
práce a jednotkové ceny, 

5. tento rozpočet bude předložen dopředu a odsouhlasen smluvními stranami. Odchylky od 
ceníku uvedeného v článku III. této smlouvy budou odsouhlasené a odůvodněné smluvními 
stranami, 

6. úhrada ceny bude provedena bezhotovostní platbou po provedení služby poskytovatelem na 
základě vyhotovení daňového dokladu (faktury), a to na uvedený bankovní účet smluvní 
strany, vyznačený na faktuře (daňovém dokladu). Fakturu s náležitostmi stanovené v zák. č. 
235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, spolu se vzájemně ověřenými vážními 
lístky včetně ohlašovacích listů přepravy nebezpečných odpadů a nákladními listy o druhu a 
rozsahu poskytnuté služby, zašle poskytovatel do pěti kalendářních dnů od realizace služby 
na doručovací adresu: VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou, 675 71 Náměšť 
nad Oslavou. 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 posuzovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109 a tohoto zákona.,                 

7. objednatel uhradí správně fakturovanou cenu dle daňového dokladu do 30 dnů ode dne jeho 
prokazatelného obdržení; v případě, že bude daňový doklad (faktura) poskytovatelem 
doručený po 10. 12. 2021, prodlužuje se stanovená splatnost na 60 dnů (§ 1963 odst. 2) věta 
druhá NOZ). Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny služby 
z účtu objednatele ve prospěch poskytovatele, 

8. objednatel je oprávněný před lhůtou splatnosti vrátit poskytovateli daňový doklad (fakturu) 
pokud neobsahuje požadované náležitosti, není doložený požadovanými nebo úplnými 
doklady, nebo neobsahuje správné cenové údaje. Vrácení dokladu objednatel zdůvodní. 
Poskytovatel je povinný vystavit daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením 
daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a 
běží nová lhůta stanovená v bodě 7. této části dohody ode dne prokazatelného doručení 
opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli. 

9. Celková výše ceny za poskytování dohodnutých služeb ve sjednaném období nesmí překročit částku 
1 900 000,- Kč, slovy jedenmiliondevětsettisíc korun českých bez DPH. Tato cena je konečná pro 
sjednaný předmět a dobu plnění dohody a bez předchozího písemného souhlasu objednatele je 
nepřekročitelná.  

 
 

VI. 
Další doplňující a zvláštní ujednání smluvních stran 

 
1. v případě provádění prací objednatele v oblasti vzniku havarijní situace jako např. 

dohledávání trosek, zaměřování a jiné činnosti jsou práce poskytovatele v tomto prostoru 
prováděny po dohodě smluvních stran s tím, že objednatel má právo ve zdůvodněných 
případech omezit činnost poskytovatele. Poskytovatel zachová mlčenlivost před třetí osobou 
o všech otázkách, které se k okolnostem vzniku havárie a rozsahu prací týkají, toto ale 
neplatí, pokud se týká oznamovací povinnost vyplývající z příslušných zákonů k ŽP, odpady 
atd., 

2. objednatel potvrzuje, že má zajištěno řádné financování služby a to v případě objednání 
placených služeb. V případě nedodržení úplného plnění platebních podmínek může toto být 
důvodem k přerušení prací, 

3. objednatel se zavazuje dále působit při provádění prací, které jsou předmětem dohody, 
předmětem spolupůsobení je: 



a) objednatel v případě potřeby potvrdí složkám prvního sledu (PČR, HZS, Povodí, KÚ, 
ORP, ČIŽP), že poskytovatel je smluvním partnerem při řešení havarijních situací ve 
spojení s možným poškozením horninového prostředí a podzemních vod, 

b) poskytovatel se zavazuje využívat v maximální míře možnosti složek objednatele 
při řešení havarijní situace, 

4. smluvní strany se dohodly, že v záležitostech touto dohodou neupravených se jejich 
vzájemná práva a povinnosti budou řídit příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znění, 

5. tato dohoda nezbavuje objednatele jako původce havárie povinností dle § 39, § 41 a § 42, 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a ve znění pozdějších předpisů, 

6. poskytovatel neodpovídá za škody na životním prostředí a na majetku třetích osob 
způsobených havárií, kterým nemohl zabránit ani při vynaložení veškeré odborné péče, 
kterou na něm lze požadovat.  

