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Rámcová dohoda
Opravy a servis vozidel T - 813 AM 50 Automobil mostní

č. 1766240010160

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 – Hradčany, ČR
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zaměstnanec pověřený jednáním:

velitel VÚ 6624 Bechyně
Kontaktní osoba ve věcech technických, předání a převzetí služby:

tel. mob.
email:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

tel. mob.
email:

Adresa pro doručování korespondence:
VÚ 6624
391 65 Bechyně

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Obchodní společnost: EXCALIBUR ARMY spol. s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 41695
Sídlo: Kodaňská 521/57, 101 00 Praha 10 - Vršovice
IČ: 64573877
DIČ: CZ699003219
Jejímž jménem jedná: na základě plné moci

generální ředitel
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

tel.
e-mail: pavel.dosko@excaliburarmy.eu

Adresa pro doručování korespondence: Olomoucká 1841/175
785 01 Šternberk

(dále jen „zhotovitel“)
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Smluvní strany podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „OZ“) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, zadanou mimo působnost 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
rámcovou dohodu o dílo: 

Opravy a servis vozidel T - 813 AM 50 Automobil mostní 

(dále jen „dohoda“). 
 

II. Účel dohody 

2.1 Účelem dohody je zabezpečení trvalé provozuschopnosti vozidel a dodržení servisních 
úkonů stanovených výrobcem vozidla u 15. ženijního pluku.  
 

III. Předmět dohody 

3.1 Předmětem dohody je: 
a) Závazek zhotovitele provést dílo definované touto dohodou. 
b) Předmětem díla se pro účely této dohody rozumí provedení servisních prací, 

údržby a opravy podle technických podmínek výrobce v platném znění (dále 
jen „TP“), ČSN a souvisejících obecně platných právních předpisů na základě 
výzev k rámcové dohodě o dílo (dále jen „výzva k RD“). Objednatel si 
vyhrazuje právo změny počtu a typů techniky v závislosti na organizačních 
změnách v resortu MO. Vozidly T- 813 AM Vojenského útvaru 6624 Bechyně 
se rozumí: 

- T - 813 AM 50 AUTOMOBIL MOSTNÍ AM 50, VPZ: 311-13-05; 
- T - 813 AM 50 AUTOMOBIL MOSTNÍ AM 50, VPZ: 272-59-10; 
- T - 813 AM 50 AUTOMOBIL MOSTNÍ AM 50, VPZ: 310-55-62; 
- T - 813 AM 50 AUTOMOBIL MOSTNÍ AM 50, VPZ: 250-78-82; 
- T - 813 AM 50 AUTOMOBIL MOSTNÍ AM 50, VPZ: 256-90-84. 

c) Závazek objednatele za řádně provedené dílo zaplatit dohodnutou cenu za dílo. 

3.2 Přesná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1. 

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno dle objednatelem vystavené výzvy 
k RD viz příloha č. 2 pro každý druh techniky podle bodu 3.1 písm. b) tohoto článku. 

3.4 Před vlastním provedením běžné opravy je zhotovitel povinen provést zdarma defektaci 
vozidla s cílem stanovení rozsahu poruchy, potřeby náhradních dílů a stanovit 
předpokládanou cenu a lhůtu opravy. Provedení vlastní opravy bude realizováno 
na základě samostatné výzvy k RD. Na opravy, u kterých je znám jejich přesný rozsah, 
není nutno provádět defektaci, ale rovnou se zpracovává výzva k RD. 

3.5 Zhotovitel prohlašuje, že má k dispozici výše uvedené TP ke dni podpisu dohody a že dílo 
bude provedeno přesně podle těchto TP. 

 
IV. Cena za dílo 

4.1 Cena za provedené dílo v rozsahu dle čl. III. dohody byla stanovena dohodou smluvních 
stran v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a vychází z předpokládaného maximálního limitu plnění. Cena za provedené dílo 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se zajištěním jeho závazků vyplývajících 
z této dohody. 
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4.2 Celkový předpokládaný finanční objem za službu v rozsahu dle čl. III. dohody je 
objednatelem stanoven maximálně do výše:  

1 652 892,56,- Kč bez DPH 
(slovy: jedenmilionšestsetpadesátdvatisícosmsetdevadesátdva 56/100 korun českých) 

a 
2 000 000,00,- Kč s DPH 

(slovy: dvamiliony korun českých) 

Tento objem nemusí být ze strany objednatele naplněn. 

