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Rámcová dohoda – odvoz a odstraňování odpadů kategorie „N“ a „O“,
čištění jímky LAPOLU v roce 2019-2020 č. SpMO 5144/2019-4423

uzavřená podle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

I. Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním:

velitel 73. tankového praporu

Bankovní spojení:
Kontaktní zaměstnanec:

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování korespondence:

VÚ 442300 Přáslavice
783 54 Přáslavice

(dále jen „objednatel“)

a

Firma: Kaiser servis, spol. s r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 41376
Sídlo: Bezručova 608, 678 01 Blansko
IČO: 26274906
DIČ: CZ26274906
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslu účtu:
Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování korespondence: Trnkova 137, 628 00 Brno
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen OZ) ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s ustanovením § 6 a násl. zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, uzavírají tuto rámcovou
dohodu o poskytování služby „Odvoz a odstraňování odpadů kategorie „N“ a „O“, čištění
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jímky LAPOLU v roce 2019-2020“ v souladu se zák. 185/2001 Sb., „O odpadech“ (dále jen 
„dohoda“). 
 

II. Účel Dohody 

2.1. Účelem této dohody se rozumí: zabezpečení odstraňování a odvozu nebezpečných  
a ostatních odpadů vyprodukovaných při každodenní činnosti jednotek a služeb s tím 
spojených v roce 2019 a dále čištění jímky LAPOLU. 

III. Předmět Dohody 

3.1. Předmětem plnění této dohody je odvoz a odstraňování odpadů kategorie „N“ a „O“, 
čištění jímky LAPOLU v roce 2019-2020 a služby s tím spojené za podmínek 
stanovených touto dohodou. Služba bude prováděna průběžně na základě jednotlivých 
výzev k poskytnutí plnění.  

3.2. Smluvní strany prohlašují, že předmět dohody není plněním nemožným, a že dohodu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

3.3. Specifikace odpadu je následující: 

030104 Piliny, dřevo obsahující nebezpečné látky; 
080111 Odpadní barvy obsahující organická rozpouštědla nebo jiné NL; 
080117 Odpady z odstraňování barev;  
120112 Upotřebené vosky a tuky; 
130502 Kaly z odlučovačů oleje; 
130507 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje; 
130802 Jiné emulze; 
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek;  
150202 Asorbční činidla, filtrační materiály;  
160107 Olejové filtry; 
160113 Brzdové kapaliny; 
160114 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky; 
170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky; 
200307 Objemný odpad; 
130205 Nechlorované minerální motorové, převodové mazací oleje; 
3x   Čištění LAPOLU SANEKO typ SA TOP 30 S05. 

3.4. Oprávněná osoba se dále zavazuje k provedení následujících činností: 

3.4.1. Provádění demontáže a montáže dílů nevyhnutelných pro vyčištění jímky 
LAPOLU typ SA TOP S 05 (výrobce SANEKO s.r.o.); 

3.4.2. Čištění LAPOLU od kalů a zaolejované vody včetně jejich odvozu  
a odstranění; 

3.4.3. Čištění molitanových filtračních vložek sedimentační části LAPOLU, kontrola 
vložek filtrů NEL s případnou výměnou námi dodané filtrační hydrofobní 
střiže; 

3.4.4. Odvoz odpadu kategorie „O“ a „N“ z areálu VÚ 4423 Přáslavice na základě 
obdržené výzvy k poskytnutí plnění; 

3.4.5. Zabezpečení požadované dokumentace dopravce k odběru a přepravě odpadů 
kategorie „O“ a „N“ dle platné legislativy;   

3.4.6. Zabezpečení veškerého technologického a technického vybavení potřebného 
pro provádění poptávaných služeb. 
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IV. Základní ustanovení 
4.1. Dohoda se uzavírá na dobu určitou, s účinností ode dne zveřejnění v registru smluv do 

31. prosince 2020. Plnění dohody bude probíhat na základě jednotlivých výzev  
k poskytnutí plnění. 

