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S M L O U V A  O  D Í L O 

č. j. : VS-232080/ČJ-2019-8026PS 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném a účinném znění 
 
Smluvní strany 
ČESKÁ REPUBLIKA 
Vězeňská služba České republiky 
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 
za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele č.j. VS-66486-24/ČJ-2016-800020-SP ze dne 19.3.2019 
Vrchní rada plk. Mgr. Pavel Třasák, ředitel Věznice Oráčov 
adresa pro doručování: Vězeňská služba ČR, Věznice Oráčov, 270 32 Oráčov, poštovní přihrádka 3 
IČO: 00212423 
DIČ: CZ00212423 Právnická osoba 
Při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., za osobu povinnou k DPH 
Bankovní spojení: ČNB Praha 
Č. ú.: 31526881/0710 
 
jako objednatel na straně jedné (dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Marius Pedersen a.s. 
se sídlem: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 
provozovna: MP Plzeň 
Zapsán v rejstříku vedeného: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389 
Oprávněný jednat za společnost:  Mgr. Pavel Thurnwald, na základě plné moci ze dne 10.1.2018 /příloha/ 
IČO: 42194920 
DIČ: CZ42194920 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.              
Č. ú.: 17990143/0300 
 
jako dodavatel na straně druhé (dále jen „Dodavatel“) 
 
 
uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku I. tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“): 
 
 

I. 
Podklady pro uzavření smlouvy 

 
1. Nabídka Dodavatele ze dne: 13. 09. 2019 

 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
(1) Předmětem smlouvy je zajištění přepravy, využití či odstranění odpadu „Shrabky z česlí“ (katalogové 

číslo odpadu 19 08 01) ve vlastnictví odběratele a nájem sběrných nádob pro shromažďování tohoto odpadu (dále jen 
„Dílo“) v souladu s platnou právní legislativou.  
     
            (2) Dodavatel se zavazuje na svůj náklad a svoje nebezpečí provádět pro Objednatele Dílo za podmínek v této 
Smlouvě a při jeho provádění dodržovat podmínky obecně závazných právních předpisů.  

 
(3) Objednatel se zavazuje za prováděné Dílo od Dodavatele zaplatit Cenu dle čl. V. této Smlouvy. 
  
 

III. 
Dílo a provedení díla 

 
(1) Dodavatel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy a v době 

a místě plnění podle čl. IV. této Smlouvy.  
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(2) Dodavatel se zavazuje převzít odpad specifikovaný v článku II. Termín převzetí bude upřesněn po dohodě 

Objednavatele a Dodavatele. Sběr, zpracování a zneškodnění odpadu, včetně dopravy a zajištění nádob, zajišťuje 
Dodavatel. 

 
(3) Objednatel se zavazuje shromažďovat odpad specifikovaný v článku II. v řádně označených nádobách. 

Dodavatel zajistí výsyp naplněných nádob.  
 

 
IV. 

Doba a místo plnění 
 

            (1) Provádění Díla specifikovaného v článku II. bude zahájeno 01. 01. 2020, dokončení doba neurčitá.    
 

(2) Místem provádění Díla je:  Vězeňská služba ČR, Věznice Oráčov, 270 32 Oráčov  
 
 

V. 
Cena Díla 

 
           (1) Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli za Dílo prováděné v souladu s touto Smlouvou cenu dle čl. V. 
odst. 2 této Smlouvy (dále jen „Cena“). 
 
 
          (2) Cena díla, uvedeného v čl. II. odst. 1 této Smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši: 

 
- Pronájem 1 ks 120 l nádoby 188,- Kč vč. DPH/rok/kus 

(slovy: jedno sto osmdesát osm Kč) 
 
155,40 Kč bez DPH/rok/kus 
(slovy: sto padesát pět Kč, čtyřicet haléřů) 
 
Sazba   21% DPH    32,60 Kč 
(slovy: třicet dva Kč, šedesát haléřů) 
 

- Výsyp 1 ks  120 l nádoby 96,80 Kč vč. DPH 
(slovy: devadesát šest Kč, osmdesát haléřů) 
 
80,00 Kč bez DPH  
(slovy: osmdesát Kč) 
 
Sazba   21% DPH     16,80 Kč/t 
(slovy:  šestnáct Kč, osmdesát haléřů ) 

 
Tato Cena byla dohodnuta na základě nabídkové Ceny Dodavatele a je Cenou nejvýše přípustnou, zahrnující veškeré 
náklady Dodavatele spojené s prováděním Díla. Cena je nepřekročitelná a je platná po celou dobu realizace Díla.  
 