4.3 Ceny uvedené v příloze č. 1 této dohody jsou cenami nejvýše přípustnými a jsou neměnné 
po celou dobu účinnosti této dohody, s výjimkou případu, kdy dochází k úpravě výše 
zákonné sazby DPH. Účinností takové zákonné úpravy se ceny včetně DPH upravují dle 
příslušné sazby DPH. Ceny ostatních náhradních dílů nebo úkonů, které nejsou 
ve spotřebním koši přílohy č. 1 a budou objednateli nabízeny, musí být cenami v čase 
a místě obvyklými a určují se z doporučených prodejních cen výrobců vozidel, od kterých 
se odečte sleva ve výši 8 %, příp. výrobce náhradního dílu (dále jen „doporučené prodejní 
ceny“). Náhradní díly, které nabízí zhotovitel běžným zákazníkům za ceny nižší, než jsou 
doporučené prodejní ceny nebo ceny z ceníku náhradních dílů ponížené o slevu, je 
zhotovitel povinen objednateli dodávat a účtovat za tyto nižší ceny.  

4.4 Smluvní strany se dohodly, že cenu za výzvu k RD lze na základě písemné dohody 
smluvních stran dodatečně upravit v případě, kdy objednatel odsouhlasí provedení 
dodatečných prací oproti sjednanému rozsahu zhotovovaného díla na základě informace 
zhotovitele (tzv. vícepráce). Za „vícepráce“ smluvní strany pro potřeby a účely této 
dohody pokládají pouze takové práce, které jsou ze strany zhotovitele objektivně 
doložené, nezbytné ke zprovoznění a převzetí díla, které vyvstaly až v průběhu realizace 
díla a nebyly předvídatelné před uzavřením dohody. V informaci o nutnosti provedení 
víceprací je zhotovitel pro objednatele povinen současně uvést soupis změn v provedení 
díla, tyto změny ocenit, odůvodnit a zpracovat kalkulaci v Kč s uvedením počtu hodin 
potřebných na provedení „víceprací“ a jejich cenu, druhy potřebných náhradních dílů 
(materiálu) a jejich cenu, případně uvede další konkrétní související náklady. Změny 
v provádění díla nesmí zhotovitel zahájit před podepsáním dodatku k dohodě nebo výzvě, 
ve kterém smluvní strany dohodnou i případnou změnu ceny za dílo a změnu doby 
provedení díla. Celkový rozsah dodatečných prací nesmí překročit 20 % celkové ceny díla 
včetně DPH dle bodu 4.2 tohoto článku. 

 
V. Místo plnění a místo provedení díla 

5.1 Místem plnění a provedení díla je provozovna zhotovitele: Tovární 1553, 535 01 
Přelouč. 
 

VI. Doba provedení díla 

6.1 Tato dohoda je uzavírána nejvýše na 12 měsíců ode dne účinnosti dohody nebo 
do vyčerpání celkové částky uvedené v čl. IV bod 4.2. 

6.2 Zhotovitel zahájí provádění díla dle výzev k RD – vzor viz příloha č. 2 nejdříve ode dne 
účinnosti dohody, tedy od data zveřejnění dohody v registru smluv v souladu 
s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.  

6.3 První plnění na základě výzvy k RD musí být zahájeno do 15 dnů od podpisu 
rámcové dohody. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje realizovat a předat dílo v termínu uvedeném v dané výzvě k RD. 
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6.5 Ukončením provedení díla se rozumí datum podpisu poslední smluvní stranou
na protokolu „Zápis o předání a převzetí techniky - díla“ – viz příloha č. 3, který je
předmětem dohody, po jeho předání v místě plnění – zástupci obou smluvních stran.
Do doby prodlení se nezapočítává doba od oznámení připravenosti k předání díla.