4.2. Smluvní strany se dohodly, že místem provedení služby zhotovitelem je VÚ 4423 
Přáslavice, 783 54 Přáslavice. 

4.3. Zhotovitel se zavazuje na své nebezpečí a na svůj náklad provést službu definovanou 
touto dohodou a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení této služby. 

4.4. Objednatel si vyhrazuje právo na plnění dohody ve výši 0% až 100%. 

4.5. Služba bude prováděna postupně po výzvě k poskytnutí plnění, přičemž výzvou 
k poskytnutí plnění se pro účely této Dohody rozumí odvoz a odstraňování odpadů 
kategorie „N“ a „O“, čištění jímky LAPOLU dle pokynů objednatele. Ke vzniku 
dohody o dodání konkrétní výzvy k poskytnutí plnění je nutné písemné nebo 
elektronické potvrzení příslušné výzvy k poskytnutí plnění zhotovitelem ve smyslu  
čl. 7.4. této Dohody. 

4.6. Zhotovitel je povinen provést výzvy k poskytnutí plnění ve smyslu čl. 4.5. této 
Dohody ve lhůtě stanovené objednatelem formou časového rozpětí ve výzvě 
k poskytnutí plnění, přičemž objednatel není oprávněn uvést ve výzvě  
k poskytnutí plnění počátek této lhůty na dobu kratší než 1 den počínaje dnem 
následujícím po doručení této výzvy k poskytnutí plnění zhotoviteli a uvést kratší 
časové rozpětí než 1 den. Konkrétní termín provedení služby v rámci takto 
stanoveného časového rozpětí dohodnou mezi sebou zástupci smluvních stran 
oprávnění jednat ve věcech technických. Pokud objednatel uvede ve výzvě  
k poskytnutí plnění počátek lhůty nebo časové rozpětí kratší než je oprávněn, není 
výzva k poskytnutí plnění neplatná, ale má se za to, že objednatel požaduje provést 
plnění ve lhůtě a časovém rozpětí stanovenými shora uvedeným způsobem.   

V. Úplata (cena) 
5.1.Úplata (cena) za provedení služby se skládá z dílčích úplat (cen) za provedení 

jednotlivých výzev k poskytnutí plnění, přičemž úplata (cena) za každé plnění 
definované v čl. 4.5. této Dohody bude stanovena až po jejím provedení za skutečně 
provedené úkony, a to ve smyslu přílohy č.1 této Dohody, kde ceny za likvidaci  
1 tuny (m3) s dopravou a ostat. náklady spojenými s realizací zakázky, jsou ceny 
nejvýše přípustnými, jsou neměnné po celou dobu účinnosti této dohody a jsou v nich 
zahrnuty veškeré náklady za službu. Příloha č. 1 bude dle potřeb a po vzájemné 
dohodě smluvních stran aktualizována formou dodatku na rok 2020. 

5.2. Maximální přípustná cena za plnění této dohody je částka 570 987,60 CZK s DPH 
slovy pětsetsedumdesáttisícdevětsetosmdesátsedumcelýchšedesáthaléřů CZK  
s DPH. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s 
provedením služby. 

VI. Fakturační a platební podmínky 

6.1. Úhrada úplaty (ceny) bude provedena bezhotovostně postupně po převzetí 
jednotlivých plnění objednatelem na základě zhotovitelem vystavených daňových 
dokladů (faktur), a to na bankovní účet uvedený na těchto daňových dokladech 
(fakturách). Objednatel neposkytuje zálohy. 
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6.2. Daňový doklad (fakturu) doručí zhotovitel objednateli ve dvou výtiscích po ukončení 
služby nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne provedení na výše uvedenou 
doručovací adresu objednatele. Objednatel uhradí úplatu (cenu) dle daňového dokladu 
(faktury) do 30-ti pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení. Za den 
splnění platební povinnosti se považuje den odepsání úplaty (ceny) za výzvy  
k poskytnutí plnění z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele. 

