
 
 

 
 
 
 

Rámcová dohoda o poskytování služeb 
sběr, přeprava a likvidace nebezpečného odpadu 

č. objednatele: 002772/2020/00 

č. zhotovitele: 01/2020/MH 

kterou dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále v textu pouze jako „občanský zákoník“), uzavřely níže 
uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto  

Smluvní strany 

 

Vysoké učení technické v Brně 
Středoevropský technologický institut 
sídlem: Purkyňova 656/123, 612 00 Brno 

veřejná vysoká škola (VVŠ) nezapisující se do obchodního rejstříku 
IČ 00216305 
DIČ CZ00216305 

zastoupené  prof. Ing. Radimírem Vrbou, CSc., ředitelem  
Středoevropského technologického institutu VUT v Brně 

Bankovní spojení:  xxxx 
č. ú.:  xxxx 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických: xxxx  
Středoevropského technologického institutu VUT v Brně 

 

/dále jen objednatel/ 

a 

 
Purum s.r.o. 
sídlem Praha 1 – Staré Město, Národní 961/25, PSČ: 110 00 
jednající Daniel Kraft, jednatel 
IČ: 624 14 402 
DIČ: CZ62414402   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, zapsaná v oddílu C, vložka 31916 
Bankovní spojení: účet č. xxxxvedený u xxxx

 

/dále jen zhotovitel/ 
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Článek 1 

Účel smlouvy 

1.1 Objednatel poptával (v pozici zadavatele veřejné zakázky) v rámci veřejné zakázky „Sběr, 
přeprava a likvidace nebezpečného odpadu“ služby uvedené v článku 2 této smlouvy. Na základě 
tohoto výběrového řízení pak byla pro realizaci veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka 
zhotovitele, se kterým se uzavírá tato rámcová smlouva za účelem úpravy vzájemných práv a 
povinností smluvních stran při plnění shora označené veřejné zakázky. 

1.2 Zhotovitel touto smlouvou garantuje objednateli splnění veřejné zakázky uvedené v bodě 1.1 
této smlouvy a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností převzatých zhotovitelem v rámci 
výběrového řízení podle zadávací dokumentace veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, přičemž platí, 
že 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou tato 
ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky 
vyjádřený zadávací dokumentací veřejné zakázky; 

b) v případě chybějících ustanovení této smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 
ustanovení zadávací dokumentace veřejné zakázky. 

1.3 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou objednateli v rámci výběrového řízení na 
zadání veřejné zakázky.  

1.4 Tato rámcová dohoda je rámcovou dohodou uzavřenou s jedním uchazečem, přičemž veškeré 
podmínky plnění jsou v této rámcové dohodě konkrétně vymezeny. Smlouvy na realizaci dílčích 
veřejných zakázek (dále jen „dílčí smlouvy“) zadávané na základě této rámcové dohody budou 
uzavírány na základě písemné výzvy objednatele k poskytnutí plnění (objednávky), jež je návrhem na 
uzavření smlouvy, a písemného potvrzení této výzvy zhotovitelem, jež je přijetím návrhu smlouvy. 
 

Článek 2 

Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele poskytovat služby v souladu s touto smlouvou a 
jejími přílohami. Služby budou poskytovány zhotovitelem ve smluvených termínech, v kvalitě 
požadované objednatelem a v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem  
č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhláškami č. 374/2008 Sb. a 383/2001 Sb. v platném znění. 

2.2 Zhotovitel zajistí na své náklady a na své nebezpečí sběr (svoz), přepravu a likvidaci odpadu a 
další služby a činnosti nezbytné dle zákona č. 185/2001 Sb., o přepravě opadů a o změně 
Katalogu odpadů, dle této smlouvy. Objednatel se zavazuje zhotoviteli za tyto služby platit 
dohodnutou cenu za podmínek uvedených v této smlouvě. 

2.3 Druh odpadů, objemy a počty kusů odpadových nádob, jejich umístění a předpokládaná četnost 
svozu a likvidace odpadu jsou uvedeny ve Specifikaci svozu odpadů – kalkulaci nákladů, která je 
nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. 

