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Rámcová dohoda o dílo
č. SpMO 7087/2019-5153

I. Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zastoupená: Velitelem 72. mechanizovaného praporu Přáslavice

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:
Kontaktní zaměstn

ech technických:

tel.: +420
e-mailová adresa

h smluvních podmínek:

e-mailová adresa: horbalovai@army.cz
Adresa pro doručování korespondence: VÚ 5153 Přáslavice

783 54 Přáslavice

(dále jen „objednatel“)
a

Kaiser servis, spol. s r.o.
zapsaná v obchodní v Brně, oddíl C, vložka 41376
Sídlo:
IČO:
DIČ: CZ26274906
Zastoupená: atelem společnosti
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

e-mailová adre
datová schránk

Adresa pro doručování korespondence: Trnkova 137
628 00 Brno

(dále jen „poskytovatel“)

Podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „OZ“) uzavírají, po předchozím výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu s názvem „Rámcová dohoda na odstraňování a svoz odpadů v roce 2019“, tuto
dohodu o dílo (dále jen „dohoda“).
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II. Účel dohody 
 

Účelem této dohody je zabezpečení předání vyprodukovaných odpadů objednatelem 
poskytovateli k využití nebo odstranění podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném 
znění (dále jen „zákon o odpadech“) a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění (dále jen „vyhláška o nakládání 
s odpady“) a tím zabezpečení výcviku a běžného chodu útvaru. 

 
 

III. Předmět dohody 
 

3.1  Předmětem této dohody je závazek poskytovatele provádět v roce 2019 pro 
objednatele na základě jednotlivých dílčích výzev k plnění (objednávek) dále 
specifikované služby v oblasti odstraňování a svozu odpadů v souladu s platnými 
právními předpisy upravujícími oblast nakládání s odpady (dále jen „služba“ nebo též 
„dílo“). Součástí služby je závazek poskytovatele přebírat po dobu platnosti této 
dohody od objednatele dále specifikované odpady do svého vlastnictví, a to 
prostřednictvím svých shromažďovacích či přepravních prostředků v místě nakládky 
od objednatele. Poskytovatel se zavazuje přebírat od objednatele odpady kategorie 
„N“ a kategorie „O“ vyprodukované ve vojenských objektech VÚ 5153 Přáslavice a 
Jívová - VŠZ Magdalénský Mlýn a při výcviku ve výcvikových prostorech - VVP 
Libavá, VVP Hradiště-Doupovské hory, VVP Boletice, VVP Březina-Vyškov, letiště 
Leoše Janáčka-Ostrava Mošnov, zadní Bahna u Strašic (okr. Rokycany), CHKO 
Beskydy (obec Karolínka a okolí) (dále jen „odpady“), přičemž konkrétní místo plnění 
z uvedeného výčtu bude vždy stanoveno v příslušné objednávce. Poskytovatel zajistí 
jako odesílatel a dopravce označený v evidenčním listu pro přepravu nebezpečných 
odpadů kategorie „N“ a ostatních odpadů kategorie „O“ provedení jejich využití nebo 
odstranění v souladu se zákonem o odpadech. Poskytovatel bude vydávat v souladu 
s přílohou č. 2 vyhlášky o nakládání s odpady písemné potvrzení o každé dodávce 
odpadu přijatého do zařízení, včetně identifikačního čísla tohoto zařízení (IČZ).  

3.2    Bližší specifikace služby je uvedena v příloze č. 1 této dohody. Poskytovatel se 
v rámci provádění služby dle přílohy č. 1 této dohody zavazuje, že pro každé dílčí 
plnění služby zabezpečí na vlastní náklady přistavení objednatelem požadovaných 
nádob na umístění odpadů.  

3.3    Pokud poskytovatel nevlastní dostatečné přepravní kapacity, je možné na dopravu 
využít dopravce, který bude mít s poskytovatelem řádně uzavřenou dohodu a bude 
označen v evidenčním listu pro přepravu nebezpečného odpadu kategorie „N“. 
Náklady za dopravu dle předchozí věty bude v plném rozsahu hradit poskytovatel. 
Dohoda mezi dopravcem a poskytovatelem bude v takovém případě přiložena k této 
dohodě jako příloha č. 5.  

3.4      Odpady kategorie O a N, které budou vstupovat do provádění služby (plnění předmětu 
dohody) poskytovatelem jsou uvedeny v následující tabulce:  

Katalogo
vé číslo 
odpadu 

Název odpadu dle kategorie odpadů 
Kategorie 
odpadu 

15 01 05 Kompozitní obaly O 
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Katalogo
vé číslo 
odpadu 

Název odpadu dle kategorie odpadů 
Kategorie 
odpadu 

16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené / znečištěná pryž O 

16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O 

16 10 02 Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01 O 

19 08 09 
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje 
a jedlé tuky 

O 

20 01 08 

Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, včetně 
vedlejších produktů živočišného původu-3.ktg. (skořápky, 
tepelně opracované kosti) 

O 

20 01 11 Textilní materiály O 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O 

