
RÁMCOVÁ DOHODA
o poskytování služby

„Provádění oprav a revizí přepravních kontejnerů“
č.87-21590/2018

I. Smluvní strany
Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 – Hradčany
IČ: 60162694
DIČ:
ID datové schránky:

CZ60162694
hjyaavk

Zaměstnanec pověřený
jednáním: náčelník Vojenského zařízení 5512 Štěpánov

podplukovník Ing. Vít Watroba, Ph.D.
Korespondenční adresa:

Vojenské zařízení 5512 Štěpánov
Nádražní ul., 783 13 Štěpánov u Olomouce

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoby:

(dále jen „objednatel“)
a
VOP GROUP s.r.o.,
Zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 16114
Se sídlem: Lípová 1128, 737 01 Český Těšín
Adresa provozovny: Lípová 1128, 737 01 Český Těšín
Zastoupená: Ing. Vilém Widenka
IČ: 25370961
DIČ: CZ25370961
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefonické, faxové a popř. e-mailové spojení:

telefon:
fax:
e-mail:

ID datové schránky: 6
(dále jen „poskytovatel“)

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) uzavírají na
veřejnou zakázku, zadanou v ET Tendermarketu (dále jen „TM“) pod ID T004/18V/00006977 tuto
dohodu o poskytování služby „oprava, zhotovení zákonného značení a provedení zákonných revizí u
přepravních kontejnerů KTN ISO 1C NDR (KČM: 0110808010003) (dále jen „KTN“) v roce 2018
Štěpánov“ (dále jen „dohoda“).
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II. Účel dohody

2.1 Účelem dohody je zajištění bezpečného provozu KTN na území celé ČR a v mezinárodní přepravě pro
zabezpečení úkolů pro potřeby AČR.

III. Předmět dohody

3.1 Předmětem dohody je:
a) závazek poskytovatele poskytnout objednavateli na své nebezpečí a na svůj náklad službu
oprava, zhotovení zákonného značení a provedení zákonných revizí KTN (dále jen „služba“) po
dobu platnosti dohody podle požadavků objednatele, vždy na základě výzvy k plnění v ET-TM a od
1.6.2018 v NEN formou dílčí písemné objednávky ve které budou upřesněny konkrétní podmínky
plnění.

Položky KTN

Název položky Množství MJ Popis (specifikace)

Oprava a revize
kontejnerů ISO 1C NDR

8 ks viz tabulka bod 4.2

Revize kontejnerů ISO
1C NDR

2 ks viz tabulka bod č. 4.2

Službu – opravy a revize u 8 ks KTN provést u poskytovatele a zákonné revize u 2 ks KTN provést
v místě objednatele: Vojenské zařízení 5512 Štěpánov, 78313 Štěpánov u Olomouce, ul. Nádražní,
GPS N 49° 40´22.328, E 17° 13´23.009 a to v termínu uvedeném v dílčí objednávce.
b) závazek objednatele je řádně převzít provedenou službu a zaplatit za ni dohodnutou cenu.

IV. Cena za službu

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly, že předpokládaná celková cena za poskytované služby po dobu platnosti této dohody
nepřekročí částku 1 270 000,00 Kč včetně DPH.

4.2 Jednotkové ceny.

Ev. číslo Výr.
číslo

Rozsah opravy Cena bez DPH
Cena vč. DPH

ISO1C NDR
MCZU1230051

6306-
008956

Generální oprava (GO). Kompletní
otryskání - vně i zevně celého
povrchu KTN, včetně střechy a
nosného rámu. Vykytování
drobných nerovností cca 1m²,
rozpohybování zavíracích
mechanismů. Rám podlahy KTN:
Vyrovnání pravé kovové hrany
vodícího plechu KTN pro pravou
zvedací vidlici vysokozdvižného
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vozíku v délce cca 2200 mm.
Výměna dřevěné podlahy KTN za
vodovzdornou protiskluzovou
překližku síly 27 mm a dorovnání
výšky podlahy do výšky rámu, tj.
cca 40 mm. Vnější lakování
základní syntetickou barvou a
následně vrchní syntetickou S-2013
5450 KHAKI, včetně spodní části
nosného rámu. Vnitřní prostor
KTN nejprve základní syntetickou
barvou a následně vrchní bílou S-
1000, RAL 9016/ ČSN 1060.
Zhotovení zákonného značení
KTN, výměna pryžového těsnění
vrat KTN. Oprava/výměna
spodního rámu zadních vrat (jackl
zkorodované). Provedení
zákonných revizí.

