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Rámcová dohoda č. MO 273755/2021-8207
Údržba a opravy vozidel T-815 v letech 2021 – 2023

I. Smluvní strany

Objednatel Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČ 60162694
DIČ CZ60162694
Jejímž jménem jedná Ředitel Vojenského zařízení 8207 Zlín

plukovník. gšt. Ing. Petr Potyka
Bankovní spojení Česká národní banka
Číslo účtu
Zástupce kupujícího oprávněný jednat ve věcech technických

prap. Štěpán Vrtělka
+420 724 605 455, +420 973 458 811

Fax +420 973 458 800, +420 973 458 810
E-mail
Datová schránka myzaenx
Adresa pro doručování korespondence

Vojenské zařízení 8207, Štefánikova 167, 760 30 Zlín
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: kpt. Ing. František Medek, tlf.: +420 973 458 831 mob.
+420 724 605 455,
Kontaktní osoba ve věcech technických: prap. Štěpán Vrtělka, tlf.: +420 973 458 811, mob.
+420 724 767 270 ,

(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel ZLINER s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5174
Sídlo Tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín
IČ 45479534
DIČ CZ45479534
Jejímž jménem jedná Jan Bereznaj, ředitel výroby a logistiky
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu:
Zástupce prodávajícího oprávněný jednat ve věcech technických

Michal Hoďa
Telefon +420 737 706 738, E-mail:
Datová schránka xsiukk9
Adresa pro doručování korespondence

Tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) tuto rámcovou
dohodu o poskytování služeb (dále jen „dohoda“).
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II. Účel dohody
2.1. Účelem této dohody je zabezpečit plnou provozuschopnost vojenských vozidel k zabezpečení

plnění úkolů AČR (výcviku a přepravy materiálu a osob), a to za pomocí provádění
autorizované údržby a běžných oprav vojenských vozidel (dále jen „dílo“)., které jsou
předmětem této dohody, a to až do výše vyčerpání finančního limitu 1 600 00,00 Kč bez
DPH nebo do 31. srpna 2023, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Smluvní strany
souhlasí s tím, že uvedená finanční částka nemusí být v průběhu platnosti této dohody
vyčerpána, a tím nebude zabezpečeno ani požadované množství vojenských vozidel dle
předmětu této dohody.

III. Předmět dohody

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo definované touto dohodou a objednavatel se zavazuje
k zaplacení ceny za provedení tohoto díla.

3.2. Závazek zhotovitele je, že na své nebezpečí provede jednotlivé úkony u vozidel tovární značky
Tatra T-815 8x8 (typu valník) v evidenci Vojenského zařízení 8207 Zlín, a to dle konkrétních
požadavků objednatele, specifikované v písemných výzvách k plnění, sjednaných na základě
této rámcové dohody.

3.3. Možnost odtahu (opravcem) nepojízdné techniky. Možnost servisního výjezdu opravce
s provedením opravy v sídle objednavatele.

3.4. Plněním konkrétní výzvy se rozumí provedení údržby nebo opravy k zabezpečení plné
provozuschopnosti výše uvedených vozidel značky T-815.

3.5. V rámci plnění povinností dle této dohody se rozumí provedení běžné opravy (dále jen „BO“) -
před jejím vlastním provedením je zhotovitel povinen provést defektaci vozidla, resp. Vozidel.
Cílem defektace je zjištění rozsahu poruchy vozidla a potřeb náhradních dílů spolu se
stanovením předpokládané ceny a lhůty opravy. Provedení vlastní opravy bude realizováno na
základě samostatné výzvy/objednávky na opravu.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že služba bude poskytována podle ustanovení této dohody postupně
na základě průběžně předkládaných jednotlivých požadavků (dílčích výzev) podle skutečné
potřeby objednatele. Ustanovení tohoto článku neukládá objednateli povinnost provádět dílo
výhradně u zhotovitele souladu s ustanovením § 100, odst. 2 zákona č. Sb., zákon o
zadávání veřejných zakázek a to v případě, kdy zhotovitel není ochoten akceptovat změnu
cenové nabídky dle čl. 4.6 Dohody. V tom případě je objednatel oprávněn realizovat
požadovanou službu u jiného zhotovitele.