20 01 39 Plasty O 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 

20 03 07 Objemný odpad O 

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo 
jiné nebezpečné látky 

N 

12 01 12 Upotřebené vosky a tuky N 

13 05 03 Kaly z lapáků nečistot N 

13 08 02 Jiné emulze (ostatní směsi olejů s vodou) N 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

N 

15 02 02 

Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olej. filtrů jinak 
blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N 

16 01 07 Olejové filtry N 

16 01 13 Brzdové kapaliny N 

16 01 14 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N 

16 05 08 
Vyřazené organické chemikálie, které jsou, nebo obsahují 
nebezpečné látky. N 

16 07 08 Odpady obsahující ropné látky N 

11 01 12  Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11 O 

 

 
IV. Cena za dílo 

 
4.1   Cena za dílo (službu) je stanovena na základě jednotkových cen za odvoz a nakládání 

s příslušnými odpady dle podmínek této dohody (dílčích částí díla) uvedených 
v příloze č. 2 této dohody. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené 
s plněním této dohody (např. náklady na materiál, přistavení nádob na odpady, 
manipulaci, dopravu, ekologickou likvidaci, apod.). Jednotkové ceny uvedené 
v příloze č. 2 této dohody jsou po celou dobu platnosti této dohody neměnné a pro obě 
smluvní strany závazné, přičemž mohou být měněny pouze při změně zákonem 
stanovené sazby DPH. 

 
 4.2  Skutečná cena za službu bude stanovena na základě provedení jednotlivých dílčích 

plnění (objednaných služeb), přičemž poskytovateli vzniká nárok na úhradu dílčí části 
díla (odvoz a nakládání s příslušnými odpady) definovaného v čl. VI. této dohody až 
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po jeho provedení v souladu s podmínkami této dohody. Cena za provedení 
jednotlivých dílčích částí díla je stanovena v ceníku, který tvoří přílohu č. 2 této 
dohody. 

4.3      Smluvní strany se dohodly, že celkový finanční rozsah plnění předmětu této dohody 
(na základě jednotlivých dílčích plnění služby) nepřekročí částku ve výši  2.300.000 
Kč  (slovy: dvamilionytřistatisíc korun českých). Tato limitní cena je stanovena 
včetně 21% (15%) DPH. Objednatel je na základě této dohody oprávněn objednat u 
poskytovatele způsobem dle čl. VI. této dohody jednotlivá dílčí plnění, a to až do 
celkového finančního objemu stanoveného shora dle tohoto odstavce dohody.    

  
 

V. Čas a místo plnění 
 

5.1   Poskytovatel je povinen provést dílčí plnění služby podle čl. VI této dohody ve lhůtě 
stanovené objednatelem ve výzvě k plnění, přičemž délka této lhůty nebude kratší než 
5 dní následujících po dni odeslání výzvy k plnění dle čl. VI. této dohody 
poskytovateli cestou elektronického tržiště. Konkrétní časové rozpětí provedení služby 
v rámci takto stanovené lhůty dohodnou mezi sebou zástupci smluvních stran 
oprávnění jednat ve věcech technických prostřednictvím telefonické dohody. 

          
5.2 Smluvní strany se dohodly, že místem plnění jsou objekty a zařízení Vojenského 

útvaru 5153 Přáslavice, PSČ 783 54, VŠZ Jívová – VŠZ Magdalénský Mlýn 
nacházející se na adrese: VŠZ Magdalénský mlýn, Jívová 286, PSČ 783 16 Dolany u 
Olomouce a prostory sloužící k výcviku příslušníků VÚ 5153 Přáslavice - vojenský 
výcvikový prostoru Libavá (dále jen VVP), VVP Hradiště-Doupovské hory, VVP 
Boletice, VVP Březina-Vyškov, letiště Leoše Janáčka-Ostrava Mošnov, zadní Bahna u 
Strašic (okr. Rokycany), CHKO Beskydy (obec Karolínka a okolí), přičemž konkrétní 
místo plnění služby bude stanoveno v příslušné dílčí výzvě k plnění. Při plánování 
přepravy je potřeba zohlednit omezení příjezdové komunikace výškou 2,3m  při 
příjezdu do prostor Jívová – VŠZ Magdalénský Mlýn (souřadnice 49o42´26.050´´N, 
17o26´21.473´´E) a dále je potřeba si vybavit povolení vjezdu do výše stanovených 
VVP.  

5.3  Dohoda se uzavírá na dobu určitou, s účinností od jejího podpisu poslední smluvní    
stranou a zveřejněním v Registru smluv do 31.12.2019. 

 
 

VI. Podmínky provádění díla 
 
6.1  Objednatel zajistí předání odpadu zahrnutého do příslušné výzvy k plnění 

poskytovateli v místě plnění nejpozději v den stanovený v odst. 5.1 této dohody.  