VII. Podmínky provádění díla

7.1 Smluvní strany se dohodly, že odpovědnou osobou objednatele za převzetí poskytnuté
služby od zhotovitele za podmínek, uvedených v dohodě je
+ fax: e-mail:

dále jen „zástupce objednatele“.

7.2 Objednatel se zavazuje zabezpečit přepravu věci do místa plnění a provedení díla.

7.3 Při předání věci k provedení díla zhotoviteli, bude po provedení kontroly technického
stavu a úplnosti věci předávané k provedení díla podle příslušné dokumentace (provozní
sešit, seznam předmětů v soupravě apod.) zástupcem zhotovitele a objednatele
(přejímajícím) sepsán a podepsán protokol „Zápis o předání a převzetí techniky - díla“ –
viz příloha č. 3.

7.4 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 v místě plnění díla – v místě provedení díla.

7.5 Provedení vlastní opravy bude realizováno na základě samostatné výzvy k RD na opravu.
U oprav, u kterých je znám jejich přesný rozsah není nutno provádět defektaci, ale rovnou
se zpracovává výzva k RD. Pokud přesný rozsah nebude znám je zhotovitel povinen před
vlastním provedením běžné opravy provést zdarma defektaci vozidla s cílem detektovat
rozsah poruchy, potřebu náhradních dílů a stanovit předpokládanou cenu a lhůtu opravy.

7.6 Zhotovitel je povinen provést defektaci a předat soupis potřebných prací a náhradních dílů
elektronicky prostřednictvím e-mailové kontaktní adresy nebo pověřené osobě.

7.7 Zhotovitel je povinen:
a) provést veškeré úkony při opravě vozidla plně v souladu s technologickými

postupy výrobce daného vozidla;
b) při opravě vozidel použít náhradní díly schválené výrobcem vozidla;
c) při převzetí zařízení odpovědnou osobou objednatele nebo pověřenými

osobami, umožnit provedení důkladné kontroly provedených prací včetně
předložení vyměněných dílů.

7.8 Jednotlivé výzvy k RD budou předkládány zhotoviteli prostřednictvím elektronického
tržiště a budou podepisovány elektronickým podpisem oprávněné osoby zhotovitele
a objednatele, přičemž zhotovitel podepisuje jako první v pořadí.

7.9 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění zajištěný platný certifikát elektronického
podpisu.

7.10 Zhotovitel je povinen poskytnout plnou součinnost při ověřování správnosti
účtování jednotkových cen náhradních dílů neuvedených v příloze č. 1 dle bodu 4.3
čl. IV před podpisem výzvy k RD. V případě požadavku pověřené osoby objednatele,
je zhotovitel povinen poskytnout fotokopii dodacího listu dodavatele náhradních
dílů, umožnit nahlédnutí do objednávkového systému dodavatele náhradních dílů
(oficiálního ceníku výrobce) a/nebo doložit čestné prohlášení o započtení uvedené
slevy. Porušení této povinnosti je vázáno smluvní pokutou.
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7.11 Pověřená osoba objednatele je oprávněna požadovat snížení ceny náhradních 
dílů v případě, že se nebude jednat o ceny v místě a čase obvyklé. 

7.12 Zhotovitel je povinen zabezpečovat plnění pouze zaměstnanci, kteří jsou odborně 
způsobilí k provádění běžných oprav požadovaných vozidel. Splnění této povinnosti je 
zhotovitel povinen kdykoliv na vyžádání doložit po celou dobu plnění dohody. 

7.13 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dohody vlastnit, nebo mít smluvně 
zajištěné potřebné diagnostické, montážní a servisní pomůcky a zařízení vhodné pro 
opravy uvedených typů vozidel a tyto bude používat dle technologických postupů 
(stanovených výrobcem) v rámci jednotlivých úkonů tak, aby nedošlo k znehodnocení 
materiálu a techniky nebo jeho částí (dílů). Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen 
kdykoliv na vyžádání doložit po celou dobu plnění dohody. 