IV. Cena za dílo

4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na celkové nejvýše přípustné ceně za dílo, a to ve výši: 1 936 000,00 Kč včetně DPH
(slovy: jedenmiliondevětsettřicetšesttisíc korun českých), kdy celková nejvýše přípustná cena
díla bez DPH činí 1 600 000,00 Kč, sazba DPH 21% činí 336 000,00 Kč.

4.2. Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této dohody. V těchto cenách jsou již zahrnuty
veškeré náklady spojené s plněním této dohody. Ceny budou po celou dobu uzavření smluvního
stavu neměnné a mohou být měněny pouze při změně zákonem stanovené sazby DPH.

4.3. Úplata (cena) za provedení díla se skládá z dílčích úplat (cen) za provedení jednotlivých dílčích
plnění, a to dle cenové kalkulace, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této dohody.

4.4. Rozdíl mezi cenou uvedenou v čl. 4.1 a fakturovanou částkou za skutečně provedené dílo je
nenárokový.
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4.5. Ustanovení tohoto článku nezakládá zhotoviteli nárok na vymáhání poskytování služby do výše 
uvedeného finančního objemu. Zhotoviteli vzniká nárok na finanční plnění pouze za skutečně 
odvedenou práci.  

4.6. V případě, že se v průběhu plnění dohody vyskytne potřeba realizovat opravu neuvedenou 
v ceníku, je zhotovitel povinen účtovat náhradní díly použité pro opravu v cenách v čase a místě 
obvyklých. 

V. Doba a místo plnění 
5.1. Dohoda se uzavírá na dobu určitou, od dne účinnosti dohody, tedy od data podepsání dohody 

oběma smluvními stranami a jejím zveřejněním v Registru smluv, a to až do výše vyčerpání 
finančního limitu nebo do doby dle čl. 2.1. této dohody, podle toho, která skutečnost 
nastane dříve.  

5.2. Objednatel si vyhrazuje právo předčasného ukončení smluvního vztahu z důvodu uzavření 
rámcové dohody na obdobný předmět plnění, jako je uveden v této dohodě, ze strany 
nadřízených orgánů objednatele. V tomto případě je objednatel povinen oznámit zhotoviteli tuto 
skutečnost minimálně 5 dnů do ukončení platnosti této dohody. Zhotovitel se zavazuje 
odstoupení od dohody akceptovat. 

5.3. Místo plnění je provozovna zhotovitele: Tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín 
5.4. Místem provádění díla je: Tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín 
5.5. Plnění zhotovitele v souladu s touto dohodou bude realizováno na základě jednotlivých výzev – 

vzor viz Příloha č. 2, které vystaví objednatel dle aktuální potřeby. Zhotovitel se zavazuje 
fakturovat pouze za skutečně vykonané práce.  

5.6. Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat dílo nejpozději do 30 dnů od podpisu příslušné 
výzvy k dílčímu plnění.  

5.7. Zhotovitel je povinen podepsat výzvu do 3 pracovních dnů od doručení, případně zveřejnění na 
portálu e-tržiště. V souladu s čl. 11.11 lze realizovat doručení výzvy cestou emailové pošty na 
emailovou adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. Výzva se v tomto případě považuje za doručenou 
odesláním z emailu kontaktní osoby objednatele.                    

VI. Podmínky provádění díla 
6.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k provedení díla a následně k převzetí díla prap. Štěpán 

Vrtělka tel. +420 973 458 811, mob. +420 724 605 455 (dále jen „přejímající“). 
6.2. K provedení díla bude zhotovitel vyzván objednatelem výzvou. O předání věci před 

provedením díla a předání věci po provedení díla sepíše objednatel protokol o předání a 
převzetí díla viz. příloha č.3 (dále jen „protokol“). 

6.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání přejímajícímu dle ustanovení dané výzvy.  

6.4. Předmět díla bude zhotovitelem odevzdán v pracovních dnech v době od 07:00 do 14:00 hod., 
a to po předchozím prokazatelném projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny 
odevzdání předmětu díla s přejímajícím. Smluvní strany vylučují realizaci svépomocného 
prodeje dle ustanovení § 2609 OZ. Termín a hodinu předání a převzetí díla projedná zhotovitel 
s kontaktní osobou uvedenou v čl. 6.1 

6.5. Zhotovitel je povinen provést dílo s využitím komponentů nových, nepoužitých. Tyto 
komponenty (nové) musí být minimálně těch technických parametrů, které měly komponenty 
nahrazované.  