6.2   V rámci plnění této dohody je poskytovatel povinen předat objednavateli doklady 
nutné k předání předmětu služby, a to v českém jazyce, přičemž těmito doklady se 
rozumí: Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů, Předávací list 
odpadu, Vážní lístek, Protokol o rozboru odpadu (dle zákona o odpadech a 
vyhlášky o nakládání s odpady) - v případě odběru vzorků k rozboru, Rozpis prací 
(volnou formou), Doklad o registraci (Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o 
změně některých souvisejících zákonů a nařízení EP a Rady ES č. 1069/2009 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, 
které nejsou určeny k lidské spotřebě - v případě odvozu vedlejších produktů 
živočišného původu-3.ktg-skořápky, tepelně opracované kosti). 
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6.3    Poskytovatel je povinen provést službu v souladu se zněním zákona o odpadech a 
prováděcích vyhlášek příslušných k provádění likvidace nebezpečných látek 
obsažených v Souhlasu KÚOK. 

6.4   Výzva k plnění je návrhem objednatele, kterým objednatel specifikuje konkrétní dílčí 
plnění zejména co do druhu a množství odpadů a potřeb přistavení nádob na odpad či 
provedení odběrů vzorků. Objednat dílčí plnění je právem, nikoliv povinností 
objednatele. Objednatel je oprávněn do výzvy uvést pouze ty druhy odpadů, které jsou 
uvedeny v tabulce v odstavci 3.4.  

6.5  Objednatel bude zasílat výzvy poskytovateli cestou elektronického tržiště    
www.nen.nipez.cz jako jednotlivé Výzvy k plnění (v případě výpadku internetového 
spojení nebo technických potíží na elektronickém tržišti na jeho fax nebo adresu pro 
doručování uvedené v záhlaví této dohody). Výzva k plnění je okamžikem odeslání 
přes elektronické tržiště závazná pro objednatele, a to za předpokladu, že je vyplněna 
ve všech svých částech a je opatřena zaručeným elektronickým podpisem objednatele.  
Objednatel je oprávněn prověřit doručení výzvy telefonickým dotazem u 
poskytovatele. 

6.6   Poskytovatel je oprávněn prověřit věrohodnost výzvy zpětným telefonickým dotazem 
na telefonní číslo uvedené u zástupce objednatele oprávněného jednat ve věcech 
dohody v záhlaví této dohody. 

6.7   Poskytovatel je povinen po obdržení Výzvy k plnění tento návrh objednatele přijmout; 
přijetí návrhu učiní poskytovatel opatřením Výzvy k plnění svým zaručeným 
elektronickým podpisem a uložením takto podepsané Výzvy k plnění v příslušném 
elektronickém tržišti uvedeném v odst. 6.5 tohoto článku dohody. Návrh objednatele 
ve formě výzvy zaniká, pokud výzva nebude poskytovatelem služby potvrzená do 
konce lhůty pro její plnění. Výzva k plnění dle předchozí věty se považuje za 
doručenou poskytovateli ke dni jejího uložení (tzn. ke dni jejího zpřístupnění) 
v elektronickém tržišti dle odst. 6.5 tohoto článku smlouvy. V případě náhradního 
doručení ke dni jejího prokazatelného doručení poskytovateli (výpis z faxového 
spojení, doručenka v případě listovní zásilky). 

6.8  Objednatel je oprávněn vrátit zpět poskytovateli k přepracování doklady uvedené v čl. 
6.2, které nejsou zpracovány v souladu s touto dohodou. Do doby předání 
bezchybných dokladů se považuje služba za nesplněnou a doklady objednatelem za 
nepřevzaté.   

6.9   Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění služby ve smyslu § 2626 OZ. 
Poskytovatel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu provádění 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. 

 
 

VII. Platební a fakturační podmínky 
 
7.1   Zaplacení dohodnuté ceny služby bude provedeno bezhotovostně po převzetí služby 

(dílčí části služby) objednatelem na základě poskytovatelem vystaveného daňového 
dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu 
(faktuře).   

7.2    Objednatel neposkytuje zálohy. 
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7.3   Daňový doklad (fakturu) doručí poskytovatel objednateli ve dvou výtiscích po 
převzetí kontrolních osvědčení (příslušného dílčího plnění) objednatelem nejpozději 
do 10 dnů na výše uvedenou doručovací adresu objednatele. Objednatel uhradí úplatu 
(cenu) dle daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného 
obdržení. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání úplaty (ceny) 
dílčího plnění z účtu objednatele ve prospěch poskytovatele. 

7.4    Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
K identifikaci objednatele je poskytovatel povinen na tomto daňovém dokladu 
(faktuře) uvést následující údaje: „Objednatel: Česká republika-Ministerstvo obrany, 
se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný 
příjemce: Vojenský útvar 5153 Přáslavice, 783 54 Přáslavice“. Součástí každého 
daňového dokladu (faktury) bude zejména položkový rozpis ceny příslušného dílčího 
plnění obsahující: 

a) označení dílčího plnění, kterého se týká, tj. číslo výzvy k plnění; 
b) názvy jednotlivých položek, které byly v rámci dílčího plnění provedeny; 
c) cenu za jednotlivou položku (bez DPH) a cenu celkem (bez DPH) u každé 

položky; 
d) celkovou cenu za dílčí plnění bez DPH, DPH a celkovou cenu s DPH; 
e) ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů; 
f) vážní lístek; 
g) rozpis prací (při čištění kryté umývárny techniky); 
h) protokol o rozboru odpadu (v případě odběru vzorků k rozboru). 