7.14 Objednatel je oprávněn v souladu s § 2593 OZ prostřednictvím pověřených 
pracovníků provádět průběžnou kontrolu provádění díla – průběžnou kontrolu  uložených 
věcí určených k provedení díla, k ochraně věcí při uložení a k vlastnímu provádění díla. 
Zhotovitel je povinen oznámit písemně přejímajícímu (faxem) připravenost k předání věci 
po dokončení díla a umožnit mu řádnou kontrolu při přejímce provedeného díla. 
Přejímající je povinen do 7 dnů od přijetí oznámení zahájit převzetí provedeného díla. 
Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2609 OZ. 

7.15 Přejímající není povinen převzít dílo, které vykazuje nedostatky nebo odporuje 
dohodě. O převzetí, případně nepřevzetí věci po provedení díla v rámci provozní zkoušky 
– kontroly technického stavu a úplnosti věci předávané podle příslušné dokumentace, 
sepíší a podepíší zástupci zhotovitele a objednatele (přejímajícího) protokol „Zápis 
o předání a převzetí techniky – díla“ – viz příloha č. 3. V případě nepřevzetí díla se 
do protokolu uvedou důvody jeho nepřevzetí a tuto skutečnost oznámí přejímající 
neprodleně objednateli. 

7.16 Dílo, které již v průběhu provádění díla vykazuje nedostatky nebo odporuje dohodě, 
musí zhotovitel nahradit na vlastní náklady bezvadným provedením. Vznikne-li tímto 
objednateli škoda, hradí ji zhotovitel. 

7.17 Zhotovitel je povinen při zhotovení díla používat díly a komponenty nové, tj. 
nepoužité, nepoškozené a nerepasované, které nebudou staršího data výroby než 
maximálně 2 roky. U pryžových částí musí být nové, nepoužité a max. 1 rok staré od data 
výroby, pokud se zhotovitel s objednatelem v každém jednotlivém případě nedohodnou 
jinak. Díly budou výrobcem schválené nebo od jiného dodavatele, které jsou stejné, nebo 
kvalitativně lepší a homologované. Náhradní díly, které se prokazatelně již nevyrábí, musí 
být celkově repasované. Náhradní díly použité při plnění díla nesmí měnit užitné 
vlastnosti vozidla a jejich technicko - taktické parametry. Objednatel je oprávněn po 
dohodě se zhotovitelem dodat k opravě vlastní náhradní díly za skladů AČR.  

7.18 Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí 
odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

7.19 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu plnění dohody uzavřené pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně ve výši odpovídající pojistné 
částce ve výši rozsahu zakázky. Na písemnou výzvu objednatele je zhotovitel povinen 
kdykoliv po celou dobu plnění dohody tuto skutečnost prokázat písemným potvrzením 
pojistitele, a to do pěti pracovních dnů od obdržení této výzvy. 
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VIII. Fakturační a platební podmínky 
8.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za výzvy k RD bude uhrazena v české měně (Kč) 

způsobem uvedeným v následujících bodech čl. VIII. dohody. 

8.2 Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem splnění dané výzvy, tj. posledním 
dnem každého kalendářního měsíce, ve kterém objednatel vystavil výzvu k RD nebo 
okamžikem podpisu protokolu „Zápis o předání a převzetí techniky - díla“, bezodkladně 
vystaví a doručí objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“) v českém jazyce, 
v případě zahraničního zhotovitele ve dvojím vyhotovení.  

8.3 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné 
právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a podle požadavků objednatele, musí obsahovat tyto údaje: 

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

b) Konečný příjemce: Vojenský útvar 6624, 391 65 Bechyně. 
c) Číslo dohody nebo číslo výzvy k RD, podle které se uskutečňuje plnění. 

8.4 K faktuře musí být připojen protokol „Zápis o předání a převzetí techniky - díla“ viz 
příloha č. 3 podepsaný přejímajícím a zhotovitelem. Na protokole musí být uvedeno 
jméno odpovědné osoby přejímajícího a zhotovitele, jejich podpis, datum předání 
a razítko přejímajícího a zhotovitele a musí být vyhotoven v českém jazyce.  

