
RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

 

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona  

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

 

Č.j.:  VS-145603-6/ČJ-2018-8012EG                                                            VSETRpo5051869       

             

S mlu vn í  s t ran y  

 

Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

za kterou činí právní úkony na základě pověření 

č.j.: VS-89013-2/ČJ-2016-800020-SP ze dne 1. 9. 2016 

Vrchní ……………………………….., ředitel Věznice Rýnovice,  

adresa: Věznice Rýnovice, pošt.přihrádka 14, 466 21 Jablonec nad Nisou 

IČ: 00212423  

DIČ: CZ 00212423 - není plátcem DPH v hlavní činnosti 

Bankovní spojení: ČNB pobočka Ústí nad Labem, č.ú.: ………………….. 

dále jen „objednatel“  

 

 

Dodavatel: Severočeské komunální služby s.r.o.  

Sídlo : Smetanova 4588/91, 466 01 Jablonec nad Nisou   

IČ : 62738542   

DIČ : CZ62738542   

zápis v OR : Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8513  

zastoupen   

ve věcech smluvních : Zdeněk Faistaver, ředitel společnosti  

bankovní spojení  : ČSOB, a.s., Hradec Králové  

č. účtu  : ………………………………  

telefon  : 493 645 120    
 

 

dále jen „dodavatel“ 

   

(dále společně též jako „smluvní strany“) 

 

uzavírají smlouvu o pravidelný odvoz a odstranění odpadu (dále jen „smlouva“). 

 

 

 

I. Úvodní ustanovení 

 

1. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření této Smlouvy o poskytování služeb,  

a to s cílem vymezit základní a obecné podmínky jejich obchodního styku, včetně vymezení 

jejich základních práv a povinností vyplývajících z tohoto závazkového vztahu. 

 

 2. Smlouva o poskytování služeb je uzavírána s ohledem na záměr objednatele 

využívat předmětné služby dodavatele. 

 



- 2 - 

 

 

II. Předmět smlouvy 

  

 1. Předmětem této smlouvy je pravidelný odvoz Biologicky rozložitelný odpadu 

z kuchyní a stravoven vznikajícímu z činnosti právnických osob a fyzických osob 

oprávněných k podnikání (kat.č. 200 108), prováděný pro objednatele od objektů, ve kterých 

provozuje svoji činnost. 

 

2. Dodavatel se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy přebírat a zajišťovat odvoz 

směsného komunálního odpadu z odpadových nádob, přijmout ho do svého vlastnictví ve 

smyslu zákona o odpadech a dále nakládat s tímto odpadem v souladu s platnými právními 

předpisy, zejména v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů.  
 

 3. Objednatel se zavazuje za řádně poskytované služby uhradit cenu sjednanou v této 

smlouvě. Objednatel se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy využívat služby od 

dodavatele dle harmonogramu svozu.  

 

 4. Smluvní strany se dohodly, že odpad se má za převzatý dodavatelem v okamžiku, 

kdy jej převezme od objednavatele přímo dodavatel nebo třetí osoba, jež je smluvně zajištěná 

dodavatelem k převzetí odpadů a jejich přepravě. 

 

III. Povinnosti dodavatele 

  

 1. Vyvážet odpadové nádoby objednatele dle harmonogramu stanoveného touto 

smlouvou, v předem dohodnutých pravidelných intervalech.  

 

 2. V případě, kdy nedojde z důvodu vyšší moci ve stanovený den k odvozu 

komunálního odpadu, provést náhradní odvoz nejpozději následující pracovní den. 

 

3. Zajišťovat čistotu v místě vyprazdňování odpadových nádob bezprostředně po 

sběru, tj. po jejich vyprázdnění. V případě nedostatečného objemu sběrných nádob přechází 

tato povinnost na objednatele. 

 

4. Dodavatel je povinen manipulovat s odpadovými nádobami tak, aby bylo 

minimalizováno riziko jejich poškození. V případě zjištění poškozené odpadové nádoby 

informuje o této skutečnosti objednatele, aby mohla být zajištěna výměna poškozené nádoby 

za novou. 