6.3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních 
předpisů. Součástí každého daňového dokladu (faktury) bude položkový rozpis ceny 
pro výzvu k poskytnutí plnění obsahující zejména: 

6.3.1. označení výzvy k poskytnutí plnění, kterého se týká, tj. číslo výzvy k poskytnutí 
plnění; 

6.3.2. názvy jednotlivých položek, které byly v rámci výzvy k poskytnutí plnění 
provedeny; 

6.3.3. cenu za jednotlivou položku (bez DPH) a cenu celkem (bez DPH) u každé 
položky; 

6.3.4. celkovou cenu za výzvu k poskytnutí plnění bez DPH, DPH a celkovou cenu  
s DPH; 

6.3.5. v případě odstraňování nebezpečných odpadů bude přílohou oběma smluvními 
stranami včetně dopravce potvrzený Evidenční list pro přepravu nebezpečných 
odpadů a v případě odpadů kategorie „O“ bude přílohou oběma stranami včetně 
dopravce potvrzený formulář „Přejímka odpadu“. 

6.4. 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. Ve vráceném daňovém dokladu 
(faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). 
Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným 
vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti 
daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v čl. 6.2. této Dohody ode dne 
prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového 
dokladu (faktury) objednateli. 

6.5. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění 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 zaslání úplaty vždy postupovat 
zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona. 

VII. Způsob provedení služby, práva a povinnosti smluvních stran 

7.1. Výzva k poskytnutí plnění je návrhem objednatele, kterým objednatel specifikuje 
konkrétní plnění. Výzva k poskytnutí plnění je právem, nikoliv povinností objednatele. 
Objednatel je oprávněn do výzvy k poskytnutí plnění uvést i další druhy a typy služby, 
které se přímo vztahují k zabezpečení odstraňování odpadů vyprodukovaných při 
každodenní činnosti jednotek dle odstavce II., III. a IV. této Dohody, ale nejsou 
zahrnuty v Příloze č 1. této Dohody, avšak vyplynuly z dalších neplánovaných úkolů, 
které nebyly známy v době uzavření této Dohody. Pokud objednatel bude požadovat 
odvoz dalších kategorii odpadů, které nejsou zahrnuty v této dohodě, bude je řešit 
s poskytovatelem služby na základě doplňku po vzájemné dohodě a ověření ceny 
v místě a čase obvyklé. 

7.2. Objednatel bude zasílat výzvy k poskytnutí plnění zhotoviteli cestou elektronického 
tržiště (NEN), v případě výpadku internetového spojení nebo technických potíží 
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elektronického tržiště na jeho e-mail, fax nebo adresu pro doručování uvedené  
v záhlaví této Dohody. Výzva k poskytnutí plnění je okamžikem jejího vložení na 
elektronické tržiště nebo doručení na fax nebo na doručovací adresu zhotovitele 
závazná pro objednatele, a to za předpokladu, že je vyplněna ve všech svých částech  
a je podepsána objednatelem.  

7.3. Objednatel je oprávněn prověřit doručení výzvy k poskytnutí plnění telefonickým 
dotazem u zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn prověřit věrohodnost výzvy  
k poskytnutí plnění zpětným telefonickým dotazem na telefonní číslo uvedené  
u zástupce objednatele oprávněného jednat ve věcech smlouvy v záhlaví této Dohody. 

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení bezvadné výzvy  
k poskytnutí plnění (tj. lhůta pro přijetí výzvy k poskytnutí plnění) tento návrh 
objednatele přijmout; přijetí návrhu učiní zhotovitel elektronickým podpisem, 
popřípadě podepsáním výzvy k poskytnutí plnění a jejím doručením objednateli ve 
lhůtě pro přijetí, a to na e-mail, fax nebo na jeho doručovací adresu uvedenou v 
záhlaví této Dohody (dále jen „potvrzená výzva k poskytnutí plnění“). Návrh 
objednatele ve formě výzvy k poskytnutí plnění zaniká, pokud výzva k poskytnutí 
plnění nebude zhotovitelem potvrzená do začátku lhůty plnění. 

7.5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat plnění této Dohody, ve smyslu § 2593 
Občanského zákoníku. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu 
služby provádět. Za tímto účelem je zhotovitel povinen předložit objednateli veškerou 
dokumentaci, vyžádanou objednatelem.  