7.5   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. 

7.6   Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení 
daňového dokladu (faktury). Poskytovatel 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 
odst. 7.3 této dohody ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi 
náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli. 

7.7   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. 

 
 

VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu 
 
8.1 Převzetím odpadu od objednatele se poskytovatel stane vlastníkem tohoto odpadu, a to 

i v případě, že k dopravě tohoto odpadu použije svého smluvního dopravce, coby 
poddodavatele, ve smyslu čl. III. odst. 3.3 této dohody. 

 
 

IX. Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 

Strana 4 (celkem 8) 
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9.1   Právo z vadného plnění se řídí ustanovením § 2106, § 2107, § 2165, § 2615 - § 2618             
OZ. 

 
X. Pokuty dohody a úrok z prodlení 

 
10.1  Nedodrží-li poskytovatel rozsah plnění uvedený v čl. III. této dohody, má objednatel 

právo požadovat po poskytovateli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 30 % 
z ceny v Kč s DPH za příslušné dílčí plnění a dále též smluvní pokuty ve výši 0,1 % 
z ceny příslušného dílčího plnění v Kč s DPH, a to za každý den trvání tohoto 
prodlení až do předání požadovaného (objednaného) dílčího plnění. Smluvní pokuta 
bude poskytovatelem zaplacena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
objednatelem. 

10.2  V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za poskytnuté plnění dle této dohody 
má poskytovatel právo požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1% z ceny 
v Kč s DPH za příslušné dílčí plnění (fakturované částky) za každý započatý den 
trvání tohoto prodlení. 

10.3  Maximální výše úroku z prodlení může činit 100% z ceny v Kč s DPH za příslušné 
dílčí plnění. 

10.4  Pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. 

10.5  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. 

 
 

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 Poskytovatel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. 
Poskytovatel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného 
duševního vlastnictví třetích osob. 

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

11.5 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím 
s plněním této dohody, je český jazyk. 

11.6 Poskytovatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této dohody a ani 
po jeho splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, 
se kterými se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými 
materiály v listinné nebo elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti 
s plněním závazku podle této dohody, třetím osobám (mimo subdodavatele). 
Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné. 

11.7 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 

Strana 5 (celkem 8) 
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práv a povinností vyplývajících z této dohody, a to po dobu její platnosti a dobu 
stanovenou pro archivaci. Poskytovatel při plnění této dohody zajistí ve vztahu k 
osobám, jejichž prostřednictvím bude plnit předmět této dohody, soulad případně 
uváděných osobních údajů těchto osob v příslušných dokumentech předávaných 
objednateli s právní úpravou ochrany osobních údajů dle Nařízení (EU) 2016/679 
v platném znění.  

11.9 Poskytovatel souhlasí s uveřejněním údajů v této dohodě s výjimkou ustanovení, která 
obsahují utajované informace a obchodní tajemství. 

11.10 Poskytovatel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých 
práv, ani žádný ze svých závazků plynoucích z této dohody ani tuto dohodu jako 
celek. 

11.11 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této dohody musí být 
učiněna v písemné formě, není-li v textu dohody uvedeno výslovně jinak, a musí být 
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy 
uvedené v záhlaví této dohody. V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem 
nebo e-mailem musí být originál dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi 
osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky. 

11.12  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 
 
12.1   Poskytovatel je oprávněn odstoupit od dohody v souladu ust. § 2106 a § 2107 OZ. 

12.2   Poskytovatel je mimo jiné případy podle ustanovení § 2106 OZ, oprávněn odstoupit od 
dohody v případě, že objednatel je v prodlení s plněním jeho peněžitých závazků o 30  
kalendářních dnů a více (jedná se o podstatné porušení dohody ve smyslu ustanovení 
§ 2002 OZ). 

12.3   Odstoupit od dohody lze písemnou formou. Odstoupení se doručuje podle čl. 11.11. 
této dohody. 

12.4   Odstoupení od dohody je účinné uplynutím 6-ti kalendářních dnů od data doručení 
podle čl. 11.11. této dohody. 

12.5   Smluvní strany se dohodly na tom, že tato dohoda zaniká vedle případů stanovených 
OZ, také: 

a) dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně 
vynaložených nákladů; 

b) jednostranným odstoupením od dohody ze strany objednatele pro její podstatné  
porušení poskytovatelem. 

12.6  Za podstatné porušení této dohody poskytovatelem se považuje zejména:  

a) prodlení v provedení objednaného plnění (dílčí části předmětu plnění) 
poskytovatele v termínu uvedeném v odst. 5.1 této dohody, delší než 10 dnů, 

b) prodlení s odstraněním vad o více jak 15 dní, 
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c) opakované porušení povinností poskytovatele vyplývající z této dohody, přičemž
opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti
poskytovatele dle této dohody.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Tato dohoda má 9 očíslovaných stran, příloha č. 1 má 1 očíslovanou stranu, příloha č.
2 má 9 očíslovaných stran a příloha č. 3 má 2 očíslované strany. Dohoda nabývá
platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a zveřejněním
v registru smluv.