2.4 Po dobu platnosti rámcové smlouvy je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele nad rámec 
předpokládaných četností svozů uvedených v příloze č. 1 smlouvy také sběr, přepravu a likvidaci 
odpadu, který bude objednatelem definován ve výzvách k poskytnutí dílčího plnění. 

2.5 Pro svoz odpadu položky č. 4 a 5 dle přílohy č. 1 smlouvy je pro transport nutná sací cisterna.  

2.6 Pro svoz položek č. 1 a 2 využije zhotovitel vlastní nádoby, do kterých odpad objednatele 
přemístí. Ve výjimečných případech zhotovitel využije skladovací nádoby objednatele a po jejich 
vyprázdnění tyto nádoby vrátí zpět objednateli k dalšímu naplnění. V případě požadavku 
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objednatele na navrácení těchto nádob zpět k naplnění je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli dopravu v předem odsouhlasené výši. 

2.7 Předmětem plnění je dále rovněž zajištění vedení všech potřebných statistik a evidencí 
nebezpečného odpadu v rozsahu povinností vyplývajících z platných právních předpisů a to i pro 
objednatele, jakožto původce odpadů a poskytování veškerých případných dat pro objednatele. 

2.8 Předmětem plnění ze strany zhotovitele jsou i činnosti v tomto článku smlouvy výslovně 
neuvedené, které jsou však nezbytné pro řádné naplnění účelu této smlouvy a pro fungování 
svozu a likvidace v odpovídající kvalitě, rozsahu a termínech. 

2.9 Zhotovitel prohlašuje v souladu s ustanovením § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a 
o změně dalších zákonů, že je osobou oprávněnou k převzetí odpadu do svého vlastnictví. 

 

Článek 3 

Postup při zadávání veřejných zakázek na základě této rámcové dohody 

3.1 K naplnění svých potřeb může objednatel se zhotovitelem uzavírat dílčí smlouvy na zajištění 
služeb, a to na základě písemné objednávky, jež je návrhem na uzavření smlouvy. Následným 
doručením písemného potvrzení objednávky zhotoviteli dochází k uzavření dílčí smlouvy. 

3.2 Objednávka podle předchozího odstavce bude vždy obsahovat minimálně: 

a. identifikace této rámcové smlouvy; 

b. identifikační údaje objednatele, který hodlá dílčí smlouvu uzavřít; 

c. kontaktní osoba objednatele včetně e-mailové adresy, na kterou má být zasláno 
potvrzení objednávky zhotovitelem; 

d. identifikační údaje zhotovitele; 

e. vymezení požadovaných služeb (určení druhu a množství odpadu dle přílohy č. 1 této 
rámcové smlouvy); 

f. místo plnění (konkrétní místo objednatele pro převzetí odpadu). 

3.3 Oprávněnými osobami objednatele zasílat dílčí objednávky zhotoviteli jsou: 

• xxxx 

• xxx 

3.4 Objednávka bude objednatelem zaslána v elektronické podobě na e-mailovou adresu zhotovitele xxxx
  Takto zaslaná objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy o dílo 
s technickými a obchodními podmínkami definovanými touto rámcovou smlouvou a 
objednávkou. 

3.5 Zhotovitel potvrdí přijetí objednávky nejpozději následující pracovní den po jejím doručení a to 
elektronicky na e-mailovou adresu obou oprávněných osob objednatele dle bodu 3.3 smlouvy. 

3.6 V případě, že objednávka nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, zhotovitel ji nepotvrdí a 
bez zbytečného odkladu upozorní objednatele na její nedostatky a poskytne objednateli 
součinnost nezbytnou pro odstranění nedostatků výzvy. 

 

 

 

 

mailto:antonin.adam@ceitec.vutbr.cz
mailto:denisa.sigmundova@ceitec.vutbr.cz
mailto:humpolik@purum.cz
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Článek 4 

Předmět plnění dílčí smlouvy 

4.1 Uzavřením dílčí smlouvy vzniká zhotoviteli závazek poskytnout služby objednateli, objednateli tak 
vzniká závazek uhradit zhotoviteli cenu. 

