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Rámcová dohoda na nákup skipasů
ev. č. 598/5/235/8/2017-8280

I.

Smluvní strany

Název objednatele:
Se sídlem:

v

IC:
DIČ:

v

Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6, 160 01
60162694

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba pověřená jednáním:

Velitel VÚ 8280 Prostějov
plukovník gšt. Ing. David FRANTA, M.S.

Se sídlem na adrese: VÚ 8280 Prostějov
Letecká 1
796 01 Prostějov

Kontaktní osoba:
Telefonické a e-mailo

Adresa pro doručová
VÚ 8280 Prostějov
Ekonomické oddělení
Letecká 1
796 01 Prostějov

(dále jen „kupující“)

a

Název prodávající:
Společnost zapsána u
Se sídlem:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

MELIDA, a.s.
KS v Hradci Králové oddíl B, vložka 17548
Špindlerův Mlýn 281
543 51 Špindlerův Mlýn
24166511

Osoba pověřená jednáním:
Čeněk Jílek, MBA předseda představenstva
Ing. Ladislav Maroul místopředseda představenstva

Telefonické a e-mailo

Adresa pro doruěová
MELIDA, a.s.
Špindlerův Mlýn 281
543 51 Špindlerův Mlýn

(dále jen „prodávající44),
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podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ Občanský zákoník") uzavírají na veřejnou zakázku, která je zadána podle § 31 
zákona č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Rámcovou dohodu na nákup skipasů 
(dále jen „smlouva44).

II.
Účel smlouvy

2.1. Účelem této smlouvy je zabezpečení umožnění využití vleku Stoh příslušníky VU 8280 
Prostějov při zimním výcviku.

III.
Předmět smlouvy

3.1. Předmětem této smlouvy je:
a) závazek prodávajícího na své nebezpečí a na svůj náklad dle platné legislativy dodat 

kupujícímu celodenní skipasy a na jejich základě umožnit využití vleku Stoh příslušníky 
VÚ 8280 Prostějov (dále jen „skipas")-

b) závazek kupujícího za řádně dodané skipasy zaplatit dohodnutou kupní cenu.

IV.
Kupní cena skipasů

4.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové ceně za měrnou jednotku skipasů a to ve výši:

350,00 Kč včetně DPH za jeden skipas 

(slovy: třistapadesát korun českých).
4.2. Cena za měrnou jednotku skipasů je stanovena jako nejvýše přípustná a neměnná po celou 

dobu platnosti této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodáním skipasů. Cena za 
skipas odpovídá nabídkové ceně v předložené nabídce prodávajícího. (DPH je stanoveno ve 
výši podle platné právní úpravy), s výjimkou případu, kdy dochází k úpravě výše zákonné 
sazby DPH. Účinností takové zákonné úpravy se cena včetně DPH upravuje dle příslušné sazby 
DPH.

4.3. Celkový předpokládaný finanční objem smlouvy specifikované v článku III. této smlouvy při 
pořízení předpokládaného množství 450ks je kupujícím stanoven maximálně do výše 
136 956,52 Kě bez DPH, tj. 157 500,00 Kč včetně DPH (slovy: jednostopadesátsedmtisícpětset 
korun českých 00/100). Kupující si vyhrazuje právo nevyčerpat celkový finanční objem po 
dobu platnosti této smlouvy. Celková kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího 
spojené s plněním předmětu této smlouvy.

V.
Místo a čas plnění

5.1 Místem plnění je provozovna prodávajícího na adrese:
Skiareál Stoh
Svatý Petr
543 51 Špindlerův Mlýn.

5.1. Prodávající zahájí dodávku skipasů po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a 
obdržení závazných dílčích objednávek a ukončí plnění dílčích objednávek dle platnosti dílčí 
objednávky. Platnost této smlouvy je stanovena nejpozději do 13. dubna 2018, nebo do 
vyčerpání finančního rámce, stanoveného v čl. 4.3 této smlouvy.
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VI.
Dodací podmínky

6.1. Kupující

.

6.2. Realizace plnění v rozsahu předmětu smlouvy vymezeného v ěl. III. této smlouvy, bude
prováděno na základě písemných dílčích objednávek za jednotlivé kalendářní měsíce
zasílaných prodávajícímu dle aktuálních potřeb kupujícího (dále jen „dílčí objednávka"). Dílčí
objednávka bude obsahovat dobu platnosti dané dílčí objednávky, množství a celkovou cenu
dílčí objednávky. Kupující si vyhrazuje právo nevyčerpat celkový objem dílčí objednávky. V
době platnosti dané dílčí objednávky budou skipasy dodány péčí prodávajícího, v místě plnění.