 

5.  Předkládat na vyžádání objednatele informace o poskytovaných službách a umožnit 

kontrolu plnění této smlouvy. Spolupracovat s objednatelem ve věcech vedení evidence 

odpadů. 

 

6. Dodavatel je povinen poskytnout objednateli osobní údaje svých zaměstnanců, kteří 

budou zajišťovat odvoz odpadu z areálu objednatele, jakož i SPZ svozových vozidel. Tyto 

údaje budou použity výhradně pro potřeby usnadnění vjezdu do areálu objednatele. 

 

 7. Připadne-li den vývozu odpadu na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak 

je dnem vývozu následující pracovní den. 
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           8. Osoby vstupující do střeženého objektu nebo osoby, které se v něm nacházejí, jsou 

viditelně  označeny visačkou zapůjčenou na hlavním  vchodě  do střeženého objektu. 

 

 

IV. Povinnosti objednatele 

  

 1.  Zajistit dodavateli volný přístup do míst, kde jsou umístěny sběrné nádoby pro 

vyprázdnění (za dodržení specifických podmínek při vjezdu do areálu objednatele).   

 

 2.  Zajistit ve svém areálu sjízdnost vozovek vedoucích k odpadovým nádobám, tyto 

umisťovat tak, aby byly v místech přístupných svozové technice.  

 

 3. Zajistit po upozornění dodavatele výměnu poškozené nádoby za novou. Zajistit, aby 

do odpadových nádob nebyl vhazován jiný druh odpadu. 

 

 4. Poskytovat dodavateli včas informace nezbytné pro plnění jeho povinností 

vyplývajících z této smlouvy. V případě narušení sběru připravovanými opatřeními (uzavírka 

komunikace, stavební činnost ap.), které podléhají schválení objednatele, informovat 

dodavatele nejméně 1 týden před jejich realizací a dohodnout náhradní řešení sběru v daném 

místě. 

 

 5. Objednatel se zavazuje sjednaným způsobem předávat odpady dodavateli a 

dodržovat podmínky dodavatele uvedené v této smlouvě.  

 

V. Harmonogram svozu a kupní cena 

 

 Místo odvozu: Věznice Rýnovice, Belgická 3765/11, 466 21 Jablonec nad Nisou 

 

Typ nádoby / počet Svoz  Cena za svoz 

bez DPH 

Cena celkem za 

měsíc bez DPH 

nádoba 110  l.  + 

plastový silnostěnný 

pytel 

- 23 ks  s nájmem 

3 x týdně 10 350,00 44 850,00 

 

VI. Platební podmínky 

 

 1. Cena za plnění služeb je stanovena a veškeré platby budou realizovány výhradně 

v platné měně na území ČR (CZK). 

 

 2. Dodavatel vystaví za poskytnuté služby fakturu, a to vždy za každý kalendářní 

měsíc. Datum splatnosti faktury se stanoví do 60 dnů od jejího doručení objednateli. Obě 

smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady je splněna okamžikem, kdy byla dlužná 

částka odepsána z účtu objednatele.   

 

 3. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti určené zákonem, touto smlouvou 

nebo je věcně nesprávná, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět k doplnění  

či opravě, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného 

doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

4.  V případě prodlení objednatele s úhradou dlužné částky, vyúčtované dodavatelem 

podle této smlouvy, vyúčtuje dodavatel objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné 

částky za každý den prodlení až do zaplacení.  
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5.  Objednatel se zavazuje, že na odůvodněný návrh dodavatele projedná případnou 

změnu ceny za poskytované služby, zejména z důvodu podstatné změny rozhodujících 

položek nákladů, které budou vyvolány změnou platných zákonných norem, případně změnou 

rozsahu poskytovaných služeb. Objednatel návrh posoudí a bude-li shledán oprávněným, 

změnu ceny schválí nejpozději do 2 měsíců od doručení návrhu. Do doby schválení platí 

poslední cena schválená oběma smluvními stranami. 