4.2 Služby budou poskytnuty za podmínek specifikovaných touto rámcovou dohodou a příslušnou 
objednávkou. 

 

Článek 5 

Doba a místo plnění 

5.1 Místem plnění je areál CEITEC – Středoevropský technologický institut, Vysoké učení technické 
v Brně, Purkyňova 656/123, 612 00 Brno.  

5.2 Požadované služby budou zhotovitelem poskytnuty nejvýše do pěti pracovních dní ode dne 
odeslání objednávky zhotoviteli, nebude-li v objednávce stanoven termín plnění pozdějšího data.  

5.3 O konkrétním dni a hodině započetí plnění služeb je zhotovitel povinen prokazatelně uvědomit  
e-mailem kontaktní osobu objednatele uvedenou v objednávce, a to nejméně dva pracovní dny 
předem, jinak objednatel není povinen umožnit plnění služeb. V případě, že zhotovitel 
objednatele včas uvědomí dle předchozí věty, zavazuje se objednatel umožnit zhotoviteli přístup 
do místa plnění. 

 

Článek 6 

Cena a platební podmínky 

6.1 Cena služeb je stanovena na základě nabídky zhotovitele podané do výběrového řízení, na 
základě jehož výsledku byla se zhotovitelem uzavřena tato smlouva. 

6.2 Cena za poskytnutí dílčího plnění na základě dílčí smlouvy bude stanovena jako součet cen za 
poskytnutí jednotlivých služeb dle přílohy č. 1 této rámcové smlouvy. Veškeré jednotkové ceny 
budou při každém dílčím plnění smlouvy upraveny dle skutečného množství. 

6.3 Objednatel prohlašuje, že množství nebezpečného odpadu vyprodukovaného v areálu 
objednatele za rok, které je uvedeno v tabulce č. 2 přílohy č. 1 této smlouvy, je pouze hodnotou 
orientační, tato hodnota může být proměnlivá, tj. může být za toto období vyšší či nižší než 
hodnota uvedená v příloze č. 1 smlouvy.  

6.4 Zhotovitel je oprávněn k ceně služeb připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), 
a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.5 Jednotkové ceny tvořící základ pro stanovení ceny služeb obsahují veškeré náklady zhotovitele na 
plnění této smlouvy a veškeré činnosti, ke kterým je zhotovitel dle této smlouvy povinen, tj. 
zejména sběr (svoz), přepravu a likvidaci nebezpečného odpadu, výměnu odpadových nádob 
zhotovitele, čištění odpadových nádob a další související činnosti. S výjimkou uvedenou v čl. 6.6 
této smlouvy. 

6.6 Ceny položek č. 1 a 2 dle přílohy č. 1 neobsahují dopravu, v případě dílčí objednávky na jakékoli 
množství odvozu těchto položek v jedné objednávce je zhotovitel oprávněn připočíst náklady na 
dopravu maximálně ve výši uvedené v položce č. 3 přílohy č. 1 smlouvy. Ceny položek č. 4 a 5 dle 
přílohy č. 1 obsahují veškeré nutné náklady k řádnému provedení příslušných dílčích služeb 
včetně dopravy. Jednotkové ceny jsou stanoveny s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru 
včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám. 
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6.7 V případě požadavku objednatele na navrácení nádob pro skladování odpadu dle čl. 2.6 je 
zhotovitel oprávněn účtovat dopravné v přiměřené výši. 

6.8 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel neposkytuje zálohy. 

6.9 Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne doručení objednateli. 

6.10 Nebude-li daňový doklad obsahovat předepsané náležitosti nebo je bude uvádět chybně, je 
objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli k opravě bez jeho proplacení, aniž se tím dostane do 
prodlení s úhradou příslušné částky. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode 
dne doručení opraveného daňového dokladu. 

6.11 Inflační a nákladová doložka 

 Poskytovatel je oprávněn požadovat každoročně vždy v 1. čtvrtletí kalendářního roku 
zvýšení jednotkových cen služeb o  

• částku odpovídající průměrné roční míře inflace v předchozím kalendářním roce 
zveřejněné Českým statistickým úřadem a 

• částku odpovídající poměru meziročního nárůstu nejnižší úrovně zaručené mzdy dle 
nařízení vlády č. 567/2006 Sb., ve znění pozdějších změn.  

