
DOHODA O MIMOSOUDNÍM JEDNÁNÍ
(dále jen ,,Dohoda“)

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „občanský zákoník14)

mezi těmito smluvními stranami:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany, IČO 60162694, DIČ CZ60162694, 
se sídlem Tychonova 1,160 00 Praha 6,
zastoupená brigádním generálem Ing. Jaroslavem Míkou, velitelem VÚ 7214 Čáslav 
(dále jen „objednatel11)

a

2. AERO Vodochody AEROSPACE a.s„ IČO 24194204, DIČ CZ24194204, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17749, 
se sídlem Dolínek, U Letiště 374,250 70 Odolena Voda,
zastoupená Ing. Viktorem Sotonou, MBA, prezident společnosti a jediný člen představenstva 
(dále jen „poskytovatel11).

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 9. 2016 Smlouvu o poskytování komplexní služby pozáručního 
servisu provozovaných letounů L-159 (všech verzí) a L-39 ZA č. 155210217 (dále jen „Smlouva11), 
jejímž předmětem byl závazek poskytovatele zajistit komplexní službu pozáručního servisu 
provozovaných letounů a závazek objednavatele mu za řádně a včas poskytnutou službu zaplatit 
dohodnutou cenu. Na základě dodatku č. 2 Smlouvy v případě plnění uvedených v čl. IV. odst. 1.1, 
1.3,1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 Smlouvy zastupuje na straně objednatele Českou republiku - Ministerstvo 
obrany velitel VÚ 7214 Čáslav.

2. Pro případ prodlení byla v čl. XV. odst. 1.1 Smlouvy smluvními stranami ujednána smluvní pokuta 
za každý započatý den prodlení ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění uvedeného v příslušném daňovém 
dokladu včetně DPH.

3. V důsledku prodlení s plněním dílčích objednávek eviduje objednatel za poskytovatelem smluvní 
pokutu ve výši 7.460.741,14 Kč za období 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 (faktura č. 226242100100881 
ze dne 16. 5. 2022), smluvní pokutu ve výši 7.959.893,01 Kč za období 1. 10. 2021 do 31. 12. 2021 
(faktura č. 226242100100896 ze dne 23. 5. 2022) a smluvní pokutu ve výši 17.465.067,67 Kč 
za období 1.1. 2022 do 31. 3. 2022 (faktura č. 226242100100897 ze dne 23. 5.2022).

4. Poskytovatel nesouhlasí s výší objednatelem uplatněných smluvních pokut s odůvodněním, že 
prodlení nebylo způsobeno jeho zaviněním, ale bylo ovlivněno zejména situací kolem pandemie 
COVID.

II. Předmět dohody

1. Smluvní strany povedou od 11. 7. 2022 do 31. 8. 2022 mimosoudní jednání o skutečnostech 
podstatných pro stanovení výše smluvních pokut za prodlení poskytovatele specifikovaných v čl. I. 
odst. 3 Smlouvy.



2. Výslovné odmítnutí pokračování v jednání dle ustanovení § 647 občanského zákoníku musí být
učiněno písemně na adresu Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Dohody.

3. V souladu s ustanovením § 647 občanského zákoníku po dobu mimosoudního jednání promlčecí
doba nároku neběží. Smluvní strany potvrzují, že promlčecí lhůta nároku bude pokračovat v běhu
ode dne 1. 9. 2022.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami.

2. Tato dohoda může být měněna pouze na základě písemné dohody Smluvních stranami.

3. Pokud některé ustanovení této smlouvy bude nebo se stane v jakémkoli ohledu protiprávním,
neplatným nebo nevymahatelných, nebude tím dotčena ani oslabena platnost a vymahatelnost
ostatních ustanovení této dohody. Smluvní strany se zavazují takové protiprávní, neplatné nebo
nevymahatelné ustanovení bezodkladně nahradit jiným ustanovením formou dodatku k této dohodě,
které co nejvíce odpovídá původnímu záměru smluvních stran.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním
údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dohody, jeho ceně a datu uzavření této dohody. Zaslání
dohody správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tato
dohoda zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze
smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody či jiné újmy, která by
jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

5. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této dohodě nepovažují
za obchodní tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, a že se nejedná ani o informace,
které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

7. Tato dohodaje vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení.

8. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda je projevem jejich vážné a svobodné vůle, na důkaz
čehož připojují níže své podpisy.

V Čáslavi dne **• T. 22- V Odolene Vodě dne

za
brig. gen. Ing. Jaroslav Mika,

za poskytovatele

velitel VÚ 721
v zastoupení

Ing. Viktor Sotona, MBA,
prezident společnosti a jediný člen

představenstva
plk. gšt. Ing. Milan Nykodym AERO Vodochody AEROSPACE a.s.