8.5 Objednatel uhradí fakturovanou částku zhotoviteli do 30 dnů ode dne doručení faktury 
s výjimkou faktur, které budou doručeny po 18. 12. 2017. Po uvedeném termínu nevzniká 
zhotoviteli právo úhrady v roce 2017, platba bude provedena, umožní-li to zákonné 
a technické podmínky objednatele. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem 
odepsání platby z účtu objednatele.  

8.6 Faktury, které budou doručeny do 13. 12. 2017 budou uhrazeny z čísla účtu 
2346881/0710. Faktury doručené po tomto datu, budou hrazeny z čísla účtu 404881/0710. 

8.7 Objednatel neposkytuje zálohové platby.  

8.8 Faktura bude zhotovitelem zaslána objednateli na adresu: VÚ 6624, 391 65 Bechyně 
8.9 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 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. 

8.10 Pokud budou u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce 
zdanitelného plnění 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. 

 
IX. Vlastnictví a odpovědnost za škody na věci předané k provedení díla 

9.1 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. 
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9.2 Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 
na zhotovitele a zpět ze zhotovitele na objednatele okamžikem podpisu protokolu „Zápis 
o předání a převzetí techniky - díla“ (viz příloha č. 3.) zástupci obou smluvním stran 
po předání věci. 

9.3 Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá 
zhotovitel. 

 
X. Záruka za jakost, vady díla a reklamace 

10.1 V souladu s ustanoveními § 2619 OZ zhotovitel přejímá závazek záruky za jakost 
provedeného díla od data předání díla přejímajícímu. 

10.2 Zhotovitel uzavřením Dohody poskytuje záruku za jakost díla. Poskytnutím záruky za 
jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo nebo jakákoliv jeho část bude po celou záruční 
dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno, bude plně funkční a že 
po celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované Dohodou.  

10.3 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v trvání 12 měsíců na práci a 24 měsíců 
na každý kus vyměněného komponentu, v níž je objednatel oprávněn zhotoviteli vady 
oznámit a požadovat jejich odstranění. Záruční doba za jakost běží pro každou výzvu (tj. 
část díla) zvlášť a počíná běžet ode dne převzetí výzev (části díla) objednatelem, bylo-li 
dílčí plnění (tj. část díla) převzato objednatelem bez výhrad, a okamžikem vypořádání 
všech výhrad, bylo-li dílčí plnění (tj. část díla) objednatelem převzato s výhradami. 

10.4 Záruční doba neběží:  
- po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo, nebo jeho vadou dotčenou část, řádně 

v plném rozsahu užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel;   
- po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady plnění, za které odpovídá zhotovitel 

a které sice nebrání objednateli v řádném užívání plnění, ale vyskytnou se opakovaně. 

10.5 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle 
předchozích ustanovení neběží.  

10.6 Objednatel uplatní právo z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze záruky za jakost 
díla faxem nebo prostřednictvím emailové adresy a následně do 5 dnů zašle zhotoviteli 
písemné oznámení na adresu 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 do 10 ti dnů ode dne doručení tohoto ohlášení.  

10.7  Pokud zhotovitel povinnost stanovenou v bodě 10.6 nesplní, má se za to, že záruku 
za zjištěnou vadu díla uznal v plném rozsahu a že s lhůtou k odstranění vad uvedenou 
v ohlášení souhlasí.  

10.8 V případě, že zhotovitel nesouhlasí s lhůtou stanovenou objednatelem dle bodu 10.6, 
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.  

10.9 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění řádně oznámené vady díla v záruce ani do 14 
dnů po lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním této 
vady jiný odborně způsobilý subjekt. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. 
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10.10 Odpovědnost za vady a nároky z vad na provedeném a předaném díle se řídí 
ustanoveními § 2615 a násl. OZ. 