 

 

VII. Další ujednání 

 

 1.  Dodavatel se zavazuje během trvání této smlouvy i po jejím ukončení, zachovávat 

mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním 

smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti je dodavatel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 

 2. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole  

ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 

nebo služeb z veřejných výdajů. 

 

 3. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní úkony činěné podle této Smlouvy, 

mohou být doručovány poštou, e-mailem, případně datovou zprávou, vždy však tak, aby bylo 

možné zajistit výkaz o doručení písemnosti druhé smluvní straně, popř. odepření přijetí. 

 

 4. Adresy uvedené v záhlaví této smlouvy jsou současně adresami pro doručování. 

 

 

VIII. Závěrečná ujednání 

 

 1.  Vztahy, které nejsou v této smlouvě zvlášť upraveny, se řídí právním řádem České 

republiky. Pokud ve sjednaných lhůtách není specifikováno, v jakých dnech se daná lhůta 

počítá, rozumí se v kalendářních dnech. 

 

 

 2.  Za smluvní strany jsou oprávněni jednat:  

 

za objednatele:  

   

a) v rozsahu písemného pověření: 

  Vrchní rada ………………………….. – ředitel věznice 

  Tel.: ……………… e-mail: ………………………………. 

   

b) ve věcech ekonomických: 

                  ……………………….  – zástupkyně  ředitele věznice 

            Tel.: ………………. e-mail: …………………………… 

 

c) ve věcech průběžné realizace smlouvy: 

              

 …………………………  – ekolog – vodohospodář věznice 

                       Tel.: ……………….. e-mail: ……………………. 

 

mailto:adokulil@vez.ryn.justice.cz
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  za dodavatele:   

  Zdeněk Faistaver– ředitel společnosti 

             Tel.: ……………….. e-mail: ………………………………….. 

 

      Pavel Fröhlich - objednávka služeb odpadu 

             Tel.: ……………….. e-mail: ……………………………….. 

 

Petra Brettschneiderová– fakturace 

             Tel.: ……………….. e-mail: ……………………………….. 

 

 

            3.  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Obě strany 

prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění v ISRS dle zákona 

č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a souhlasí se zveřejněním údajů v této smlouvě. Smluvní 

strany se dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí objednatel. 

 

 4.  Tato smlouva byla uzavřena na dobu určitou, s účinností od 01. 6. 2019 do 31. 12. 

2021. Každá ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu, přičemž 

výpovědní lhůta je 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po 

prokazatelném doručení výpovědi druhé straně. 

 

            5. Objednatel a dodavatel jsou si povinni při plnění smlouvy vědomi povinností 

vyplývajících ze zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů a změněn některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a z obecného neařízení Evropské Unie a o ochraně 

osobních údajů (GDPR). Objednatel i dodavatel jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje 

v rozsahu nezbytně nutném pro plnění této smlouvy, za tímto účelem jsou oprávněni osobní 

údaje ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytně nutnou k uplatnění 

práv vyplývajících ze smlouvy, osobní údaje likvidovat, vše v souladu se zákonem č. 101/200 

Sb., o ochraně  osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a 

s obecným nařízení  Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). 

  

 6. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými dodatky, 

číslovanými dle vzestupné řady. Případná změna osob, uvedených v odstavci 2, bude řešena 

pouze písemným oznámením druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této 

smlouvy.  

 

 7.  Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 

každá ze smluvních stran obdrží po dvou.  

 

 

V Jablonci nad Nisou, dne:                       V Rýnovicích, dne: 10. 4. 2019 

 

za dodavatele:                     za objednatele: 

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

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

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

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

     ředitel                                                                                              Vrchní rada           

Zdeněk Faistaver  plk. Mgr. Vlastimil Kříž, LL.M.  

                                                                                                             ředitel věznice 

                             