 

  VI. 
Platební podmínky 

 
(1) Úhrada Ceny Díla bude provedena v české měně na základě faktury vystavené měsíčně po provedení díla za 

předchozí měsíc. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 
 
(2) Faktura vystavená Dodavatelem musí odpovídat svou povahou pojmu účetního dokladu podle § 11 zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, musí také splňovat náležitosti obsažené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a být předložena Objednateli ve dvou vyhotoveních. Povinnost 
úhrady je splněna okamžikem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Pokud faktura nemá sjednané, nebo 
zákonem stanovené náležitosti, Objednatel je oprávněn ji vrátit Dodavateli k doplnění, nejpozději však do 15 dnů ode 
dne, kdy ji prokazatelně obdržel, nebo požádat Dodavatele faxem nebo elektronickými prostředky o její úpravu. Lhůta 
splatnosti pak počíná běžet dnem doručení opravené faktury Objednateli. 
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VII. 

Součinnost Objednatele 
 

(1) Objednatel se zavazuje dodržovat a plnit obecně závazné předpisy, především povinnost původce odpadu 
při nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
 

(2) Objednatel připraví odpad specifikovaný v článku II. tak, aby ve stanoveném termínu byl způsobilý 
k převzetí. 

 
(3) Objednatel umožní bezpečný přístup ke sběrným místům odpadu a bezpečné naložení odpadu. Odpovídá za 

pořádek a čistotu těchto míst. 
 

VIII. 
Součinnost dodavatele  

 
(1) Dodavatel se zavazuje provést přejímku odpadu ze sběrného místa v areálu Objednatele. Po převzetí 

odpadu Dodavatel na sebe přebírá povinnosti a odpovědnost původce odpadu a odpovídá za další nakládání s ním, 
zejména jeho zneškodnění případně zajištění jeho zneškodnění. 
 

(2) Zástupce Dodavatele je oprávněn odmítnout odvoz odpadu, který svými fyzikálními vlastnostmi neodpovídá 
deklarovanému druhu odpadu. 

 
(3) Dodavatel se zavazuje provést odvoz odpadu v termínu dle dohody smluvních stran. Jestliže Dodavatel bude 

nucen z vážných provozních důvodů změnit dohodnutý termín odvozu odpadu, je povinen o takové změně Objednatele 
informovat a stanovit nový termín max. do dvou pracovních dnů. 

 
(4) Dodavatel se zavazuje plnit obecně závazné předpisy, především zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
 
(5) Dodavatel jako nedílnou součást této Smlouvy přiloží Souhlas k provozování zařízení k využívání, 

odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle §14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. V případě odebrání tohoto 
Souhlasu Dodavateli, je Dodavatel povinen ihned informovat Objednatele o této skutečnosti. 

 
(6) Dodavatel se zavazuje během plnění Smlouvy, i po ukončení Smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. 
 
  

IX. 
Oprávněné osoby 

 
(1) Za Objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

 
a) bez omezení rozsahu: ŘV plk. Mgr. Pavel Třasák, tel: 313 593 124 

 
b) ve věcech průběžné realizace Smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí Díla a dodávaných věcí, 

odsouhlasení faktur: Ing. Hedvika Dykastová, e-mail: hdykastova@vez.ora.justice.cz , tel: 775 418 925, 313  593 196, 

případně Mgr. Miroslav Toušek, e-mail: mtousek@vez.ora.justice.cz, tel: 723 748 016, 313 593 169   

 
(2) Za Dodavatele jsou oprávněni ve věci této Smlouvy jednat: 

 
a) bez omezení rozsahu: Mgr. Pavel Thurnwald na základě plné moci ze dne 10.1.2018, e-mail:  

pavel.thurnwald@mariuspedersen.cz 
                     

b)    ve věcech průběžné realizace Smlouvy:  Jana Černá, e-mail:  jana.cerna@mariuspedersen.cz 

                                                                

(3) V případě změny jakékoliv oprávněné osoby uvedené ve Smlouvě, je každá ze smluvních stran povinna tuto 
změnu bezodkladně oznámit straně druhé.  

  
 

X. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 
(1) V případě, že Dodavatel nesplní svoji oznamovací povinnost dle čl. VIII. odst. 5 této Smlouvy, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50000,- Kč. 
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(2) Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plateb dle článku VI. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit 

Dodavateli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky dle ust. § 1970 zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a ve výši 
stanovené dle § 2 a § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném a účinném znění.  

 
(3) Z porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VIII. odst. 6 této Smlouvy je Dodavatel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10000,-Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti. 
 
(4) Úhradou smluvní pokuty či úroků z prodlení se Dodavatel nezbavuje povinnosti uhradit Objednateli škodu, 

kterou mu svým jednáním způsobil. 
 
(5) Pro splatnost a úhradu smluvních pokut a úroků z prodlení se použije přiměřeně čl. VI této Smlouvy. 