13.2 Jsou-li v této dohodě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

13.3 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, či ve věcech dohody, 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.

13.4 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah dohody dobře znám, že si ji
přečetly, že ji uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, a že dohoda
nebyla uzavřena v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

13.5 Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a je uložena na www.nen.nipez.cz

Součástí dohody jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Rozsah služeb požadovaný v rámci dohody
Příloha č. 2 - Cenová kalkulace
Příloha č. 3 - Vzor Výzvy k plnění

V Přáslavicích, dne…………………… V Brně dne …………………

Objednatel:

podpis, razítko:

Poskytovatel:
Jednatel společnosti
Radim OPLUŠTIL

podpis, razítko:
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Příloha č. 1 k Rámcové dohodě o dílo č. SpMO 7087/2019-5153 
Počet listů: 1 
 
 
 

Rozsah služeb požadovaný v rámci Smlouvy o poskytování služeb 
 
 

- Odvoz a odstraňování odpadů specifikovaných dle katalogových čísel vzniklých ve 
vojenských objektech vojenského útvaru 5153 Přáslavice a VŠZ Magdalénský mlýn, 
VVP Libavá, VVP Hradiště-Doupovské hory, VVP Boletice, VVP Březina-Vyškov, 
letiště Leoše Janáčka-Ostrava Mošnov, zadní Bahna u Strašic (okr. Rokycany), 
CHKO Beskydy (obec Karolínka a okolí) provedení zneškodnění tohoto odpadu ve 
smyslu zákona 185/2001 Sb. O odpadech.  

- Provedení demontáže a montáže dílů nutné pro zabezpečení odvozu a odstraňování 
odpadů kategorie „N“ a kategorie „O“ z objektů a zařízení spadajících do správní, 
majetkové a hospodářské péče VÚ 5153 Přáslavice. 

- Zabezpečování potřebného technologického vybavení pro provedení služby vlastními 
silami společnosti a zaúčtování těchto víceprací  do řádných fakturací a protokolů dle 
bodů smlouvy o poskytnutí služeb.  

- Provedení laboratorních rozborů u odpadů, u kterých to vyžaduje zákon nebo 
prováděcí vyhláška, sledování těchto rozborů a jejich úplnost.  

- Drobné opravy těsnící vyzdívky bazénu mycí vody kryté umývárny techniky, jakož i 
drobné opravy jímek a kališť v případě jejich čištění a vyvážení. 

- Provedení zkoušek nepropustnosti u čištěných jímek a kalových jam. 

- Čištění jímek a kalových bazénů po odvozu kalů a mycí vody. 

- Čištění obalů a nádob po odvozu odpadů ze shromažďovacího místa nebezpečného 
odpadu u útvaru. 

- Odvoz odpadů i po telefonickém vyzvání v neodkladných případech do 2 pracovních 
dnů. 

- Odvoz odpadů prostředky společnosti, splnění podmínek ADR dle uvedených kódů 
v rozpisu. 

- Vypracování požadované dokumentace k zabezpečení odběru a převozu od původce 
odpadu. 
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Příloha č.2 k Rámcové dohodě o dílo č. SpMO 7087/2019-5153
Počet listů: 3

Cenová kalkulace

Cenová kalkulace za zneškodnění odpadů kategorie O a N a požadovaných služeb související s odvozem odpadů v roce 2019 z prostoru VÚ 5153 Přáslavice

Pořadové
číslo

Katalogové
číslo

odpadu
Název odpadu dle kategorie odpadů

Kategorie
odpadu /

Předpokládaná
četnost pnění

za období

Cena za 1
tunu odpadu
s DPH v Kč /
Cena služby
s DPH v Kč

Poznámka dodavatele (pokud vaše firma
požadovánou službu zabezpečuje za cenu 0,-

Kč, poznámky uveďte "zdarma"

1. 15 01 05 Kompozitní obaly O

2. 16 01 22 Součástky jinak blíže neuřené / znečištěná pryž O

3. 16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené O

4. 16 10 02 Odpadní vody neuvedené pod číslem 16 10 01 O 15%

5. 19 08 09
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé
oleje a jedlé tuky

O

6. 20 01 08
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, včetně
vedlejších produktů živočišného původu-3.ktg. (skořápky,
tepelně opracované kosti)

O

7. 20 01 11 Textilní materiály O

8. 20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 O

9. 20 01 39 Plasty O

10. 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O



2

11. 20 03 07 Objemný odpad O

12. 08 01 11
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo
jiné nebezpečné látky

N

13. 12 01 12 Upotřebené vosky a tuky N

14. 13 05 03 Kaly z lapaků nečistot N 15%

15. 13 08 02 Jiné emulze (ostatní směsi olejů s vodou) N 15%

16. 15 01 10
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito
látkami znečištěné

N

17. 15 02 02
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olej. filtrů jinak blíže
neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné
nebezpečnými látkami

N

18. 16 01 07 Olejové filtry N

19. 16 01 13 Brzdové kapaliny N

20. 16 01 14 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N

21. 16 05 08
Vyřazené organické chemikálie, které jsou, nebo obsahují
nebezpečné látky

N

22. 16 07 08 Odpady obsahující ropné látky N

23.