ISO1C NDR
MCZU1100931

6306-
010282

GO. Kompletní otryskání - vně i
zevně celého povrchu KTN, včetně
střechy a nosného rámu.
Odstranění kovových držáků na
doklady na vnější stěně KTN,
zavaření otvorů po šroubech.
Vykytování drobných nerovností
cca 1m², rozpohybování zavíracích
mechanismů. Výměna dřevěné
podlahy KTN za vodovzdornou
protiskluzovou překližku síly 27
mm a dorovnání výšky podlahy do
výšky rámu, tj. cca 40mm. Vnější
lakování základní syntetickou
barvou a následně vrchní
syntetickou S-2013 5450 KHAKI,
včetně spodní části nosného rámu.
Vnitřní prostor KTN nejprve
základní syntetickou barvou a
následně vrchní bílou S-1000, RAL
9016/ ČSN 1060. Zhotovení
zákonného značení KTN, výměna
pryžového těsnění vrat KTN.
Provedení zákonných revizí.

ISO1C NDR
MCZU1100839

6306-
008925

GO. Kompletní otryskání - vně i
zevně celého povrchu KTN, včetně
střechy a nosného rámu.
Odstranění kovových držáků na
doklady na vnější stěně KTN,
zavaření otvorů po šroubech.
Vyrovnání a vykytování drobných
nerovností cca 1m², rozpohybování
zavíracích mechanismů. Výměna
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dřevěné podlahy KTN za
vodovzdornou protiskluzovou
překližku síly 27 mm a dorovnání
výšky podlahy do výšky rámu, tj.
cca 40 mm. Vnější lakování
základní syntetickou barvou a
následně vrchní syntetickou S-2013
5450 KHAKI, včetně spodní části
nosného rámu. Vnitřní prostor
KTN nejprve základní syntetickou
barvou a následně vrchní bílou S-
1000, RAL 9016/ ČSN 1060.
Zhotovení zákonného značení
KTN, výměna pryžového těsnění
vrat KTN. Provedení zákonných
revizí.

ISO1C NDR
MCZU1100844

6306-
010440

GO. Kompletní otryskání - vně i
zevně celého povrchu KTN, včetně
střechy a nosného rámu. Vyrovnání
nerovností na předním čele a na
bocích KTN-cca 2m², vykytování
drobných nerovností,
rozpohybování zavíracích
mechanismů. Vyrovnání (cca 2 m²)
opravované střední části střechy,
mírně prohnuté dovnitř KTN.
Výměna dřevěné podlahy KTN za
vodovzdornou protiskluzovou
překližku síly 27 mm a dorovnání
výšky podlahy do výšky rámu, tj.
cca 40mm. Vnější lakování
základní syntetickou barvou a
následně vrchní syntetickou S-2013
5450 KHAKI, včetně spodní části
nosného rámu. Vnitřní prostor
KTN nejprve základní syntetickou
barvou a následně vrchní bílou S-
1000, RAL 9016/ ČSN 1060.
Zhotovení zákonného značení
KTN, výměna pryžového těsnění
vrat KTN. Provedení zákonných
revizí.

ISO1C NDR
MCZU1100757

6306-
009159

GO. Kompletní otryskání - vně i
zevně celého povrchu KTN, včetně
střechy a nosného rámu.
Odstranění kovových držáků na
doklady na vnější stěně KTN,
zavaření otvorů po šroubech.
Vykytování drobných nerovností
cca 1m², rozpohybování zavíracích
mechanismů. Výměna dřevěné
podlahy KTN za vodovzdornou
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protiskluzovou překližku síly 27
mm a dorovnání výšky podlahy do
výšky rámu, tj. cca 40 mm. Vnější
lakování základní syntetickou
barvou a následně vrchní
syntetickou S-2013 5450 KHAKI,
včetně spodní části nosného rámu.
Vnitřní prostor KTN nejprve
základní syntetickou barvou a
následně vrchní bílou S-1000, RAL
9016/ ČSN 1060. Zhotovení
zákonného značení KTN, výměna
pryžového těsnění vrat KTN.
Provedení zákonných revizí.