6.3. Přejímající je povinen v předem dohodnutém termínu zahájit převzetí skipasů. Přejímající není
povinen převzít skipasy, které vykazují nedostatky nebo odporují této smlouvě. O převzetí
předávaných skipasů, sepíše a podepíše prodávající a přejímající zápis o předání skipasů
(dodací list).

VII.
Platební a fakturační podmínky

7.1. Prodávajícímu vzniká právo fakturovat po splnění dílčí dodávky skipasů za každý uplynulý
kalendářní měsíc, tzn. za skutečné počty dodaných skipasů dle dílčí objednávky za uplynulý
kalendářní měsíc. Po vzniku práva fakturovat prodávající do lOpracovních dnů odešle na
adresu pro doručování korespondence kupujícího daňový doklad (dále jen „faktura4*) ve dvojím
vyhotovení. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle
platné právní úpravy, zejména podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 Občanského zákoníku. Dále musí faktura
obsahovat tyto údaje:
- označení dokladu jako faktura s uvedením evidenčního čísla faktury;
- obchodní společnost nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení

nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání prodávajícího s uvedením IČ a DIČ;
- název a sídlo kupujícího s uvedením IČ a DIČ;
- hlavičku konečného příjemce: VÚ 8280, Letecká 1, Prostějov, PSČ 796 01;
- číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění;
- rozsah a předmět plnění;
- datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury;
- jednotkovou cenu v Kč bez DPH, výše sazby DPH v % a jednotkovou cenu v Kč s DPH;
- základ daně v korunách a v haléřích za skipasy;
- výši daně uvedenou v korunách a v haléřích, popřípadě zaokrouhlenou na desítky haléřů

dolů;
- cenu za fakturu celkem v Kč včetně DPH;
- označení peněžního ústavu a čísla účtu prodávajícího, na který má být poukázána platba;
- počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby prodávajícího za vystavení faktury;
- údaj o zápise prodávajícího v obchodním rejstříku, nebo v živnostenském rejstříku.

7.2. K faktuře musí být připojen originál dodacího listu podepsaný přejímajícím a prodávajícím.

7.3. Kupující provede úhradu fakturované částky prodávajícímu bezhotovostním převodem do
30dnů ode dne doručení faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby
z účtu kupujícího a jejím směrováním na účet prodávajícího.

7.4. Kupující neposkytuje zálohové platby.
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7.5. Kupující je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj 
nebo doklad uvedený v této smlouvě, nebo má-li jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet 
výtisků. Ve vrácené faktuře kupující označí důvod jejího vrácení a v případě oprávněného 
vrácení prodávající vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet 
původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury kupujícímu. Prodávající je 
povinen novou fakturu doručit kupujícímu do lOpracovních dnů ode dne doručení oprávněně 
vrácené faktury prodávajícímu.

7.6. Pokud budou u zdanitelného plnění prodávajícího 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.

VIII.
Práva a povinnosti smluvních stran, přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu

8.1. Prodávající je povinen při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně 
závazné právní předpisy, technické normy a podmínky smlouvy.

8.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda.

8.3. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se 
seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance nebo jiné 
pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na plnění této smlouvy.

IX.
Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

9.1. Kupující má právo reklamovat vadnost dodávky skipasů. Práva z vadného plnění se řídí 
ustanoveními § 2099 a násl. Občanského zákoníku.

9.2. Reklamace se uplatňují přejímajícím u prodávajícího ihned v místě plnění.

9.3. Prodávající zahájí odstraňování vad ihned po uznání reklamace. Vady budou odstraněny 
prodávajícím ihned od uznání reklamace na náklady prodávajícího. Bude provedena bezplatná 
výměna, nebo vrácení odebraných skipasů. V případě vrácení, nebudou vrácené skipasy 
zahrnuty do vyúčtování dílčí objednávky.

9.4. V případě, že prodávající neoprávněně odmítne odstranit vadu skipasů, je kupující oprávněn 
tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady prodávajícího.