Hodinová sazba při manipulaci-čištení akumulačních nádrží a kalové jímky
kryté umyvárny techniky

1 hod./os.

24.

Posouzení těsnosti jímek kryté umyvárny techniky ve smyslu "Vodního
zákona"

1 x rok

25.

Provedení odběru a analytického rozboru : jiné emulze- kategorie odpadu
13 08 02

2 x rok

26.

Provedení odběru a analytického rozboru : kalů z lapáků nečistot- kategorie
odpadu 13 05 03

2 x rok

27. Provedení odběru a analytického rozboru : zeminy - na přítomnost NEL 1 x rok
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28.
Provedení odběru a analytického rozboru : odpadní vody - na přítomnost
NEL

1 x rok

29.
Pronájem kontejneru na objemný odpad a doprava do místa určení 3 ks / týden

Cenová kalkulace za zneškodnění odpadů kategorie O a požadovaných služeb související s odvozem odpadů v roce 2019 z prostoru Jívová VŠZ
Magdalenský Mlýn

Pořadové
číslo

Katalogové
číslo

odpadu
Název odpadu dle kategorie odpadů

Kategorie
odpadu /

Předpokládaná
četnost pnění

za období

Cena za 1
tunu odpadu
s DPH v Kč /
Cena služby
s DPH v Kč

Poznámka dodavatele (pokud vaše firma
požadovánou službu zabezpečuje za cenu 0,-

Kč, poznámky uveďte "zdarma"

1. 20 01 08
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven,včetně
vedlejších produktů živočišného původu-3.ktg. (skořápky,
tepelně opracované kosti)

O

2.

Pronájem nádoby na biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven o
objemu 100 l (50 l) a doprava v prostoru Jívová VŠZ Magdalénský Mlýn.

4 (8) ks
měsíc

3.

Pronájem nádoby na vedlejší produkty živočišného původu 3.ktg. (skořápky,
tepelně opracované kosti) a doprava v prostoru Jívová VŠZ Magdalenský
Mlýn

2 ks / měsíc

Cenová kalkulace za zneškodnění odpadů kategorie O a požadovaných služeb související s odvozem odpadů v roce 2019 z prostoru VVP Libavá

Pořadové
číslo

Katalogové
číslo

odpadu
Název odpadu dle kategorie odpadů

Kategorie
odpadu /

Předpokládaná
četnost pnění

za období

Cena za 1
tunu odpadu
s DPH v Kč /
Cena služby
s DPH v Kč

Poznámka dodavatele (pokud vaše firma
požadovánou službu zabezpečuje za cenu 0,-

Kč, poznámky uveďte "zdarma"

1. 11 01 12 Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11 O
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2. 20 03 07 Objemný odpad O

3. 20 01 08
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, včetně
vedlejších produktů živočišného původu-3.ktg. (skořápky,
tepelně opracované kosti)

O

4.

Pronájem nádrže na odpadní vodu 1 m3 (IBC kontejner) a doprava do
místa určení

3 ks / týden

5.
Pronájem kontejneru na objemný odpad a doprava do místa určení 3 ks / týden

6.

Pronájem nádoby na biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven o
objemu 100 l (50 l) a doprava do místa určení dle výše stanovených VVP

10 (20) ks /
týden

7.

Pronájem nádoby na vedlejší produkty živočišného původu 3.ktg. (skořápky,
tepelně opracované kosti) a doprava do místa určení.

3 ks / měsíc

8.

Vyčerpání a odvoz odpadních vod, ze stacionárních jímek o obsahu 10 m3
, vzniklých při cvičení

1 x týden

Cenová kalkulace za zneškodnění odpadů kategorie O a požadovaných služeb související s odvozem odpadů v roce 2019 z prostoru VVP Hradiště-
Doupovské hory

Pořadové
číslo

Katalogové
číslo

odpadu
Název odpadu dle kategorie odpadů

Kategorie
odpadu /

Předpokládaná
četnost pnění

za období

Cena za 1
tunu odpadu
s DPH v Kč /
Cena služby
s DPH v Kč

Poznámka dodavatele (pokud vaše firma
požadovánou službu zabezpečuje za cenu 0,-

Kč, poznámky uveďte "zdarma"

1. 11 01 12 Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11 O

2. 20 03 07 Objemný odpad O

3. 20 01 08
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, včetně
vedlejších produktů živočišného původu-3.ktg. (skořápky,
tepelně opracované kosti)

O
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4.

Pronájem nádrže na odpadní vodu 1 m3 (IBC kontejner) a doprava do
místa určení

3 ks / týden

5.
Pronájem kontejneru na objemný odpad a doprava do místa určení 3 ks / týden

6.

Pronájem nádoby na biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven o
objemu 100 l (50 l) a doprava do místa určení dle výše stanovených VVP

10 (20) ks /
týden

7.

Pronájem nádoby na vedlejší produkty živočišného původu 3.ktg. (skořápky,
tepelně opracované kosti) a doprava do místa určení

3 ks / měsíc

8.