ISO1C NDR
MCZU1100738

6306-
010477

GO. Kompletní otryskání - vně i
zevně celého povrchu KTN, včetně
střechy a nosného rámu. .
Odstranění kovových držáků na
doklady na vnější stěně KTN,
zavaření otvorů po šroubech.
Rám podlahy KTN: Vyrovnání
kovové hrany vodícího plechu
KTN pro levou zvedací vidlici
vysokozdvižného vozíku v délce
cca 500mm.
Vykytování drobných nerovností
cca 1m², rozpohybování zavíracích
mechanismů. Výměna dřevěné
podlahy KTN za vodovzdornou
protiskluzovou překližku síly 27
mm a dorovnání výšky podlahy do
výšky rámu, tj. cca 40mm.
Oprava/výměna spodního i horního
rámu zadních vrat (jackly
zkorodované).Vnější lakování
základní syntetickou barvou a
následně vrchní syntetickou S-2013
5450 KHAKI, včetně spodní části
nosného rámu. Vnitřní prostor
KTN nejprve základní syntetickou
barvou a následně vrchní bílou S-
1000, RAL 9016/ ČSN 1060.
Zhotovení zákonného značení
KTN, výměna pryžového těsnění
vrat KTN. Provedení zákonných
revizí.

ISO1C NDR
MCZU1100720

6306-
010425

GO. Kompletní otryskání - vně i
zevně celého povrchu KTN, včetně
střechy a nosného rámu.
Odstranění kovových držáků na
doklady na vnější stěně KTN,
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zavaření otvorů po šroubech.
Vyrovnání (oprava) 1ks zavírací
tyče mechanizmu bočních dveří
KTN. Vykytování drobných
nerovností cca 1m², rozpohybování
zavíracích mechanismů. Výměna
dřevěné podlahy KTN za
vodovzdornou protiskluzovou
překližku síly 27 mm a dorovnání
výšky podlahy do výšky rámu, tj.
cca 40mm. Vnější lakování
základní syntetickou barvou a
následně vrchní syntetickou S-2013
5450 KHAKI, včetně spodní části
nosného rámu. Vnitřní prostor
KTN nejprve základní syntetickou
barvou a následně vrchní bílou S-
1000, RAL 9016/ ČSN 1060.
Zhotovení zákonného značení
KTN, výměna pryžového těsnění
vrat KTN. Provedení zákonných
revizí.

ISO1C NDR
MCZU1100783

6306-
010430

GO. Kompletní otryskání - vně i
zevně celého povrchu KTN, včetně
střechy a nosného rámu. Vyrovnání
předního čela KTN, cca 2m².
Oprava/výměna spodního rámu
zadních vrat (jackl zkorodovaný).
Vykytování drobných nerovností,
rozpohybování zavíracích
mechanismů. Výměna dřevěné
podlahy KTN za vodovzdornou
protiskluzovou překližku síly 27
mm a dorovnání výšky podlahy do
výšky rámu, tj. cca 40 mm. Vnější
lakování základní syntetickou
barvou a následně vrchní
syntetickou S-2013 5450 KHAKI,
včetně spodní části nosného rámu.
Vnitřní prostor KTN nejprve
základní syntetickou barvou a
následně vrchní bílou S-1000, RAL
9016/ ČSN 1060. Zhotovení
zákonného značení KTN, výměna
pryžového těsnění vrat KTN,
příprava a provedení zákonných
revizí.

ISO1C NDR
MCZU1100870

6306-
010312

Provedení zákonných revizí,
v místě objednatele.

ISO1C NDR
MCZU1100850

6306-
010470

Provedení zákonných revizí,
v místě objednatele.
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4.3 V uvedených jednotkových cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této 

dohody. 
4.4 Ceny, uvedené v této dohodě jsou neměnné a jsou pro poskytovatele závazné po celou dobu 

platnosti 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. 

4.5 Objednatel není povinen vyčerpat předpokládanou cenu stanovenou v této dohodě viz. 
předpokládaná cena čl. IV. bod 4.1. 