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 
zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při 
přejímce díla. V opačném případě přejímající dílo nepřevezme. 
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6.7. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze nové náhradní díly a spotřební materiál, 
tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované odpovídající platným technickým, bezpečnostním 
a hygienickým normám a předpisům. Pro případ pochybnosti o pravdivosti výše uvedených 
skutečností je zhotovitel povinen tyto skutečnosti prokázat. Přejímající není povinen převzít 
dílo, které vykazuje nedostatky nebo odporuje dohodě. O této skutečnosti zástupci smluvních 
stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí podpisem. Zhotovitel je v tomto případě povinen 
dodat dílo náhradním plněním. Vyměněné ND budou při převzetí vozidla z opravy předloženy 
přejímajícímu k prohlédnutí a kontrole oprávněnosti výměny. Po kontrole budou tyto díly 
přenechány zhotoviteli k ekologické likvidaci.    

6.8. V případě, že v průběhu provádění díla vznikne potřeba provést opravu, jenž není součástí 
výzvy, je zhotovitel povinen oznámit objednateli tuto skutečnost společně s rozpisem 
náhradních dílů, jejich cenou a rozpisem a cenou za práci, jenž bude potřeba k dokončení díla. 
Dílo v tomto případě bude provedeno po odsouhlasení ceny a rozsahu opravy objednatelem 
formou Dodatku k výzvě. 

6.9. Před vlastním provedením opravy je zhotovitel povinen provést defektaci vozidla na základě 
požadavku objednatele. Cílem defektace je stanovit rozsah poruchy. Zpráva o defektaci 
obsahuje potřebu náhradních dílů včetně jejich cen, rozsah práce a stanovení celkové 
předpokládané ceny pro uvedení předmětu díla do bezvadného stavu. Provedení vlastních oprav 
bude realizováno na základě samostatných Výzev k dílčímu plnění (dále jen „výzva“). Vzor 
Výzvy tvoří Příloha č. 2. Na opravy, u kterých je znám jejich přesný rozsah není nutno provádět 
defektaci, ale rovnou se zpracovává výzva. V případě, že po provedení defektace bude ze strany 
objednatele realizována oprava defektovaného předmětu díla u zhotovitele, považuje se 
provedení této defektace ze strany zhotovitele za bezplatné. 

6.10. Smluvní strany se dohodly, že provedení defektace zhotovitelem nezakládá povinnost 
objednateli následně požadovat provedení opravy. 

6.11. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli přerušení provádění díla v případě, že: 
a. dílo nebude ze strany zhotovitele prováděno v souladu s touto dohodou, nebo 
b. zhotovitel pozbude způsobilosti k provádění díla, nebo 
c. zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v čl. 5.3. této dohody. 

6.12. Oznámení o přerušení provádění díla vydá objednatel nebo zástupce objednatele oprávněného 
jednat ve věcech technických písemnou formou. V tomto oznámení bude uveden důvod, pro 
který objednatel přerušuje provádění díla. Oznámení o přerušení provádění díla bude zhotoviteli 
předáno telefonicky a následně doručeno faxem nebo e-mailem.  

6.13. Účinky oznámení o přerušení provádění díla nastávají okamžikem jeho doručení zhotoviteli. 
6.14. Provádění díla může zhotovitel obnovit na základě písemného oznámení o ukončení přerušení 

provádění díla vydaného objednatelem nebo zástupcem objednatele oprávněného jednat ve 
věcech technických. Oznámení o ukončení přerušení provádění díla bude zhotoviteli předáno 
telefonicky a následně doručeno faxem nebo e-mailem. 

6.15. Účinky oznámení o ukončení přerušení provádění díla nastávají okamžikem jeho doručení 
zhotoviteli. 

6.16. V případě, že objednatel přeruší provádění díla z důvodů uvedených v čl. 6.11. písm.a)  této 
dohody, vydá objednatel oznámení o ukončení přerušení provádění díla až poté, co zhotovitel 
odstraní veškeré závady uvedené v oznámení o přerušení provádění díla a objednatel odstranění 
závad zkontroluje. Objednatel je povinen dostavit se k provedení kontroly odstranění závad 
nejpozději do 2 pracovních dnů od dne, kdy mu zhotovitel odstranění závad oznámil. 