9.5. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním 
práv z odpovědnosti prodávajícího za vady skipasů. Kupující uplatní svůj nárok na úhradu 
těchto nákladů písemnou výzvou na doručovací adresu prodávajícího. Prodávající je povinen 
provést úhradu do 30kalendářních dnů od doručení této výzvy.

9.6. Odpovědnost za vady a nároky z vad na dodaných skipasech se řídí ustanoveními 
Občanského zákoníku.

X.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

10.1. Prodávající zaplatí kupujícímu, v případě prodlení s dodáním dílčí dodávky skipasů v termínu 
uvedeném v dílčí objednávce, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny dílčí objednávky 
v Kč s DPH za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku dle dílčí 
objednávky, nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. XII. této smlouvy. Právo 
fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované 
v tomto článku.
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10.2. V případě podstatného porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku se 
dodavatel zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.

10.3. Kupující zaplatí prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury smluvní pokutu za každý 
započatý den prodlení ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny za skutečně dodané skipasy a to až 
do uhrazení faktury.

10.4. 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.

10.5. Smluvní pokuty jsou splatné do 30kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.

XI.
Zvláštní ujednání

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

11.2. V této smlouvě výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními 
Občanského zákoníku.

11.3. Prodávající se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se 
seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i zmocněnce, zaměstnance nebo 
jiné pracovníky prodávajícího, kteří se podílejí na plnění této smlouvy.

11.4. Prodávající prohlašuje, že dodané skipasy nebudou zatíženy žádnými právy třetích osob. 
Prodávající odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví třetích osob při dodání skipasů.

11.5. Prodávající souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy s výjimkou informací týkajících se 
obchodního tajemství.

11.6. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého ze základních identifikačních údajů, včetně nástupnictví.

11.7. Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím s 
plněním této smlouvy, j e český j azyk.

XII.
Zánik smluvního vztahu

12.1. 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 smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od této smlouvy pro její podstatné porušení ve smyslu § 2002 

odst. 1 Občanského zákoníku.
d) jednostranným odstoupením od této smlouvy kupujícím v případě, že prodávající 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 kupujícího od této smlouvy, v případě, že bude vůči majetku 
prodávajícího vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo byl-li vůči prodávajícímu insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k 
úhradě nákladů insolveněního řízení.

12.2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy ze strany prodávajícího ve
smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku, se rozumí:
a) nedodání požadovaného množství skipasů v době platnosti dílčí objednávky;
b) prodlení s odstraněním vad o více než 5pracovních dnů.
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XIII.
Odstupné

13.1 Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 1992 občanského zákoníku sjednávají možnost
zrušit závazek z této smlouvy zaplacením odstupného ve výši 10 000,00 Kč na účet druhé
smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy.

13.2 Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však nemá strana, která již, byt i jen zčásti,
plnění druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila.

13.3 Závazek smluvní strany vyplývající z této smlouvy se ruší okamžikem připsání odstupného na
účet druhé smluvní strany obdobným způsobem jako by došlo k jednostrannému odstoupení
od smlouvy.

XIV.
Závěrečná ustanovení

14.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích o óstranách, z nichž každý má platnost
originálu. Jeden stejnopis obdrží kupující a jeden stejnopis prodávající.

14.2 Tato smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Za
změnu smlouvy se nepovažuje změna kontaktních údajů.

14.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká
se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo
neúčinného.

14.4 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, a nejsou jim známy
žádné skutečnosti, které by uzavření této smlouvy 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 smlouvy připojují pod ní své podpisy.

14.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou,
pokud je hodnota plnění vyšší než 50 000,- Kč bez DPH, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v
registru smluv.

Právní posouzení smlouvy provedl právní poradce velitele VÚ 8280 Prostějov,

^ 8. 01. 2010
Ve Špindlerově Mlýně dne .v/.. V...2017 V Prostějově dne...............20T7-

MELIDA,a.s.
předseda představenstva

Čeněk Jílek, MBA

Podpis a 1 :o prodávajícího

SKIAREAL Spindlerův Mlýn
MĚLIDA, a.s.

CZ 543 51 Spindlerův Mlýn 281
IČ: 241 66 511 DIČ: CZ24166511

-2 7-

VÚ 8280 Prostějov
Velitel

plukovník gšt. Ing. David FRATýTA, M. S.