Vyčerpání a odvoz odpadních vod, ze stacionárních jímek o obsahu 10 m3
, vzniklých při cvičení

1 x týden

Cenová kalkulace za zneškodnění odpadů kategorie O a požadovaných služeb související s odvozem odpadů v roce 2019 z prostoru VVP Boletice

Pořadové
číslo

Katalogové
číslo

odpadu
Název odpadu dle kategorie odpadů

Kategorie
odpadu /

Předpokládaná
četnost pnění

za období

Cena za 1
tunu odpadu
s DPH v Kč /
Cena služby
s DPH v Kč

Poznámka dodavatele (pokud vaše firma
požadovánou službu zabezpečuje za cenu 0,-

Kč, poznámky uveďte "zdarma"

1. 11 01 12 Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11 O

2. 20 03 07 Objemný odpad O

3. 20 01 08
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, včetně
vedlejších produktů živočišného původu-3.ktg. (skořápky,
tepelně opracované kosti)

O

4.

Pronájem nádrže na odpadní vodu 1 m3 (IBC kontejner) a doprava do
místa určení

3 ks / týden

5.
Pronájem kontejneru na objemný odpad a doprava do místa určení 3 ks / týden
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6.

Pronájem nádoby na biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven o
objemu 100 l (50 l) a doprava do místa určení dle výše stanovených VVP

10 (20) ks /
týden

7.

Pronájem nádoby na vedlejší produkty živočišného původu 3.ktg. (skořápky,
tepelně opracované kosti) a doprava do místa určení

3 ks / měsíc

8.

Vyčerpání a odvoz odpadních vod, ze stacionárních jímek o obsahu 10 m3
, vzniklých při cvičení

1 x týden

Cenová kalkulace za zneškodnění odpadů kategorie O a požadovaných služeb související s odvozem odpadů v roce 2019 z prostoru VVP Březina-Vyškov

Pořadové
číslo

Katalogové
číslo

odpadu
Název odpadu dle kategorie odpadů

Kategorie
odpadu /

Předpokládaná
četnost pnění

za období

Cena za 1
tunu odpadu
s DPH v Kč /
Cena služby
s DPH v Kč

Poznámka dodavatele (pokud vaše firma
požadovánou službu zabezpečuje za cenu 0,-

Kč, poznámky uveďte "zdarma"

1. 11 01 12 Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11 O

2. 20 03 07 Objemný odpad O

3. 20 01 08
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, včetně
vedlejších produktů živočišného původu-3.ktg. (skořápky,
tepelně opracované kosti)

O

4.

Pronájem nádrže na odpadní vodu 1 m3 (IBC kontejner) a doprava do
místa určení

3 ks / týden

5.
Pronájem kontejneru na objemný odpad a doprava do místa určení 3 ks / týden

6.

Pronájem nádoby na biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven o
objemu 100 l (50 l) a doprava do místa určení dle výše stanovených VVP

10 (20) ks /
týden
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7.

Pronájem nádoby na vedlejší produkty živočišného původu 3.ktg. (skořápky,
tepelně opracované kosti) a doprava do místa určení

3 ks / měsíc

8.

Vyčerpání a odvoz odpadních vod, ze stacionárních jímek o obsahu 10 m3
, vzniklých při cvičení

1 x týden

Cenová kalkulace za zneškodnění odpadů kategorie O a požadovaných služeb související s odvozem odpadů v roce 2019 z prostoru letiště Leoše Janáčka-
Ostrava Mošnov

Pořadové
číslo

Katalogové
číslo

odpadu
Název odpadu dle kategorie odpadů

Kategorie
odpadu /

Předpokládaná
četnost pnění

za období

Cena za 1
tunu odpadu
s DPH v Kč /
Cena služby
s DPH v Kč

Poznámka dodavatele (pokud vaše firma
požadovánou službu zabezpečuje za cenu 0,-

Kč, poznámky uveďte "zdarma"

1. 11 01 12 Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11 O

2. 20 03 07 Objemný odpad O

3. 20 01 08
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, včetně
vedlejších produktů živočišného původu-3.ktg. (skořápky,
tepelně opracované kosti)

O

4.

Pronájem nádrže na odpadní vodu 1 m3 (IBC kontejner) a doprava do
místa určení

3 ks / týden

5.
Pronájem kontejneru na objemný odpad a doprava do místa určení 3 ks / týden

6.

Pronájem nádoby na biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven o
objemu 100 l (50 l) a doprava do místa určení dle výše stanovených VVP

10 (20) ks /
týden

7.

Pronájem nádoby na vedlejší produkty živočišného původu 3.ktg. (skořápky,
tepelně opracované kosti) a doprava do místa určení

3 ks / měsíc
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8.