 Zvýšení cen služeb nebude v daném roce v souhrnu nikdy vyšší než 3 % oproti předchozí 
účinné výši.  

 Zvýšení cen služeb dle tohoto odstavce je poskytovatel oprávněn požadovat poprvé v roce 
2022. 

 

Článek 7 

Práva a povinnosti objednatele 

7.1 Objednatel se zavazuje, že zhotovitele seznámí s projektovou dokumentací a provozními předpisy 
výrobců zařízení akumulačních nádrží a lapáku tuku a poskytne zhotoviteli na vyžádání veškerou 
potřebnou dokumentaci (dokumentaci skutečného provedení díla, instalační a servisní manuály, 
záruční listy výrobců). 

7.2 Objednatel zajistí přístup zhotovitele na místo plnění služeb v předem dohodnutém termínu. 

7.3 Pokud v důsledku rozdílu mezi skutečným chemickým složením dodaného odpadu a 
deklarovaným kódem druhu odpadu vznikne škoda, odpovídá za ni objednatel včetně povinnosti 
nahradit sankce uložené příslušnými orgány. 

 

Článek 8 

Práva a povinnosti zhotovitele 

8.1 Zhotovitel je povinen provádět práce a poskytovat služby dle této smlouvy řádně a včas, podle 
pokynů objednatele a s vynaložením náležité odborné péče. Při poskytování služeb je zhotovitel 
povinen upozorňovat objednatele na nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek 
újmu na právech objednatele nebo vznik škody.  

8.2 Zhotovitel je povinen nakládat s odpady ve všech fázích realizace předmětu smlouvy v souladu 
s platnou právní úpravou v této oblasti, kdy je odpovědný za nakládání s odpady až do okamžiku 
jejich případného předání další oprávněné osobě k využívání nebo odstraňování. 

8.3 Zhotovitel je povinen evidovat veškeré poskytnuté služby a tyto dokumentovat v příslušných 
evidenčních listech a provozních denících. Zhotovitel dále předloží objednateli roční evidenci 
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množství nebezpečného odpadu podle jednotlivých složek, která byla za dané období 
realizována. 

8.4 Zhotovitel se dále zavazuje splnit povinnosti původce odpadu (objednatele) v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), 
zhotovitel zejména zajistí povinnosti objednatele uvedené v § 40 zákona o odpadech, tj. ohlásí 
každou přepravu nebezpečného odpadu před jejím zahájením v rozsahu ohlašovacího listu a ke 
každé zásilce nebezpečného odpadu přiloží v listinné podobě doklad obsahující informace podle 
ohlašovacího listu. 

8.5 Zhotovitel se zavazuje jako přílohu faktury předat objednateli přehled likvidovaných druhů 
odpadů dle katalogových čísel včetně dodání vážních lístků. 

8.6 Pokud zhotovitel bude plnit své závazky ze smlouvy prostřednictvím poddodavatelů, odpovídá 
vůči objednateli tak, jako by plnil sám. Dále odpovídá za to, že poddodavatelé budou disponovat 
oprávněním k poskytované činnosti v souladu s touto smlouvou. V této souvislosti Zhotovitel 
předem písemně informuje objednatele o uzavření subdodavatelské smlouvy související 
s plněním podle této smlouvy. 

8.7 V případě potřeby, např. v případě pozbytí souhlasu k provozování činnosti dle této smlouvy, 
nebo vstupu zhotovitele do konkurzu či likvidace, je zhotovitel povinen neprodleně informovat 
objednatele o této skutečnosti, a to telefonicky ihned po zjištění a do 5 pracovních dnů formou 
doporučeného dopisu. Zhotovitel je povinen zajistit náhradní plnění dle smlouvy jinou pověřenou 
osobou ve smyslu článku 8.6, a to tak, aby provoz objednatele nebyl ohrožen nebo omezen. 
Způsob zajištění náhradního plnění podléhá předchozímu schválení ze strany objednatele. 

