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Rámcová dohoda o poskytnutí služby čís. 1868170010103
uzavřená podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Datová schránka: hjyaavk

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Se sídlem na adrese:
Kontaktní osoba ve věcech technických:

+
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

telefon: +
+

Adresa pro doručování korespondence:

jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a
Aston – služby v ekologii, s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze
oddíl C, vložka 182121
Se sídlem: Novomlýnská 1373/5, 110 00 Praha 1-Nové Město 5 01
IČ: 26072602
DIČ: CZ26072602
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání:
Kontaktní osoba:
Telefonické a faxové spojení: fax. 381257077
Adresa provozovny: Chýnovská 535, 391 11 Planá nad Lužnicí
Adresa pro doručování korespondence: Novomlýnská 1373/5, 110 00 Praha 1-Nové Město

jako POSKYTOVATEL (dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

Smluvní strany podle ustanovení § 1746 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
OZ) uzavírají na veřejnou zakázku malého rozsahu, dle zákona č. 134/2006 Sb., o veřejných
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zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tuto rámcovou dohodu na poskytnutí  služby (dále jen 
„Dohoda“):  
 
 

1. Předmět a účel Dohody 
1.1. Poskytovatel se touto Dohodou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 

službu definovanou touto Dohodou a objednatel se zavazuje službu převzít a zaplatit cenu. 
1.2. Službou se pro účely této Dohody rozumí převzetí a odstranění odpadů z lapáků O jinou 

oprávněnou osobou v maximálním množství 60 tun v níže uvedeném rozsahu:  
a) vyčištění lapáků tuků  

b) převzetí odpadů 

c) naložení odpadů 

d) zvážení odpadů 

e) přeprava odpadů 

f) odstranění odpadů 

g) vystavení dokladů (vážní lístky,) 

h) uvedení IČZ a IČP 

1.3     Účelem této Dohody je zabezpečení ochrany vod před únikem závadných látek do      
    životního prostředí, splnění podmínek zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně  
    některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 169/2013 Sb. 

 
 

2. Cena za službu 
2.1. Cena za službu se sjednává pevnou částkou jako nejvýše přípustná, a to ve výši  

64 200,- Kč bez DPH 
a 

77 682,- Kč včetně DPH 
(slovy: Sedmdesátsedmtisícšestsetosmdesátdva korun českých) 

            v členění: 

a) cena za jednu tunu odpadu kt.č 19 08 09 kaly z lapáků nečistot 

bez DPH 1070,- Kč a včetně DPH 1294,70 Kč. 
 

V takto stanovené ceně za službu jsou zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související 
s plněním této Dohody (např. DPH, náklady na přepravu do místa plnění, vyčištění, clo, 
apod.).  

2.2. Cena za plnění dle této Dohody se skládá z dílčích cen za provedení jednotlivých dílčích 
plnění. 
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2.3. Cena za jednotlivá dílčí plnění se stanoví dle ceníku poskytovatele, který jako příloha č. 1
tvoří nedílnou součást této Dohody.

2.4. Množství uvedené v příloze č. 1 je maximální a nemusí být odebráno v celém rozsahu.

2.5. Služby, které nebudou během provádění po dohodě provedeny, nebudou poskytovatelem
účtovány a cena za tyto služby bude od celkové ceny odečtena. Cena bude stanovována na
základě množství, které je obsahem služby.

2.6. Cenu za službu je možné změnit pouze z důvodu změny sazby DPH, a to na základě
písemného dodatku ve smyslu čl. 10.2. této Dohody.

3. Lhůty a místo plnění

3.1. Poskytovatel se zavazuje předat objednateli řádně dokončené dílčí plnění, nejpozději v den
ukončení dílčího plnění stanoveném příslušnou schválenou objednávkou.

3.2. Místem plnění je - lapák
tuků kuchyně lapák tuků kuchyně lapák tuků Podvoří,
lapák tuků a zvážení odpadů do 20 km od hranic

3.3. Objednatel je povinen umožnit poskytovateli přístup k předmětu služby v místě plnění, a to
v pracovní době objednatele, která je stanovena takto: Po – Čt: 7:00 – 16:00, Pá 7:00 – 13:30.

4. Výzva k poskytnutí plnění

4.1. Výzvou k poskytnutí plnění se pro účely této Dohody rozumí jednostranný úkon objednatele
adresovaný poskytovateli ve smyslu čl. 4.2. této Dohody, kterým objednatel specifikuje
konkrétní dílčí plnění co do rozsahu plnění, Objednatel je povinen vyplnit ve výzvě tyto
údaje:

4.1.1. číslo výzvy;
4.1.2. specifikaci dílčího plnění, (zejména bližším popisem požadovaného plnění);
4.1.3. den zahájení dílčího plnění; a
4.1.4. den ukončení dílčího plnění.