6.17. Zhotovitel bere na vědomí, že důvodem k přerušení provádění díla může být ztráta způsobilosti 
v souladu s čl. 6.11.písm. b) této dohody k provádění činností spojených s plněním díla. 
Zhotovitel bez zbytečného odkladu zašle (předloží) objednateli všechny nově platná oprávnění 
vydaná příslušnými orgány k výkonu své činnosti. 
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6.18. O dobu, po kterou bylo ze strany objednatele přerušeno provádění díla, se neprodlužuje doba
plnění dle čl. 5.1. této dohody.

6.19. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena jeho prohlídka. Prohlídku díla
je za objednatele oprávněn provést zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech
technických. Po provedené prohlídce:

a. dílo bude zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických převzato
bez vad, a bude uznáno za dokončené a o převzetí bude sepsán protokol o předání a
převzetí díla (dále jen „protokol“), a soupis provedených prací a dílů (dále jen
„soupis), který bude obsahovat mj. soupis dílů vmontovaných při provádění díla a
soupis dílů, které byly při provádění díla demontovány a předány objednateli.
Protokol a soupis je úplný pouze tehdy, obsahuje-li náležitosti stanovené touto
dohodou a obsahuje-li podpisy zástupců obou smluvních stran. Dílo se považuje za
předané zhotovitelem a převzaté objednatelem okamžikem podpisu protokolu
zástupci obou smluvních stran.

b. zadavatel dílo nepřevezme, vykazuje-li dílo vady. Smluvní strany se dohodly na tom,
že vadným dílem se rozumí i nepředání dokladů nutných k užívání díla. O odmítnutí
bude sepsán oběma stranami zápis.

6.20. Zhotovitel je oprávněn předat dílo v pracovní den ještě před sjednanou lhůtou plnění, kdy
nejpozději 2 pracovní dny předem oznámí zhotovitel zástupci objednatele oprávněného jednat
ve věcech technických telefonicky nebo e-mailem/faxem datum a hodinu, kdy dílo předá. Za
okamžik oznámení se považuje den doručení e-mailové/faxové nebo telefonické zprávy
adresátovi.

6.21. Zhotovitel požadovaného díla musí být jeden právní subjekt.

VII. Platební a fakturační podmínky

7.1. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem splnění dané výzvy, do 10 pracovních dnů
doporučeně odešle objednateli ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“).

7.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle zákona č. Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a podle ustanovení § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) číslo rámcové dohody, podle které se uskutečňuje plnění,
b) název útvaru, který je přejímajícím – Vojenské zařízení 8207 Zlín, Štefánikova 167, Zlín,
760 30.

7.3. K faktuře musí být připojen protokol a zakázkový list s popisem pracovních operací a materiálu.
V případě defektace pak musí být k faktuře připojena zpráva o defektaci, včetně rozpisu ceny
potřebných ND a práce k provedení opravy. V případě geometrie podvozku, protokol o
provedení geometrie podvozku.

7.4. Faktura bude objednateli doručena na adresu Vojenské zařízení 8207 Zlín, Štefánikova 167,
Zlín, 760 30. V případě vystavení elektronické faktury - tuto doručit kontaktní osobě ve věcech
smluvních email: Objednatel nebude akceptovat elektronickou fakturu jako
sken listinné podoby.

7.5. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Bude-li na faktuře uveden jiný
termín splatnosti, platí ustanovení této rámcové dohody. V případě doručení faktury objednateli
v termínu od 16. 12. – 31. 12., prodlužuje se splatnost o dalších 30 dnů.

7.6. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

7.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj
nebo doklad uvedený v dohodě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků.
Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení
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zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta
splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou
fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.

7.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
7.9. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení

za daň podle ustanovení § 109 zákona č. Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním
způsobem zajištění daně podle ustanovení § 109a tohoto zákona.

VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu

8.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je po celou dobu plnění
předmětu díla objednatel. Nabyl-li zhotovitel zpracováním věci, kterou dodal objednatel k této
věci vlastnické právo a zmaří-li se dílo, poskytne zhotovitel objednateli náhradu za jeho
zpracovanou věc, nebo mu vrátí věc téhož druhu.

8.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele
okamžikem předání věci a současně podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.

8.3. Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá zhotovitel.
8.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná

prokazatelně vzniklá škoda.

IX. Vady díla, záruka za jakost a reklamace
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že poskytuje záruku za provedenou práci v délce 6 měsíců, na vyměněné

náhradní díly v délce 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže
užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v
průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době
předání.