 
 
 

VII. 
Smluvní pokuty  

 
1. v případě nedodržení termínu ukončení díla dle dohody k řešení sanačních prací, kvality 

práce apod. ze strany zhotovitele je poskytovatel povinen zaplatit objednateli za každý 
započatý den prodlení 0,5 % z ceny služby vč. DPH, nejvýše však 100 % ceny za službu 
včetně DPH, 

2. výše uvedené se nepoužije v případech prodlení pro zásah vyšší moci, 
3. objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na adrese 

poskytovatele uvedené v čl. 1 této dohody. Takto vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit 
uplatněnou smluvní pokutu do 30 dnů od doručení této výzvy, 

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

 
 
 

VIII. 
Vyšší moc  

 
1. za překážky způsobené vyšší mocí, které vylučují odpovědnost kterékoliv smluvní strany, 

jsou považovány takové překážky, které vzniknou nezávisle na vůli povinné smluvní strany 
a brání ji  splnění povinnosti z této dohody, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by 
povinná smluvní strana takovou překážku, nebo její následky odvrátila, nebo překonala a 
dále, že by v době vzniku smluvních závazků z této dohody vznik, nebo existenci těchto 
překážek předpokládala. Za konkrétní překážky se výslovně považují živelné pohromy, 
občanské války, jakákoliv embarga, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, nepokoje 
nebo epidemie. Za živelné pohromy se přitom považují požár, povodeň, záplava, úder 
blesku, vichřice, sesuv, zřícení lavin, skal, zemin, nebo kamení. Nepovažuje se za okolnost 
vylučující odpovědnost poskytovatele jakýkoliv problém s plněním poskytovatele 
samotným, nebo jeho subdodavatelem, 

2. vzniknou-li skutečnosti, které způsobí, nebo mohou způsobit podstatné zpoždění termínu 
podle této dohody, či jiné závažné okolnosti, jsou smluvní strany povinné se o nich 
neprodleně informovat a vstoupit do jednání k řešení vzniklé situace, takové situace nesmí 
žádná strana ale zneužít ve svůj prospěch a jsou v dobré víře povinné usilovat o dosažení 
přijatelného řešení pro obě smluvní strany a v co nejkratší době, 

3. odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy je povinná strana 
v prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z jejich hospodářských poměrů, 

 



IX. 
Zánik dohody o poskytování služeb 

 
1. smluvní strany se dohodly, že vedle případů stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, zaniká tato dohoda také jednostranným odstoupením od dohody ze strany 
objednatele z důvodu prodlení s plněním služby ze strany poskytovatele delším než 10 dnů. 
Takové prodlení ze strany poskytovatele se považuje za podstatné porušení dohody.  

2. dohoda zaniká okamžikem doručení odstoupení poskytovateli. 
  
 

X. 
Závěrečná ujednání 

 
1. všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této dohody, se 

řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
2. poskytovatel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření 

této dohody ve smyslu ustanovení §§ 1765 a 1766, zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku. 

3. smluvní strany se dohodly, že odpovědnost poskytovatele vůči objednateli za veškeré škody 
vzniklé z důvodu porušení závazků vyplývajících z této dohody nebo v souvislosti 
s poskytnutím služby bude hrazena v plné výši a neomezeném rozsahu. Poskytovatel se 
povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 
2913 odst. 2 občanského zákoníku se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé 
v důsledku porušení povinností poskytovatele dle této dohody nepoužije. 

4. neuplatnění či případné částečné uplatnění nebo prodlení v uplatnění jakýchkoli práv 
vyplývajících z této dohody nebude vykládáno ani jako vzdání se těchto práv a ani nebude 
mít za následek zánik nároků z této dohody. 

5. je-li nebo stane-li se některé ustanovení této dohody neplatným, nevymahatelným nebo 
neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení 
této dohody. Smluvní strany se zavazují nahradit do pěti (5) pracovních dnů po doručení 
výzvy druhé smluvní strany neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení 
ustanovením platným, vymahatelným a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a 
právním smyslem, případně uzavřít novou dohodu. 

6. tuto dohodu lze měnit pouze písemným, vzestupně číslovaným, oboustranně potvrzeným 
ujednáním, výslovně nazvaným dodatek k dohodě, který se stává její nedílnou součástí, a je 
podepsán statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy 
protokoly apod. se nepovažují za změnu dohody. 

7. smluvní strany prohlašují, že si text dohody důkladně přečetly, s obsahem souhlasí a že tato 
dohoda byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za 
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy. 

 

Objednatel: 
Zadavatel veřejné zakázky 

Velitel  
plukovník gšt. Ing. Rudolf STRAKA 

 

Poskytovatel:      DEKONTA, a.s. 
předseda představenstva: Mgr. Karel PETRŽELKA 
člen: Ing. Jan VANĚK 
         Ing. ALEŠ PRAŽÁK 
         Ing. Luděk SISR, PhD. 
Za společnost jedná vůči třetím osobám v celém rozsahu 
představenstvo, a to tak, že každý člen představenstva jedná 
samostatně.  

     
 Luděk 

Sisr
Digitálně podepsal 
Luděk Sisr 
Datum: 2021.04.01 
11:13:22 +02'00'

Ing. 
Michal 
Vecheta

Digitálně 
podepsal Ing. 
Michal Vecheta 
Datum: 
2021.04.01 
15:07:10 +02'00'