4.2. Objednatel zasílá poskytovateli Výzvu k poskytnutí plnění prostřednictvím portálu e-Tržiště
úkonem s označením „výzva k plnění“, přičemž objednávka poskytovatele je k úkonu „výzva
k plnění“ připojena jako její příloha. Portálem e-Tržiště se pro účely této Dohody rozumí
úvodní internetová stránka www.nen.cz, kde jsou odkazy na zveřejňovaná výběrová řízení a
další informace o veřejných zakázkách zadávaných objednatelem.

4.3. Poskytovatel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne uveřejnění úkonu „výzva
k plnění“ prostřednictvím portálu e-Tržiště:

4.3.1. přijmout Výzvu k poskytnutí plnění, a to prostřednictvím portálu e-Tržiště; nebo

4.3.2. sdělit objednateli prostřednictvím e-mailové adresy objednatele, že Výzvu ve
smyslu této Dohody považuje za neplatnou včetně popisu všech jejich vad,
přičemž neplatnou Výzvu se pro účely této dohody rozumí:
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4.3.2.1. Výzva, která není objednatelem vyplněna ve všech svých částech tak, jak 
stanovuje tato Dohoda; 

4.3.2.2. Výzva, ve které jsou vyplněné údaje v rozporu s touto Dohodou; 

4.3.2.3. Výzva, ve které jsou vyplněné údaje nad rámec stanovený touto Dohodou; 

4.3.2.4. Výzva, která není za objednatele podepsána oprávněnou osobou. 

4.4. Výzva se považuje za schválenou a pro obě smluvní strany závaznou dnem jejího přijetí 
poskytovatelem ve smyslu čl. 4.3.1. této Dohody nebo marným uplynutím lhůty stanovené 
v čl. 4.3. této Dohody.  

4.5. S neplatnou výzvou nejsou spojeny žádné účinky v souvislosti s touto Dohodou, vyjma 
povinnosti poskytovatele vyplývající z čl. 4.3. této Dohody. 

 

5. Způsob provádění služby 
5.1. Poskytovatel provede službu s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je 

k provedení služby potřeba. 

5.2. Dílčí plnění  je provedeno, je-li poskytovatelem dokončeno a objednatelem převzato. Dílčí 
plnění je dokončeno, nevykazuje-li vady, jsou-li k němu všechny doklady a dokumenty nutné 
k užívání služby (např. zákonem stanovené revizní zprávy) a je-li poskytovatelem předvedena 
způsobilost dílčího plnění  sloužit svému účelu. 

5.3. Dokončené dílčí plnění  poskytovatel předá objednateli nejpozději v termínu, který je uveden 
v čl. 3.1. této Dohody, v místě plnění, které je sjednáno v čl. 3.2. této Dohody. Objednatel 
požaduje, aby poskytovatel odevzdal dokončené dílčí plnění objednateli jako celek, a to 
včetně: 

5.3.1. dokladů a dokumentů nutných k užívání předmětu služby – vážní lístky, aj. 
5.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen převzít částečné plnění dílčího plnění  

nebo dílčí plnění, které není ve smyslu této Dohody dokončené. 

5.5. Předání dokončeného dílčího plnění poskytovatelem objednateli bude provedeno po 
předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině se zástupcem objednatele 
oprávněným jednat ve věcech technických. Při předání dílčího plnění poskytovatelem 
objednateli bude provedena prohlídka dílčího plnění a poskytovatelem předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu (dále jen „prohlídka plnění“). 

5.6. Po předání odpadu se poskytovatel stává jeho vlastníkem a přebírá veškerou odpovědnost za 
manipulaci, přepravu, případné škody a odstranění odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů o odpadech v platném znění a jeho 
prováděcími předpisy, ve znění zákona č. 169/2013 Sb. 

5.7. Prohlídku plnění za objednatele provede zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech 
technických, přičemž: 

5.7.1. není-li dílčí plnění  ve smyslu této Dohody dokončené, je objednatel po 
provedené prohlídce oprávněn odmítnout dílčí plnění  převzít. O nepřevzetí 
plnění bude objednatelem vyhotoven zápis, ve kterém objednatel uvede veškeré 
výhrady, pro které nebylo dílčí plnění (část služby) převzato. 