7.6. Převzetím odpadu přejímá odpovědná osoba na sebe veškeré povinnosti původce 
odpadu ve smyslu Zákona č.185/2001 Sb., O odpadech, v plném znění. Po fyzickém 
vážení a převzetí odpadů k odstranění, potvrdí oprávněná osoba objednateli Evidenční 
list odpadu v kolonce příjemce, objednatel předá oprávněné osobě příslušné výtisky 
Evidenčních listů dle Zákona č.185/2001 Sb. 

VIII. Přerušení provádění služby 

8.1. Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení provádění služby v případě, že 
služba není ze strany zhotovitele prováděna v souladu s touto Dohodou, nebo 
zhotovitel pozbude způsobilosti k provádění služby. 

8.2. Nařízení o přerušení provádění služby vydá objednatel nebo zástupce objednatele 
oprávněný jednat ve věcech smluvních písemnou formou. V tomto nařízení bude 
uveden důvod, pro který objednatel nařizuje přerušit provádění služby. Nařízení  
o přerušení provádění služby bude zhotoviteli oznámeno telefonicky a následně 
doručeno faxem, příp. doručeno dle čl. 12.5. této Dohody. Účinky nařízení o přerušení 
provádění Služby nastávají okamžikem jeho doručení zhotoviteli. 

8.3. Provádění Služby může zhotovitel obnovit na základě písemného nařízení o ukončení 
přerušení provádění služby vydaného objednatelem nebo zástupcem objednatele 
oprávněným jednat ve věcech smluvních. Nařízení o ukončení přerušení provádění 
služby bude zhotoviteli oznámeno telefonicky a následně doručeno faxem, příp. 
doručeno dle čl. 12.5. této Dohody. Účinky nařízení o ukončení přerušení provádění 
služby nastávají okamžikem jeho doručení zhotoviteli. 

8.4. O dobu, po kterou bylo ze strany objednatele přerušeno provádění služby, se 
neprodlužuje doba plnění této Dohody. 
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IX. Sankce 

9.1. Za nesplnění závazku zhotovitele se sjednávají následující smluvní pokuty: 
9.1.1. v případě prodlení zhotovitele s provedením služby je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli za každý jednotlivý případ a za každý započatý den 
prodlení 0,05% CZK z celkové částky; 

9.1.2. za prodlení se splněním povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 7.4. této Dohody 
pro přijetí bezvadného návrhu objednatele je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti 0,05 % CZK  
z celkové částky; 

9.1.3. v případě přerušení provádění Služby na základě nařízení objednatele z důvodů 
stanovených v čl. 8.1. této Dohody je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5% CZK za každý jednotlivý případ z celkové částky 
za každý započatý den, kdy bude Služba takto přerušena. 

9.2. Za nesplnění závazku objednatele se sjednávají následující smluvní pokuty: 
9.2.1. v případě, že se objednatel nedostaví k provedení kontroly odstranění závad ve 

smyslu odst. VIII. této Dohody, je objednatel zhotoviteli povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % CZK z celkové částky za každý jednotlivý 
případ za každý započatý den prodlení. 

9.3. Smluvní strany uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou na adrese 
pro doručování. Takto vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní 
pokutu do 10 dnů od doručení této výzvy.  

9.4. Smluvní pokutu hradí smluvní strana bez ohledu na to, vznikla-li druhé smluvní straně 
škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

X. Vyšší moc 

10.1. Za okolnosti vylučující odpovědnost smluvních stran za prodlení s plněním smluvních 
závazků dle této Dohody (vyšší moc) jsou považovány takové překážky, které 
nastanou nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti 
z této Dohody, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná smluvní strana 
takovou překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále že by v době 
vzniku smluvních závazků z této Dohody vznik nebo existenci těchto překážek 
předpokládala. 

10.2. Za překážky dle bodu 10.1. této Dohody se výslovně považují živelní pohromy, 
jakákoliv embarga, občanské války, povstání, válečné konflikty, teroristické útoky, 
nepokoje nebo epidemie. Za živelní pohromy se zejména považují požár, úder blesku, 
povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv nebo zřícení lavin, skal, zemin 
nebo kamení. Za okolnost vylučující odpovědnost zhotovitele se výslovně nepovažuje 
jakýkoliv problém zhotovitele s plněním jeho subdodavatelů. 