 
XI. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

11.1 Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením díla v termínu 
uvedeném v samostatné výzvě k RD, jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové 
ceny dané výzvy s DPH a dále za každý započatý den prodlení 1 % z celkové ceny výzvy 
s DPH, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu, nejvýše 
však 100 % z celkové částky výzvy s DPH. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIII. 
dohody. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. 

11.2 Zhotovitel zaplatí objednateli v případě porušení povinnosti dle bodu 7.9 čl. VII., 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. 

11.3 V případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením od dohody dle 
čl. XIII. bodu 13.1 písm. c), d) a e) je smluvní pokuta za porušení dohody stanovena 
ve výši 200.000,- Kč (10 % z celkové částky). 

11.4 Dále zhotovitel podle NV č. 351/2013 Sb. v případě, že dojde k prodlení se splněním 
závazku objednatele, je povinen zaplatit náklady spojené s uplatněním každé pohledávky 
objednatele ve výši 1 200,- Kč. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši 
písemnou výzvou na adrese zhotovitele pro doručování. Smluvní pokutu hradí zhotovitel 
bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně 
v plné výši vedle smluvní pokuty. 

11.5 Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění 
reklamované vady zjištěné v záruční době podle podmínek uvedených v čl. X. smluvní 
pokutu ve výši 500,00 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do řádného převzetí 
díla na základě „Zápisu o předání a převzetí techniky - díla“. Tím nejsou dotčena 
ustanovení čl. XIII. dohody. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. 

11.6 Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z pojistné částky, 
nepředloží-li do pěti pracovních dní od obdržení výzvy objednatele potvrzení pojistitele, 
jak je uvedeno v bodu 7.18 čl. VII. dohody. 

11.7 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 
0,01 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení. Je-li na faktuře uvedena 
odlišná výše úroku z prodlení, platí ujednání podle této dohody. 

11.8 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. 

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

 
XII. Zvláštní ujednání 

12.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 

12.2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí 
ustanoveními OZ. 

12.3 Zhotovitel prohlašuje, že provedené dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. 
Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví třetích osob při provádění díla. 
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12.4 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 

12.5 Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím 
s plněním této dohody, je český jazyk. 

12.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu dohody s výjimkou ustanovení 
obsahujících utajované informace podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 
informací a o bezpečnostní způsobilosti nebo informací týkajících se obchodního 
tajemství. 

 
XIII. Zánik smluvního vztahu 

13.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto 
případech: 

a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) písemnou dohodou smluvních stran; 
c) jednostranným odstoupením od dohody objednatelem pro její podstatné porušení 

zhotovitelem; 
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. XII.; 

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 vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 

f) jednostranným odstoupením od části závazku ve smyslu ustanovení § 2004 OZ nebo 
jednostranným odstoupením od dohody podle ustanovení § 2007 OZ. 

13.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením dohody ze strany zhotovitele 
ve smyslu § 2002 OZ, se rozumí: 

a) nedodržení doby provedení výzvy k RD podle bodu 6. 2. čl. VI. dohody o více jak 
10 dní; 

b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla; 
c) opakovaným porušením kterékoliv z povinností zhotovitele sjednaných v této Dohodě, 

přičemž opakovaným se pro účely této Dohody rozumí třetí případ; 
d) nedodržení ujednání o záruce za jakost díla; 
e) neodstranění vad díla v záruce ve sjednané době; 
f) nepředložení písemného potvrzení pojistitele podle bodu 7.18. čl. VII. dohody; 
g) nepravdivé údaje o kvalifikaci dodavatele a věcných či technických parametrech 

poskytnuté služby. 

13.3 Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od dohody v případě uzavření 
centrální smlouvy agenturou logistiky MO. V případě odstoupení od dohody v uvedeném 
případě, běží výpovědní lhůta – 1 měsíc od písemného oznámení. 

13.4 Odstoupením od dohody není dotčeno právo na zaplacení smluvní pokuty, úroků 
z prodlení ani právo na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti.  