 
 

XI. 
Zvláštní ustanovení 

 
(1) Dodavatel zabezpečí, aby jeho zaměstnanci nebo jím pověřené osoby, které se při provádění Díla seznámí 

se skutečnostmi, které nejsou určeny pro širokou veřejnost, s nimi neseznamovali třetí osoby. Povinnosti vyplývající 
z tohoto ujednání trvají i po skončení účinnosti této Smlouvy. 

 
(2) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění 

jejich povinností podle této Smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně 
podniknout kroky k jejich překonání. 

 
(3) Objednatel je oprávněn odečíst své splatné pohledávky za Dodavatelem, proti jakémukoliv závazku vůči 

Dodavateli. Dodavatel se zavazuje nepostoupit své pohledávky za Objednatelem třetí osobě bez souhlasu Objednatele. 
 
  
                                                                 XII. 

Společná ustanovení 
 

(1) Právní vztahy založené touto Smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném a účinném znění.   

 
(2) Spory, vyplývající z této Smlouvy, budou řešeny smírnou cestou smluvních stran. V případě, že spor nebude 

vyřešen smírnou cestou, budou řešeny příslušným soudem. 
 
(3) Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení 

této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou formou dodatku 
nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým ustanovením platným (účinným), které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného (neúčinného). Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky. 

 
(4) Smluvní strany se dohodly, že písemnosti se mezi účastníky této Smlouvy doručují prostřednictvím datové 

zprávy do datové schránky, popřípadě elektronickou poštou na adresu uvedenou druhou stranou. Písemnost odeslaná do 
datové schránky se považuje za doručenou na základě fikce doručení dle platných právních předpisů, písemnost zaslaná 
elektronickou poštou se považuje za doručenou okamžikem, kdy bylo odesílateli oznámeno, že příjemce zprávu přečetl 
nebo smazal bez čtení. Emailová zpráva se považuje za doručenou vždy, pokud nebylo odesílateli do 72 hodin od 
odeslání zprávy oznámeno, že ji nelze doručit. 

 
 

XIII. 
Ukončení smlouvy 

 
(1) Smlouvu je možné zrušit dohodou obou smluvních stran, anebo výpovědí jedné smluvní strany a to 

z jakéhokoli důvodu, anebo bez udání důvodu, s výpovědní lhůtou tři měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem 
měsíce následujícího po doručení výpovědi na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

 
(2) Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení 

§ 2002 a § 2106 a násl. NOZ a dále v těchto případech: 
 

a) není-li Dodavatel přes opakované písemné upozornění schopen dodržet dohodnuté termíny odvozů 
stanovené na základě vzájemné dohody; 

b) Objednatel je i přes písemnou výzvu v prodlení s placením faktur dle podmínek stanovených v čl. VI. této 
Smlouvy, a to po dobu delší než 30 kalendářních dnů; 
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c) Dodavatel přestane splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a technických norem, 
hygienických a ekologických norem; 

d) jestliže byl na Dodavatele prohlášen konkurz podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), nebo pokud Dodavatel vstoupil do likvidace;  

e) Dodavatel poruší povinnost dle čl. VIII. odst. 5 nebo odst. 6. 
 
 

 
 
 
 
 

XIV. 
Závěrečná ustanovení 

 
(1) Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. ze dne 24. listopadu 2015 o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění Smlouvy 
zajistí objednatel. 

 
(2) Nebude-li tato Smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím 

registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. To neplatí v případech 
dle ust. § 7 odst. 2 a 3 zákona o registru smluv. 

 
(3) Každá ze smluvních stran může kdykoli navrhnout změnu této Smlouvy a pokud s takovou změnou druhá 

strana souhlasí nebo pokud došlo k jiné dohodě, stvrdí obě smluvní strany změnu dodatkem ke Smlouvě. K podpisu 
takového dodatku jsou oprávněny osoby, které podepsaly tuto Smlouvu nebo jejich právní nástupci.   

 
(4) Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích, každý s platností originálu. Objednatel obdrží 2 výtisky. 

Dodavatel obdrží 1 výtisk.  
 
(5) Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 

 
(6) Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 
 
     Příloha č. 1:  Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů 
     Příloha č. 2:  Plná moc 
                        
(7) Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato Smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že si její obsah 

přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
  

 
 
 
V Oráčově dne: 9.12.2019    
 
 
 
 
Za Objednatele: …………………………………… Za Dodavatele: ………………………………… 
 Vrchní rada                             vedoucí obchodu   

              plk. Mgr. Pavel Třasák                                                      Mgr. Pavel Thurnwald                  
              ředitel Věznice Oráčov                                                      na základě plné moci 

 
 
  