10.3. Nastanou-li skutečnosti, které vylučují odpovědnost jedné ze smluvních stran, které 
způsobí či mohou způsobit podstatné zpoždění jakéhokoliv termínu podle této 
Dohody, či zánik nebo zrušení závazků podle této Dohody, jsou smluvní strany 
povinny se neprodleně o těchto skutečnostech vylučující odpovědnost informovat  
a vstoupit do jednání ohledně řešení vzniklé situace. Objednatel ani zhotovitel nejsou 
oprávněni takto vzniklé situace jakkoliv zneužít ve svůj prospěch a jsou povinni  
v dobré víře usilovat o dosažení přijatelného řešení pro obě smluvní strany v co 
nejkratší době. V případě porušení této povinnosti spolupracovat kteroukoliv smluvní 
stranou, je tato smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností dle této Dohody. 
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10.4. V případě, že nedojde k dohodě smluvních stran, termíny plnění jednotlivých 
povinností podle této Dohody dotčené okolností vylučující odpovědnost se prodlužují 
o dobu, po kterou okolnost vylučující odpovědnost trvala. 

10.5. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana 
byla v prodlení s plněním své povinnosti, či vznikla z jejích hospodářských poměrů. 

10.6. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá příslušná 
překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny. 

XI. Zánik smlouvy 

11.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato Dohoda zaniká vedle případů stanovených 
občanským zákoníkem, také: 
11.1.1. Uplynutím lhůty dle čl. 4.1. této smlouvy; 
11.1.2. Dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně 

vynaložených nákladů; 
11.1.3. Jednostranným odstoupením od Dohody o poskytování služby v době, kdy je 

provádění Služby přerušeno nařízením objednatele ve smyslu čl. 8.1. této 
Dohody a toto přerušení již trvá alespoň 15 pracovních dnů. 

11.2. Jednostranným odstoupením od rámcové dohody ze strany objednavatele pro její 
podstatné porušení, kterým se rozumí:  

11.2.1. Opakované porušení povinností oprávněné osoby vyplývajících z této dohody, 
přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv 
povinnosti. 

11.3. Odstoupit od dohody lze písemnou formou. Odstoupení se doručuje na doručovací 
adresy uvedené v odst. I. této dohody. Odstoupení od dohody je účinné uplynutím 5-ti 
pracovních dnů od data doručení. 

XII. Zvláštní ujednání 
12.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této 

Dohody, se řídí právním řádem České republiky. 

12.2. Tuto Dohodu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným 
ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek k rámcové dohodě“ podepsaným 
statutárními orgány nebo zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, 
protokoly apod. se za změnu Dohody nepovažují. 

12.3. V případě změny zástupce objednatele nebo zhotovitele 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. 

12.4. Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických může činit pouze 
úkony, ke kterým ho opravňuje tato Dohoda. Úkony jím učiněné nad takto vymezený 
rámec jsou neplatné. 

12.5. Smluvní strany sjednaly, že doručování se provádí na doručovací adresy uvedené v  
odst. I. této Dohody, a to prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek 
(kurýrní služba), nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního 
právního přepisu, doporučeně s dodejkou, nebo osobně proti potvrzení. V případě, že 
smluvní strana odmítne doručovanou zásilku převzít, platí den odmítnutí převzetí za 
den doručení. V případě, že smluvní strana nevyzvedne zásilku v úložní době u 
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držitele poštovní licence, má se za to, že zásilka byla doručena třetím dnem od uložení 
a to i když se smluvní strana o uložení nedozvěděla. 

12.6. V případě zániku zhotovitele je tento povinen ihned sdělit objednateli tuto skutečnost 
event. sdělit svého právního nástupce. V případě změny sídla, místa podnikání, nebo 
doručovací adresy zhotovitele je zhotovitel povinen neprodleně tuto skutečnost 
oznámit objednateli. Pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní, platí pro doručování 
písemností adresa uvedená v odst. I. této Dohody. 