 
V. Doba a místo plnění 

 
5.1 Tato dohoda se uzavírá na období od podpisu dohody poslední smluvní stranou a jejím zveřejněním 

v registru smluv do 31.10.2018. Poskytovatel zahájí plnění vždy po podpisu dílčí objednávky 
oběma stranami a službu předá objednavateli do stanoveného termínu uvedeném na dílčí 
objednávce.  

5.2    Místem  plnění a  provádění  služby  opravy a revize u  8 ks KTN je  provozovna   poskytovatele  na   
         adrese: Lípová 1128, 737 01 Český Těšín a zákonné revize u 2 ks KTN provést v místě objednatele.                       
 

VI. Podmínky provádění služby 
 
6.1 Objednatel pověří k předání techniky k provedení služby a následně k jejímu převzetí po provedení 

služby zástupce, který bude uveden v dílčích objednávkách (dále jen „přejímající“). 
6.2 O předání  KTN  k provedení  služby a  jeho  převzetí  po provedené  službě  bude  sepsán  protokol. 
6.3 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění služby ve smyslu § 2593 OZ. Poskytovatel 

se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu služby provádět. Za tímto účelem je poskytovatel 
povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním služby, vyžádanou 
objednatelem, dále je poskytovatel povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor, ve 
kterých je služba prováděna nebo které s prováděním služby souvisejí.  

6.4    Poskytovatel provede značení a kódování kontejnerů v souladu s ČSN EN ISO 6346, veškeré  nátěry 
kontejnerů v souladu s technologickým postupem výrobce použité barvy a zákonné revize v souladu 
s vyhláškou MZV č. 62/1986. Sb. o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti kontejnerů. 

6.5    Revize   kontejnerů  bude   provedena   kvalifikovaným    pracovníkem   (inspektorem)   s   platným  
         oprávněním k provádění revizí KTN jmenovaným poskytovatelem, který je schválen Mezinárodní 

námořní organizaci IMO v Londýně (zpravidla Československý Lloyd). Tato služba může být 
zajištěna poddodavatelsky. 

6.6 Poskytovatel předá přejímajícímu protokol o provedení služby za jednotlivá KTN, který přejímající 
v místě plnění potvrdí. 

6.7  Objednatel je oprávněn nepřevzít KTN, na kterých budou v době předání zjištěny přebírajícím 
závady, způsobené nedodržením nebo neúplným dodržením stanoveného technologického postupu 
jednotlivých prací a technologických postupů výrobců použitých barev. 

6.8 KTN budou dodány k provedení služby poskytovateli přepravními prostředky objednatele a to po 
předchozím projednání a odsouhlasení termínu s kontaktní osobou, která je stanovena v článku VI 
bodě 6.1 této dohody. Poskytovatel k tomu účelu disponuje manipulační prostory pro vjezd, 
vykládku a nakládku KTN pro vozidlo T 815 NK (MLF) s přívěsem PV-16.12 a manipulační 
prostředky s potřebnou obsluhou pro bezpečné nakládání a skládání KTN v místě plnění. 

6.9 Poskytovatel se zavazuje, že při provádění služby bude přítomna osoba pověřená statutárním 
orgánem poskytovatele se znalosti českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky.  

6.10 Při zjištění další závady na KTN nad rámec smluvních prací definovaných v dílčí objednávce, 
projednat provedení opravy této závady na KTN s objednatelem a v pracích pokračovat po 
vzájemné dohodě smluvních stran. Odstranění těchto závad bude řešeno buď samostatnou 
objednávkou na opravu  nebo rozšířením objednávky původní. 
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6.11 Objednatel je oprávněn nařídit poskytovateli přerušení provádění služby v případě, že:  
a) služba nebude ze strany poskytovatele prováděna v souladu s touto dohodou,  
b) poskytovatel nedodržuje stanovené technologické postupy. 

 

VII. Platební a fakturační podmínky 
 
7.1 Smluvní strany se dohodly, že provedené služby budou proplaceny jednotlivě dle dílčích plnění. 

Poskytovatel po vzniku práva fakturovat doporučeně odešle objednateli ve dvojím vyhotovení 
daňový doklad (dále jen „faktura“). Zálohové platby nebudou poskytovány.  