 
XIV. Závěrečná ujednání 

14.1 Dohoda je vyhotovena v jednom výtisku o 10 listech a 7 listech příloh č. 1 až 3, 
z nichž každý má platnost originálu. Elektronický obraz této dohody je součástí veřejné 
zakázky uložené v elektronickém tržišti TENDERMARKET pod ID zakázky: 
T004/17V/00030978 a bude podepsán elektronickým podpisem oběma stranami.  
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14.2 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.

14.3 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.

14.4 Dohoda nabývá platnosti dnem vložení elektronického podpisu poslední smluvní
stranou a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

14.5 Nedílnou součástí dohody jsou přílohy:
a) příloha č. 1 – „Cenová specifikace díla“, 5 listů;
b) příloha č. 2 – „Vzor výzvy k RD“, 1 list;
c) příloha č. 3 – „Vzor protokolu „Zápis o předání a převzetí techniky - díla“, 1 list.

V dne: Ve dne:

velitel generální ředitel

podpis a razítko objednatele podpis a razítko zhotovitele
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Příloha č. 1 k č. 1766240010160
Počet listů: 5

Cenová specifikace díla
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V dne: Ve dne:

velitel generální ředitel

podpis a razítko objednatele podpis a razítko zhotovitele
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Příloha č. 2 k č. 1766240010160
Počet listů: 1

Vzor výzvy k RD č. 1766240020xxx

Zhotovitel: Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany

Tychonova 1

160 01 PRAHA 6

v zastoupení

Vojenský útvar 6624 Bechyně

391 65 BECHYNĚ

IČ: IČ: 60162694

DIČ: DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení:
Bankovní
spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu: Číslo účtu:

Vyřizuje: Vyřizuje:

Telefon: Telefon:

Email: Email:

V souladu s rámcovou dohodou č. 1766240010160 objednává objednatel u poskytovatele
provedení služby:
Typ techniky: VPZ:
Předpokládané náhradní díly Cena bez DPH Cena včetně DPH
...... doplní objednatel/zhotovitel

...... doplní objednatel/zhotovitel

Rozsah pracovních úkonů
Celkový

počet hodin

Cena
bez

DPH
Cena včetně DPH

...... doplní objednatel/zhotovitel

Celková cena v Kč bez 21 % DPH
Celková cena v Kč s 21 % DPH
Celková cena s DPH je stanovena jako nejvýše přípustná

Místo poskytování služby:

Termín plnění:

Veškerá smluvní ujednání uvedená v rámcové dohodě č. 1766240010160 jsou platná v plném
rozsahu i pro tuto výzvu k RD.

V Bechyni dne: Ve Šternberku dne:

velitel generální ředitel

podpis a razítko objednatele podpis a razítko zhotovitele
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Příloha č. 3 k č. 1766240010160
Počet listů: 1

Zápis o předání a převzetí techniky - díla

Název techniky (materiálu)

KČM Účetní celek:

Evidenční číslo: Výrobní číslo:

Důvod předání: Na základě výzvy k RD č. 17662400

Předávající (objednatel) Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6
Zastoupená: VÚ 6624 Bechyně, 391 65 Bechyně

(hlavička firmy)

Zástupce předávajícího:
(funkce, hodnost, příjemní, jméno osoby, která předání nařídila)

Kontaktní údaje Telefon: Fax:

Dne: Předal: Jednotka:
hodnost jméno příjmení a podpis

Přebírající (zhotovitel)

(hlavička firmy)

Dne: Převzal:
(Jméno a příjmení, razítko a podpis)

Kontaktní údaje: Telefon: Fax:

Stav techniky při předání:
Tachometr:
Palivo:
Dokumentace:

Převzetí objednatelem:

Dne: Převzal: Jednotka:
Hodnost, jméno příjmení a podpis

Předání
Dne: Předal:

(Jméno a příjmení, razítko a podpis)

Stav při převzetí:

Palivo:
Dokumentace:

signed by Ing.

Date: 2017.11.10
CET

Reason:

caldan

Signature Not
Verified

ng.

Date: 2017.11.10
11:07:30 CET
Reason:
tendermarket.uzivatel=66

Signature Not
Verified