Vyčerpání a odvoz odpadních vod, ze stacionárních jímek o obsahu 10 m3
, vzniklých při cvičení

1 x týden

Cenová kalkulace za zneškodnění odpadů kategorie O a požadovaných služeb související s odvozem odpadů v roce 2019 z prostoru Zadní bahna u Strašic
(okr. Rokycany)

Pořadové
číslo

Katalogové
číslo

odpadu
Název odpadu dle kategorie odpadů

Kategorie
odpadu /

Předpokládaná
četnost pnění

za období

Cena za 1
tunu odpadu
s DPH v Kč /
Cena služby
s DPH v Kč

Poznámka dodavatele (pokud vaše firma
požadovánou službu zabezpečuje za cenu 0,-

Kč, poznámky uveďte "zdarma"

1. 11 01 12 Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11 O

2. 20 03 07 Objemný odpad O

3. 20 01 08
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, včetně
vedlejších produktů živočišného původu-3.ktg. (skořápky,
tepelně opracované kosti)

O

4.

Pronájem nádrže na odpadní vodu 1 m3 (IBC kontejner) a doprava do
místa určení

3 ks / týden

5.
Pronájem kontejneru na objemný odpad a doprava do místa určení 3 ks / týden

6.

Pronájem nádoby na biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven o
objemu 100 l (50 l) a doprava do místa určení dle výše stanovených VVP

10 (20) ks /
týden

7.

Pronájem nádoby na vedlejší produkty živočišného původu 3.ktg. (skořápky,
tepelně opracované kosti) a doprava do místa určení

3 ks / měsíc

8.

Vyčerpání a odvoz odpadních vod, ze stacionárních jímek o obsahu 10 m3
, vzniklých při cvičení

1 x týden
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Cenová kalkulace za zneškodnění odpadů kategorie O a požadovaných služeb související s odvozem odpadů v roce 2019 z prostoru CHKO Beskydy (obec
Karolínka a okolí)

Pořadové
číslo

Katalogové
číslo

odpadu
Název odpadu dle kategorie odpadů

Kategorie
odpadu /

Předpokládaná
četnost pnění

za období

Cena za 1
tunu odpadu
s DPH v Kč /
Cena služby
s DPH v Kč

Poznámka dodavatele (pokud vaše firma
požadovánou službu zabezpečuje za cenu 0,-

Kč, poznámky uveďte "zdarma"

1. 11 01 12 Oplachové vody neuvedené pod číslem 11 01 11 O

2. 20 03 07 Objemný odpad O

3. 20 01 08
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, včetně
vedlejších produktů živočišného původu-3.ktg. (skořápky,
tepelně opracované kosti)

O

4.

Pronájem nádrže na odpadní vodu 1 m3 (IBC kontejner) a doprava do
místa určení

3 ks / týden

5.
Pronájem kontejneru na objemný odpad a doprava do místa určení 3 ks / týden

6.

Pronájem nádoby na biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven o
objemu 100 l (50 l) a doprava do místa určení dle výše stanovených VVP

10 (20) ks /
týden

7.

Pronájem nádoby na vedlejší produkty živočišného původu 3.ktg. (skořápky,
tepelně opracované kosti) a doprava do místa určení

3 ks / měsíc

8.

Vyčerpání a odvoz odpadních vod, ze stacionárních jímek o obsahu 10 m3
, vzniklých při cvičení

1 x týden
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Příloha č.3 k Rámcové dohodě o dílo č. SpMO 7087/2019-5153
Počet listů: 2

Výzva k plnění č. SpMO 7087/2019-5153/XXX
k rámcové dohodě o poskytování služeb č. SpMO 7087/2019-5153

uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zastoupená:

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:
Kontaktní zaměstn

ech technických:

tel.: +420 mob.: +42
e-mailová adresa

smluvních podmínek:

tel.: +420 ob.: +420
e-mailová adresa:

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 5153 Přáslavice
783 54 Přáslavice

a

Kaiser servis, spol. s r.o.
zapsaná v obchodní Brně, oddíl C, vložka 41376
Sídlo:
IČO: 26274906
DIČ: CZ26274906
Zastoupená: atelem společnosti
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

č. tel.: +42 . mobil. tel.: +42
e-mailová adresa
datová schránka

Adresa pro doručování korespondence: Trnkova 137
628 00 Brno

Na základě rámcové dohody o dílo č. SpMO 7087/2019-5153 ze dne …………… (dále jen „rámcová
dohoda“) objednatel závazně objednává u poskytovatele provedení odvozu a likvidace odpadů
z prostoru …………………………….:
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Cena za provedení služby bude stanovena (fakturována) na základě skutečného množství a druhu
předaného odpadu, a to dle ceny uvedené v příloze č. 2 – cenová kalkulace, která je součástí
rámcové dohody.

Předběžná celková cena za provedení služby se sjednává jako cena nejvýše přípustná, a to
ve výši maximálně XXXXXX,- Kč s DPH (slovy: xxxxxxxxxxxxxx).

Požadovaná doba provedení: od zaslání výzvy k plnění přes elektronické tržiště do
XX.XX.2019.

V Přáslavicích dne ……..................… V ……………. dne…………

Objednavatel:
velitel 72. mechanizovaného praporu Přáslavice

Poskytovatel:
Jednatel společnosti
Radim OPLUŠTIL
Podpis, razítko:

Katalog.číslo Název
Množství

[t]