8.8 Zhotovitel je oprávněn odmítnout odvoz odpadu, který zjevně svými vlastnostmi neodpovídá 
deklarovanému kódu druhu odpadu. Toto právo zhotovitel uplatní prostřednictvím řidiče vozidla, 
jako své zmocněné osoby v okamžiku přejímky odpadu. 

8.9 Zhotovitel může změnit dohodnutý termín odvozu odpadu, je však povinen o této změně 
objednatele předem informovat a objednatel se změnou termínu musí vyslovit prokazatelný 
souhlas. 

8.10 V případě odcizení, ztráty nebo zničení odpadové nádoby ve vlastnictví objednatele předá 
zhotovitel objednateli jinou odpadovou nádobu v odpovídajícím objemu. 

8.11 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je mu známo, že odpad, k jehož sběru, přepravě a likvidaci 
se touto smlouvou zavazuje, je/může být zdraví škodlivý a s vědomím této skutečnosti 
se zavazuje zajistit náležitou ochranu svých zaměstnanců, či jiných osob, jejichž prostřednictvím 
bude služby poskytovat.  

8.12 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se podílejí 
na provádění služeb. V této souvislosti se zhotovitel dále zavazuje dbát případných pokynů pro 
nakládání s odpady, se kterými ho objednatel seznámí.  

8.13 Zhotovitel dále prohlašuje, že zaměstnanci zhotovitele jsou proškoleni o nakládání 
s nebezpečnými odpady, jsou si vědomi možných rizik na zdraví a musí při manipulaci používat 
vhodné ochranné pomůcky. 

 

Článek 9 

Nebezpečí škody, pojištění 

9.1 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání závazků z této smlouvy uzavřeno pojištění 
odpovědnosti za škody vzniklé při činnostech prováděných v rámci jeho předmětu podnikání na 
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pojistné plnění ve výši min. 1.000.000 (slovy: jeden milion) Kč. Zhotovitel je povinen na požádání 
odpovědné osoby pověřené objednatelem předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. 

9.2 Zhotovitel odpovídá za škodu na majetku objednatele způsobenou porušením povinností ze 
smlouvy, nesprávným nebo nedovoleným pracovním postupem či postupem v rozporu s právními 
předpisy. 

9.3 Zhotovitel neodpovídá za škody na majetku objednatele, jestliže jim objednatel na základě 
písemného upozornění zhotovitele mohl zabránit nebo odvrátit hrozící nebezpečí. 

9.4 Jakékoliv škody z plnění, vzniklé smluvním stranám a třetím osobám, tedy i škody, které nebudou 
kryty pojištěním či přesahují výši pojistného plnění, budou hrazeny zhotovitelem. 

 

Článek 10 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

10.1 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu platnosti této smlouvy kontrolovat, zda jsou 
povinnosti zhotovitele dle smlouvy plněny řádně a včas a v odpovídající kvalitě, tedy zda 
odpovídají podmínkám této smlouvy, zadávacího řízení a příslušných právních předpisů. 

10.2 V případě zjištění neúplného či nekvalitního plnění smlouvy je zhotovitel povinen na vlastní 
náklady a bezodkladně, nejdéle ve lhůtě jednoho pracovního dne po výzvě objednatele zjednat 
nápravu, pokud si smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě lhůtu delší.  

10.3 Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škod. Zhotovitel odpovídá za 
veškeré škody na majetku či zdraví způsobené jím nebo jeho subdodavatelem objednateli či 
třetím osobám.  

10.4 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na pracovišti 
pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo 
opominutím objednatele nebo jeho pracovníka. 

10.5 Právo na náhradu škody není dotčeno úhradou smluvní pokuty či jiné sankce za porušení 
smlouvy. 

 

Článek 11 

Smluvní pokuty 

11.1 Pro případ prodlení objednatele se zaplacením faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši  
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

11.2 Pro případ prodlení zhotovitele s poskytnutím sjednaných služeb řádně a včas se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 0,05 % z částky fakturovaných sjednaných služeb za každý den prodlení.  

11.3 Sjednáním smluvní pokuty či úroku z prodlení v souladu se zněním tohoto článku není dotčeno 
právo na uplatnění nároku na náhradu škody. 