9.2. Právo z vadného plnění se řídí ustanovením § 2106, § 2107, § 2165, § 2615 - § 2618 ObčZ.
9.3. Objednatel uplatní právo z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze záruky za jakost díla

písemným ohlášením na adrese zhotovitele pro doručování. Toto ohlášení bude obsahovat
zejména označení předmětu díla, popis vady a lhůtu, ve které objednatel požaduje vadu
odstranit. Na ohlášení vad díla nebo vad, na které se vztahuje záruka za jakost díla, je zhotovitel
povinen odpovědět objednateli do 5 dnů ode dne doručení tohoto ohlášení.

9.4. Zhotovitel zahájí odstraňování vad na poskytnutém díle nejpozději do 10 dnů po uznání záruky
za zjištěnou vadu. Vady na poskytnutém díle budou odstraněny zhotovitelem nejpozději do 30
kalendářních dnů od uznání záruky za zjištěnou vadu, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak.

9.5. Pokud zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 9.3 této dohody nesplní, má se za to, že s lhůtou
k odstranění vad uvedenou v ohlášení souhlasí.

9.6. V případě, že zhotovitel nesouhlasí s lhůtou stanovenou objednatelem podle čl. 9.3 této dohody,
je oprávněn navrhnout lhůtu jinou, společně s jejím odůvodněním. Smluvní strany prohlašují, že
vyvinou maximální úsilí k dosažení dohody o termínu odstranění vad za předpokladu, že
požadavek zhotovitele je oprávněný. Pokud se však smluvní strany nedohodnou jinak, je
zhotovitel povinen odstranit tyto vady ve lhůtě dle ohlášení objednatele.

9.7. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze záruky za jakost díla, se
až do odstranění vady do záruční doby nepočítá.

9.8. V případě, že zhotovitel neoprávněně odmítne odstranit vadu díla, nebo vadu, na kterou se
vztahuje záruka za jakost díla, nebo je v prodlení s odstraněním těchto vad, je objednatel
oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele.
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9.9. Veškeré náklady na dopravu, vzniklé v důsledku uplatnění práva ze zákonné odpovědnosti za
vady, práva ze záruky za jakost či práva z náhrady škody, hradí zhotovitel.

9.10. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním
práv z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze záruky za jakost díla. Objednatel uplatní svůj
nárok na úhradu těchto nákladů písemnou výzvou na adrese zhotovitele pro doručování.
Zhotovitel je povinen provést úhradu do 21 dnů od doručení této výzvy.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení
10.1. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením díla v termínu smluvní pokutu

ve výši 0,3 % z celkové ceny dané výzvy za každý započatý den prodlení, a to až do úplného
splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. XII. dohody. Okamžik
práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

10.2. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované
vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny dané výzvy za každý
započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím není dotčen čl. XII. dohody.
Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení

10.3. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý
den prodlení ve výši stanoveném nařízení č. 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 a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

10.4. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
10.5. 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.

XI. Zvláštní ujednání
11.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
11.2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
11.3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za

případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
11.4. Je-li jakýkoli výsledek činnosti zhotovitele podle dohody, popř. jeho část, dokument nebo

dokumentace zhotovitele, podle této dohody určený k užití objednatelem, autorským dílem
podle zákona č. Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo jinak
chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem dohody objednateli k takovému
výsledku činnosti zhotovitele jako celku i k jeho části (částem) časově neomezené, přenosné,
neexkluzivní oprávnění/licenci bez omezení územního nebo množstevního k výkonu práva je
užít rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro účely zhotovení,
provozu, údržby, úprav, oprav a odstranění díla, a současně zhotovitel poskytuje objednateli
oprávnění autorské dílo nebo jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele podle této
dohody upravovat či měnit. Jde-li o výsledek činnosti subdodavatele, který podléhá ochraně
podle autorského zákona nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního
řádu bydliště/místa podnikání subdodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve
vztahu k takovému dokumentu zhotovitele oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován pro
výsledek činnosti zhotovitele podle tohoto ustanovení dohody. Odměna za poskytnutí
veškerých uvedených oprávnění/licencí je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel není povinen
poskytnutou licenci využít.

11.5. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého
ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
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11.6. Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím s plněním
této dohody, je český jazyk.