7.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, 
zejména podle § 21 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 

         a) označení dokladu jako faktura; 
         b) číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění s číslováním objednatele; 
         c) den vystavení, den odeslání a den (lhůta) splatnosti faktury; 
         d) IČ a DIČ smluvních stran; 
         e) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno; 
         f) název odběratele – Česká republika, Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, v 

zastoupení VZ 5512 Štěpánov; 
         g) cenu za KTN  v Kč bez DPH a včetně DPH na jednotlivé KTN.  
7.3 K faktuře musí být připojen: 
          a) protokol o provedených KTN. 
7.4 Faktura bude objednateli doručena na adresu uvedenou v článku č. I této dohody. 
7.5 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli,  
7.6 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a 

jejím směrováním na účet poskytovatele uvedený v článku č. I této dohody. 
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 
poskytovatel vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Poskytovatel je povinen novou 
fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury poskytovateli. 

7.8 Budou-li u poskytovatele 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 
objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a 
tohoto zákona. 

 
VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

 
8.1 Vlastníkem věci, která byla poskytovateli předána k provedení služby, je po celou dobu plnění 

předmětu služby objednatel. Za případné škody způsobené v průběhu služby zodpovídá 
poskytovatel. 

 
IX. Záruka za jakost, vady služby a reklamace 

 
9.1 Poskytovatel prohlašuje, že poskytuje záruku za jakost provedené služby od data předání služby 

objednateli 12 měsíců a záruku za jakost vyměněného nového materiálu 24 měsíců. 
9.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ. 
9.3 Reklamace se uplatňují písemně.  
9.4 Poskytovatel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení. 
9.5 Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace. 
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9.6 O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

10.1 Poskytovatel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedením služby v termínu uvedeném v
odst. 5.1 dohody, smluvní pokutu ve výši částky uvedené v jednotlivých dílčích smluvních
vztazích za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku
smluvního vztahu. Tím není dotčen článek XII. dohody. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká
prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.

10.2 V případě jednostranného odstoupení objednatele od dohody dle od c) nebo d) se
poskytovatel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výš , a to do 10
pracovních dnů od zániku smluvního vztahu.

10.3 Poskytovatel zaplatí objednateli v případě nedodržení ného termínu odstranění reklamované
vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den, a to až do
podpisu protokolu o odstranění vady. Tím není dotčen čl. XII této dohody. Právo fakturace smluvní
pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.

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.

10.6 Poskytovatel není oprávněn požadovat od objednatele smluvní pokutu za nevyčerpané peněžní
plnění dohodnuté v článku IV bodě 4.1 této dohody.

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 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze

základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
11.4 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím s plněním této

dohody, je český jazyk.
11.5 Poskytovatel podpisem dohody uděluje podle zákona č. 101/2000 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.

11.6 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této dohody včetně jednotlivých dílčích
smluv bude realizována písemně v elektronické podobě cestou ET-TM a NEN včetně
elektronických podpisů. Ostatní písemná komunikace mezi smluvními stranami bude realizována
prostřednictvím datové schránky, e-mail, faxem nebo poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví
této dohody.

11.7 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.

XII. Zánik závazků
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12.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) jednostranným odstoupením od dohody pro její podstatné porušení; 
c) jednostranným odstoupením od dohody objednatelem v případě, že poskytovatel uvedl v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení nebo porušil čl. XI.; 
d) jednostranným odstoupením objednatele od dohody, v případě, že bude vůči majetku 
poskytovatele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li 
vůči poskytovateli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení; 
e) písemnou výpovědí bez uvedení důvodů podanou kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní 
lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet od prvého dne měsíce následujícího po prokazatelném doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. 

12.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením dohody je: 
a) prodlení s provedením služby v termínu uvedeném v odst. 5.1 dohody o více než 7 dní; 
b) nedodržení  druhu služby nebo technologických postů. 

 
XIII Závěrečná ustanovení 

 
 13.1 Tato dohoda obsahuje 10 stran, je vyhotovena pouze v elektronické podobě se zaručenými 

elektronickými podpisy obou smluvních stran (uložena na www.tendermarket.cz a v registru smluv). 
13.2 Dohoda může být měněna nebo doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a 

vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. 
13.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení dohody 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. 

13.4 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. 

13.5 Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího 
zveřejnění v registru smluv. 

 
   

 
                          Náčelník 
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