6. Platební podmínky 
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6.1. Proplacení ceny za službu bude provedeno bezhotovostně po převzetí jednotlivých dílčích
plnění objednatelem na základě poskytovatelem vystavených daňových dokladů (faktur), a to
na bankovní účet uvedený na těchto daňových dokladech (fakturách). Objednatel neposkytuje
zálohy

6.2. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č.
235/2004 Sb., o DPH a zákona č. 89/2012 Sb., hlava II, § 435, odst.1 občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů, dále musí daňový doklad (faktura) obsahovat číslo Dohody, podle
které se uskutečňuje plnění, a informaci o tom, že příjemce plnění je

K identifikaci kupujícího je prodávající povinen na
tomto daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: Česká republika . Ministerstvo
obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694.
Konečný příjemce:
Poskytovatel je povinen v daňovém dokladu (faktuře) cenu za jednotlivá dílčí plnění části
služby rozepsat po jednotlivých položkách rozpočtu. Součástí daňového dokladu (faktury)
jsou originály protokolu podepsaného za objednatele zástupcem objednatele oprávněným
jednat ve věcech technických, které se vztahují k příslušným dílčím plněním (částem služby).

6.3. Daňový doklad (fakturu) doručí poskytovatel objednateli na doručovací adresu objednatele.
Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do: 30 dnů ode dne
obdržení tohoto daňového dokladu (faktury)

6.4. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dle daňového dokladu
(faktury) z účtu objednatele ve prospěch poskytovatele.

6.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který
neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými, nebo úplnými doklady, nebo
obsahuje nesprávné cenové údaje.

6.6. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového
dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní
lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená dle čl. 6.3. této
Dohody ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného
daňového dokladu (faktury) objednateli.

6.7. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za
daň podle §109 zákona č.235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem
zajištění daně podle §109 a tohoto zákona.

7. Práva z vadného plnění a záruka za jakost

7.1. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. Občanského zákoníku.

7.2. Poskytovatel uzavřením Dohody poskytuje záruku za jakost služby.

8. Smluvní pokuty

8.1. Za nesplnění závazku z této Dohody se sjednávají následující smluvní pokuty:

8.1.1. je-li poskytovatel v prodlení s předáním dokončené služby objednateli ve lhůtě
sjednané v čl. 3.1. této Dohody, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli
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jednorázovou pokutu ve výši 1 000 – Kč, a za každý započatý den prodlení 0,5% 
z ceny služby vč. DPH. Nejvýše však 100% z ceny dílčího plnění vč.DPH, přičemž za 
poslední den prodlení se považuje den převzetí předmětu služby objednatelem, byl-li 
předmět služby převzat objednatelem bez výhrad. 

8.1.2. je-li poskytovatel v prodlení s odstraněním vad předmětu služby, na něž se 
vztahuje záruka, v dohodnutých termínech, je poskytovatel povinen zaplatit 
objednateli jednorázovou pokutu ve výši 500 – Kč, a za každý započatý den 
prodlení 0,5% z ceny služby vč. DPH. Nejvýše však 100% z ceny vady u dílčího 
plnění vč.DPH 

8.2. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u poskytovatele na 
jeho adrese pro doručování. Poskytovatel je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu 
objednateli do 30 dnů od doručení této výzvy. 

8.3. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu (faktury) zaplatí kupující 
prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 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, ve znění pozdějších předpisů. 

8.4. Smluvní pokutu zaplatí poskytovatel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Náhrada 
škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

8.5. Dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v případech kdy objednateli vzniká nárok na úrok                                                          
z prodlení dodání služby, má právo po poskytovateli požadovat úhradu nákladů spojeným 
s vymáháním, minimální částce 1 200,00 Kč. 

 

9. Odstoupení od Dohody, výpověď Dohody 
9.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato Dohoda zaniká vedle ostatních případů 

stanovených občanským zákoníkem také jednostranným odstoupením od Dohody ze strany 
objednatele pro její podstatné porušení poskytovatelem nebo její výpovědí ze strany 
objednatele. 

9.2. Podstatným porušením povinností ze strany poskytovatele se rozumí: 

9.2.1. prodlení poskytovatele se splněním povinnosti dle čl. 4.3. této Dohody po dobu 
delší než 10 pracovních dnů; 

9.2.2. prodlení poskytovatele s předáním dokončeného dílčího plnění  objednateli ve 
lhůtě sjednané v čl. 3.1. této Dohody po dobu delší než 10 dnů; 

9.2.3. opakované porušení povinností poskytovatele vyplývající z této Dohody, přičemž 
opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti. 