11.7. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této dohody a ani po jeho
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými se
seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné nebo
elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této
dohody, třetím osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu ustanovení
§ 1730 OZ důvěrné.

11.8. Zhotovitel podpisem dohody uděluje podle zákona č. Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho
osobních a dalších údajů v dohodě uvedených pro účely naplnění práv a povinností
vyplývajících z této dohody, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

11.9. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této dohodě s výjimkou ustanovení, která obsahují
utajované informace a obchodní tajemství.

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

11.11. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této dohody musí být učiněna
v písemné formě, není-li v textu dohody uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této dohody.
V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo e-mailem musí být originál dokumentu
v listinné podobě druhé straně doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené
poštovní zásilky.

11.12. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost
se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím
pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této 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.

11.13. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dohody v registru smluv v souladu
s ustanovením zákona č. Sb., zákon o registru smluv, je ve výhradní pravomoci
objednatele.

XII. Zánik smluvního vztahu
12.1. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od dohody v souladu stanoveními § 2106 a § 2107 ObčZ.

12.2. Zhotovitel je mimo jiné případy podle ustanovení § 2106 ObčZ, 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 § 2002
ObčZ).

12.3. Odstoupit od dohody lze písemnou formou. Odstoupení od dohody je účinné uplynutím 6-ti
kalendářních dnů od data doručení.

12.4. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: a)
splněním všech závazků řádně a včas; b) dohodou
smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených
nákladů ke dni zániku dohody; c)
jednostranným odstoupením od dohody pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od dohody objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl
v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv
na výsledek zadávacího řízení nebo porušil čl. XI.; e)
jednostranným odstoupením objednatele od dohody, v případě, že bude vůči majetku
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li
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vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení; 

12.5.  Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením dohody je: 

a) prodlení s provedením díla o více než 10 dní; 
b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla; 
c) prodlení s odstraněním vad o více než 20 dní; 
d) prodlení s podpisem výzvy zhotovitelem v termínu dle čl. 5.7 o více než 3 dny. 

 
XIII. Závěrečná ustanovení 

13.1.  Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a uložena na portále elektronického tržiště 
NEN.  

13.2. Dohoda může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými 
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. 
V případě změny kontaktních osob nebo v osobě přejímajícího nebude vyhotoven dodatek 
k dohodě; smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit 
vhodným způsobem druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení 
oznámení příslušné smluvní straně. 

13.3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 
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 
dohody připojují pod ní své podpisy. 

13.4. Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 
13.5.  Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny při zpracování osobních údajů ve 

smluvním vztahu uvedených dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů. Osobní údaje uvedené v tomto smluvním vztahu slouží 
pouze pro účely zpracování smluvního vztahu. Smluvní strany se dohodly, že výše 
uvedené nabývá platnosti od okamžiku převzetí smluvního vztahu ze strany poskytovatele 
plnění. jsou-li v této dohodě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Dohoda je 
vyhotovena v elektronické podobě a uložena na portále elektronického tržiště NEN. 

13.6. Nedílnou součástí dohody je příloha: 

Příloha 1 – Cenový koš.  
Příloha 2 - Vzor Výzvy k plnění k rámcové dohodě. 
Příloha 3 - Vzor Protokol o předání a převzetí techniky. 

 

Zlín dne:                                   V                           dne:  

 

Za objednatel:                                                                            Za zhotovitel:   
plukovník gšt. Ing. Petr Potyka, ředitel                                     

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jan 
Berezn
aj

Digitálně 
podepsal Jan 
Bereznaj 
Datum: 
2021.09.30 
12:35:08 +02'00'
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                                                                          Příloha 1 k Rámcové dohodě č. MO 273755/2021-8207 
   Počet listů: 1 
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Příloha 2 k Rámcové dohodě č. MO 273755/2021-8207
Počet listů: 1

„VZOR“

OBJEDNÁVKA (Výzva k plnění)
č.