12.7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této Dohody, kromě ustanovení, která 
obsahují obchodní tajemství.  

XIII. Závěrečná ustanovení 
13.1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou originálech. Objednavatel a poskytovatel obdrží 

jeden stejnopis. 

13.2. Smluvní strany se dohodly, že jsou povinny se řídit ve věcech neupravených touto 
dohodou platnými právními předpisy. 

13.3. Poskytovatel souhlasí, že objednatel prohlašuje nabídku poskytovatele za nedílnou 
součást dohody. 

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

13.5. Tato Dohoda má 8 očíslovaných stran, příloha č. 1 má 2 strany, příloha č. 2 
má 3 strany. Všechny tyto přílohy tvoří nedílnou součást této Dohody. 

13.6. Tato Dohoda 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. 

K Dohodě připojeny 2 přílohy: 

Příloha č. 1 - Specifikace – Cenová nabídka za likvidaci odpadů kategorie „N“ a „O“, čištění   
                jímky LAPOLU za rok 2019, které jsou předmětem kontroly dle Dohody. 

Příloha č. 2 -  Vzor výzvy k poskytnutí plnění 

 
V Přáslavicích dne V Brně        dne  

 Za objednatele Za zhotovitele 

 

….………………………..……….                                         ………………………………….. 

             velitel 73. tpr                          jednatel/oprávněná osoba 
    major Ing. Pavel VOLF                                                                   Radim Opluštil 
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Příloha č. 1 k Rámcové dohodě č. SpMO 5144/2019-4423

Specifikace – Cenová nabídka za likvidaci odpadů kategorie „N“ a „O“, čištění Strana: 1/2

jímky LAPOLU za rok 2019 a 2020, které jsou předmětem kontroly dle Dohody

Katalog.
číslo Název odpadu

KÓD
NAKLÁ-

DÁNÍ
dle Vyhl.
383/2001

Předpokládaná
produkce

odpadů v roce
2019-2020 v

tunách

Sazba
DPH
v %

Cena za likvidaci 1 tuny
(m3) s dopravou a ostat.

náklady spojenými s
realizací zakázky

Cena za likvidaci
předpokládané produkce s
dopravou a ostat. náklady

spojenými s realizací zakázky

Pozn.

bez DPH
v Kč

s DPH
v Kč

bez DPH
v Kč

s DPH
v Kč

Nebezpečné odpady

030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo,
dřevotřískové desky a dýhy obsahující
nebezpečné látky

R1

080111 Odpadní barvy a laky obsahující
organická rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky

R1

080117 Odpady z odstraňování barev a laků
obsahující org. rozpouštědla nebo jiné
nebezpečné látky

R1

120112 Upotřebené vosky a tuky R1
130205 Nechlorované minerální motorové,

převodové mazací oleje
D9

130502 Kaly z odlučovačů oleje R1
130507 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje D9
130802 Jiné emulze D9
150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných

látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné

R1

150202 Asorbční činidla,filtrační materiály
(včetně olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čistící tkaniny a ochr. oděvy
znečištěné nebezp. látkami

R1
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Příloha č. 1 k Rámcové dohodě č. SpMO 5144/2019-4423
Strana: 2/2

V Přáslavicích dne V Brně dne

Za objednatele Za zhotovitele

Katalog.
číslo Název odpadu

KÓD
NAKLÁ-

DÁNÍ
dle Vyhl.
383/2001

Předpokládaná
produkce

odpadů v roce
2019-2020 v

tunách

Sazba
DPH
v %

Cena za likvidaci 1 tuny
(m3) s dopravou a ostat.

náklady spojenými s
realizací zakázky

Cena za likvidaci
předpokládané produkce s
dopravou a ostat. náklady

spojenými s realizací zakázky

Pozn.