9.2.4. bude-li 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. 

9.3. Objednatel je oprávněn tuto Dohody vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí být 
učiněna písemně, výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícím po dni, kdy byla výpověď poskytovateli doručena. 
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10. Zvláštní ujednání 
10.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této Dohody, se 

řídí právním řádem České republiky.  

10.2. Tuto Dohodu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, 
výslovně nazvaným dodatek k Dohodě podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými 
zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu Dohody nepovažují. 
V případě změny zástupce objednatele nebo poskytovatele oprávněného jednat ve věcech 
technických nebude vyhotoven dodatek k Dohodě; smluvní strana, u které ke změně zástupce 
došlo, je povinna tuto změnu oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává 
okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně. 

10.3. Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických může za objednatele činit 
pouze tyto úkony: 

10.3.1. dohodnout se poskytovatelem den a datum předání dílčího plnění čl. 5.5. této 
Dohody; a  

10.3.2. odmítnout dílčí plnění  převzít dle čl. 5.7.1. této Dohody, a to včetně vyhotovení a 
podpisu zápisu o odmítnutí převzít dílčí plnění  a podpisu protokolu; 

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických není oprávněn zejména 
rozhodnout nebo s objednatelem dohodnout způsob vypořádání nároků z vad plnění. Úkony 
učiněné zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických nad takto 
vymezený rámec nezavazují objednatele. 

10.4. V případě zániku poskytovatele je tento povinen ihned sdělit objednateli tuto skutečnost 
event. sdělit svého právního nástupce. V případě změny sídla, místa podnikání, nebo 
doručovací adresy je tuto skutečnost smluvní strana, u níž ke změně došlo, povinna 
neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny pro účely této Dohody 
nastává dnem doručení tohoto písemného oznámení příslušné smluvní straně. 

10.5. Neplatnost některého ze smluvních ustanovení nemá vliv na platnost ustanovení ostatních. 
Dojde-li k rozporu mezi zněním této Dohody a kterékoli objednávky dle této Dohody, mají 
při aplikaci přednost ujednání obsažená v této Dohodě. 

10.6. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek vyplývající 
z této Dohody pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. 

10.7. Poskytovatel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve 
smyslu § 29 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších právních 
předpisů. Poskytovatel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do 
těchto objektů, která byla v této souvislosti vydána statutárním orgánem, do jehož působnosti 
tyto objekty důležité pro obranu státu náleží. 

10.8. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním obsahu této Dohody. 

10.9. V případě, že nastane rozpor mezi touto Dohodou a jejími přílohami, budou přednostně 
aplikována ustanovení této Dohody. 

10.10. Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou s počátkem platnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami a koncem účinnosti dnem 31.12.2020 
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10.11. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb. o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.

10.12. Tato Dohoda má 11 očíslovaných stran včetně příloh a je vyhotovena ve dvou výtiscích, z
nichž obdrží jeden výtisk objednatel a jeden výtisk poskytovatel.

11.Ochrana dat

11.1 Smluvní strany berou na vědomí, že druhá smluvní strana zpracovává její osobní údaje v
rozsahu osobních údajů uvedených v této smlouvě za účelem uzavření a splnění smlouvy,
zajištění komunikace smluvních stran při plnění smlouvy a za účelem případného uplatnění
nároků z této smlouvy ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. a), b) c) Nařízení EU 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení EU 2016/679“ ).

11.2 Osobní údaje budou zpracovávány způsobem, který zaručí náležitou bezpečnost a důvěrnost
těchto údajů, mimo jiné za účelem zabránění neoprávněnému přístupu k osobním údajům a k
zařízení používanému k jejich zpracování nebo jejich neoprávněnému použití. Smluvní strany
učiní veškerá opatření, aby nedošlo ke zneužití osobních údajů ve smyslu Nařízení EU
2016/679

11.3. Smluvní strany berou na vědomí, že povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení ochrany osobních údajů, trvá
i po splnění závazku vyplývajícího z této smlouvy.

11.4. Povinnost mlčenlivosti a závazek k ochraně informací dle čl. 3 se nevztahuje
na informace, u kterých povinnost jejich zpřístupnění ukládá právní předpis zejména zákon č.
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví a zákon č 320/2001
Sb., zákon o finanční kontrole

K této Dohodě jsou připojeny 2 přílohy, které tvoří její nedílnou součást:
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