čj. k RD č. MO 273755/2021-8207
vystavená podle § 1724 a 1725 zákona č. Sb., nový občanský zákoník, pro smluvní strany:

Objednatel
Česká republika - Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6
Jejímž jménem jedná: plukovník gšt. Ing. Petr Potyka
Na adrese: Vojenské zařízení 8207 Zlín, Štefánikova 167, Zlín, 760 30
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: ČNB 0710
Číslo účtu:
Telefon: 973 458 831
Fax: 973 458 810
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: kpt. Ing. František Medek, tlf.: +420 973 458 831 mob.
+420 724 605 455,
Kontaktní osoba ve věcech technických: prap. Štěpán Vrtělka, tlf.: +420 973 458 811, mob.
+420 724 767 270 ,
(dále jen „objednatel“)

Dodavatel
Zhotovitel ZLINER s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5174
Sídlo Tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín
IČ 45479534
DIČ CZ45479534
Jejímž jménem jedná Jan Bereznaj, ředitel výroby a logistiky
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu:
Zástupce prodávajícího oprávněný jednat ve věcech technických

Michal Hoďa
Telefon +420 737 706 738, E-mail:
Datová schránka xsiukk9
Adresa pro doručování korespondence

Tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín

(dále jen „zhotovitel“)
Objednáváme u Vás: opravu/výměnu… XXXXX u techniky T-815 VPZ: XXX-XX-XX v rozsahu
stanoveném v cenové kalkulaci této výzvy k plnění.
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Kalkulace úplaty je stanovena takto:

Popis požadavku MJ Počet Cena bez
DPH [Kč]

DPH
(%)

Cena včetně DPH
[Kč]

XXXXX ks XXX XXX XX XXX

Cena díla celkem vč. DPH XXXXX

Předpokládaná cena plnění včetně DPH činí do ?????? Kč (slovy ?????? korun českých
a 00/100).

Cena za plnění je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady,
které dodavateli v souvislosti s plněním vznikly.

Požadovaná lhůta plnění: do ??. ?. 202?

Místo plnění:

Výzva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. V případě plnění
vyšší než 50.000,- Kč včetně DPH, nabývá výzva účinnost jejím zveřejněním v registru smluv v
souladu s ustanovením zákona č. Sb., zákon o registru smluv.

Zlín dne: V dne:

Za objednatel: Za zhotovitel:

plukovník gšt. Ing. Petr Potyka, ředitel ?????
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Příloha  3 k Rámcové dohodě č. MO 273755/2021-8207 
Počet listů: 1 

„VZOR“ 

 

P r o t o k o l  o  p ř e d á n í  a  p ř e v z e t í  p ř e d m ě t u  d í l a   
(do opravy, z opravy) 

 

 

Druh a značka vozidla : T-815, VPZ:  ???          

Od objednatele Vojenské zařízení 8207 Zlín, Štefánikova 167, Zlín, 760 30................................... 

předána do opravy ke zhotoviteli..................................................................................................................... 

 

techniku připravil ........................................................................................................................ 
Funkce, Hodnost, Jméno, Příjmení 

 

S technikou byly odevzdány tyto doklady: 

1. ................................................................   číslo ..................................................................... 

2. ................................................................           ..................................................................... 

3. ................................................................           ..................................................................... 

4. ................................................................           ..................................................................... 

5. ................................................................           ..................................................................... 

6. ...............................................................           ...................................................................... 

 

Stanovený rozsah prací: 

např. Seřízení ventilů, oprava těsnění víka ventilů, demontáž a montáž motoru z vozidla, oprava hlavy motoru, 
oprava vačkového hřídele 

 

Předpokládaná cenu za dílo do celkové výše  …………  Kč. 

Požadovaná doba opravy do ………. 

 

Dle Výzvy k plnění k rámcové dohodě č.  
 

Předání do opravy: 
Množství PH ………………… 

Stav km ( Mh ) při předání: ……………………… 
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..........................................................…......                ................................................................ 
Jméno, Příjmení, Podpis Odevzdávajícího                                             Razítko, Podpis  Přejímajícího 

            

 

V....................................  dne ...............................   

 

Převzetí (nepřevzetí) z opravy: 

Množství PH ………………… 

Stav km ( Mh ) při předání: ……………………… 

 

Např. Oprava byla řádně převzata, co do jakosti a množství. Rozsah provedených prací souhlasí s rozsahem 
uvedeným ve výzvě k plnění č. 

 

 

 

 
Zhotovitel objednateli odevzdal nefunkční díly věci: 
 
1) ............................................................................................  
 
 
2) ............................................................................................  

 

 

 

..........................................................…......               …................................................................ 
    Razítko, Podpis  Odevzdávajícího                                               Jméno, Příjmení, Podpis Přejímajícího 

            

 

V....................................  dne ................................... 
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