bez DPH
v Kč

s DPH
v Kč

bez DPH
v Kč

s DPH
v Kč

Nebezpečné odpady
160107 Olejové filtry R1
160113 Brzdové kapaliny R1
160114 Nemrznoucí kapaliny obsahující

nebezpečné látky
R1

170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné
látky

D8

200307 Objemný odpad R1
xxxxxx Čištění LAPOLU SANEKO typ SA TOP

30 S05
xxx

Celková cena 485 160,00 570 987,60
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Příloha č. 2 k Rámcové dohodě o dílo č. SpMO 5144/2019-4423
Strana: 1/3

VÝZVA K POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ č. SpMO 5144/2018-4423/X
odvoz a odstraňování odpadů kategorie „N“ a „O“,

čištění jímky LAPOLU
dle Rámcové dohody o poskytování služby č. SpMO 5144/2019-4423

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním:

velitel 73. tankového praporu

Bankovní spojení:
Kontaktní zaměstn

Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování korespondence:

VÚ 442300 Přáslavice
783 54 Přáslavice

(dále jen „objednatel“)

a

Firma: Kaiser servis, spol. s r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 41376
Sídlo: Bezručova 608, 678 01 Blansko
IČO: 26274906
DIČ: CZ26274906
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslu účtu:
Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování korespondence: Trnkova 137, 628 00 Brno
(dále jen „zhotovitel“)
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Příloha č. 2 k Rámcové dohodě č. SpMO 5144/2019-4423 
Strana: 2/3 

Příloha k „Výzvě k poskytnutí plnění - odvoz a odstraňování odpadů kategorie „N“ a „O“,  
čištění jímky LAPOLU v termínu do ……..….. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Katalog. 
číslo Název odpadu 

KÓD 
NAKLÁ-

DÁNÍ 
dle Vyhl. 
383/2001 

Odpady v 
tunách 

 

Sazba 
DPH 
v % 

Cena za likvidaci 1 tuny 
(m3) s dopravou a ostat. 

náklady spojenými s 
realizací zakázky 

Cena za likvidaci 
předpokládané produkce s 
dopravou a ostat. náklady 

spojenými s realizací zakázky 

Pozn. 

bez DPH  
v Kč 

s DPH  
v Kč 

bez DPH  
v Kč 

s DPH  
v Kč 

Nebezpečné odpady 
030104 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, 

dřevotřískové desky a dýhy obsahující 
nebezpečné látky 

R1  21%      

080111 Odpadní barvy a laky obsahující 
organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

R1  21%      

080117 Odpady z odstraňování barev a laků 
obsahující org. rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

R1  21%      

120112 Upotřebené vosky a tuky R1  21%      

130205 Nechlorované minerální motorové, 
převodové mazací oleje 

D9  15%      

130502 Kaly z odlučovačů oleje R1  15%      

130507 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje D9  15%      

130802 Jiné emulze D9  15%      

150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

R1  21%      

150202 Asorbční činidla,filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak blíže 
neurčených), čistící tkaniny a ochr. oděvy 
znečištěné nebezp. látkami 

R1  21%      
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Příloha č. 2 k Rámcové dohodě č. SpMO 5144/2019-4423
Strana: 3/3

V Přáslavicích dne V Brně dne

Za objednatele Za zhotovitele

Katalog.
číslo Název odpadu

KÓD
NAKLÁ-

DÁNÍ
dle Vyhl.
383/2001

Odpady v
tunách

Sazba
DPH
v %

Cena za likvidaci 1 tuny
(m3) s dopravou a ostat.

náklady spojenými s
realizací zakázky

Cena za likvidaci
předpokládané produkce s
dopravou a ostat. náklady

spojenými s realizací zakázky

Pozn.

bez DPH
v Kč

s DPH
v Kč

bez DPH
v Kč

s DPH
v Kč

Nebezpečné odpady
160107 Olejové filtry R1 21%
160113 Brzdové kapaliny R1 21%
160114 Nemrznoucí kapaliny obsahující

nebezpečné látky
R1 21%

170503 Zemina a kamení obsahující nebezpečné
látky

D8 21%

Ostatní odpady
200307 Objemný odpad R1 21%
xxxxxx Čištění LAPOLU SANEKO typ SA TOP

30 S05
xxx 15%

Celková cena za výzvu k poskytnutí plnění