11.4 Zhotovitel nezodpovídá za případné škody způsobené třetími osobami a živelnými událostmi 
bez prokazatelného spoluzavinění pracovníků zhotovitele. 

11.5 V případě zjištění nekvalitního plnění je zhotovitel dále povinen uhradit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé dílčí nekvalitní plnění zvlášť. 

11.6 Zhotovitel nese veškeré náklady, které byl objednatel povinen uhradit na základě správních 
řízení vedených vůči jeho osobě za nesplnění povinnosti zhotovitele. 
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11.7 Vznese-li kterákoliv osoba vůči objednateli nárok na náhradu škody či jiné újmy vzniklé 
v souvislosti s plněním závazků zhotovitele dle této smlouvy, nebo učiní-li kterýkoliv orgán 
veřejné moci z uvedeného důvodu kroky směřující k zahájení správního či jiného řízení či uložení 
sankce, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli veškerou možnou součinnost při obraně 
objednatele proti takto vznesenému nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci. Zhotovitel je 
povinen objednateli nahradit veškeré náklady vynaložené v souvislosti s obranou proti takovému 
nároku, resp. jednání orgánu veřejné moci. Tím není dotčena povinnost zhotovitele k náhradě 
škody vzniklé objednateli v důsledku nutnosti uspokojit vznesený nárok, resp. uhradit uloženou 
sankci. 

 

Článek 12 

Doba trvání a možnost ukončení smlouvy 

12.1 Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou. 

12.2 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí ze strany 
objednatele nebo písemným odstoupením od smlouvy. 

12.3 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. 
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

12.4 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě objednatelova podstatného 
porušení povinností podle smlouvy, a to po předchozím písemném upozornění objednatele na 
možné důsledky porušení povinností. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje 
prodlení s úhradou daňových dokladů o více než 30 dnů. 

12.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména situace neposkytnutí služeb 
požadovaných v dílčí objednávce služeb a překročení sjednané doby plnění dílčí požadované 
služby o tři a více pracovních dnů. 

12.6 Objednatel je také oprávněn odstoupit od smlouvy  
d) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o 

úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších změn, 
e) v případě nepodstatného porušení povinností uložených zhotoviteli, které zhotovitel 

v dodatečně poskytnuté lhůtě nenapraví, 
f) v případě, že zhotovitel v nabídce podané do výběrového řízení, na základě jehož výsledku 

byla se zhotovitelem uzavřena tato smlouva, uvedl informace nebo předložil doklady, 
které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového řízení. 

12.7 V pochybnostech platí, že oznámení o odstoupení od smlouvy je doručeno druhé smluvní 
straně třetím kalendářním dnem ode dne jeho podání u provozovatele poštovní licence. 

 

Článek 13 

Závěrečná ustanovení 

13.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

13.2 Tato Smlouva je uzavírána elektronickými prostředky, a to tak, že jej každá smluvní strana 
opatří svým uznávaným elektronickým podpisem. 
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13.3 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze dohodou smluvních stran v písemné 
formě. Změny a doplňky smlouvy provedené jinou nežli písemnou formou jsou neplatné. 

13.4 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem objednatele. § 1879 občanského zákoníku se nepoužije. 

13.5 Zhotovitel bere na vědomí, že v objektech objednatele je instalován kamerový bezpečnostní 
systém, kterým je 24 hodin denně monitorován pohyb osob v budovách. 

13.6 Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených ve smlouvě včetně ceny na profilu zadavatele (objednatele) https://www.
tenderarena.cz/profily/Vut v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších změn. 

13.7 Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede objednatel. V případě, že tato 
smlouva nebo její pozdější dodatky budou obsahovat údaje vztahující se ke zhotoviteli nebo jeho 
činnosti, které se v souladu se zákonem o registru smluv nezveřejňují, příp. jde o informace 
určené k anonymizaci (zejména údaje, které jsou předmětem obchodního tajemství zhotovitele, 
citlivé údaje, utajované informace atd.) je zhotovitel povinen nejpozději v den podpisu této 
smlouvy příp. jejího pozdějšího dodatku upozornit objednatele na tuto skutečnost a jednoznačně 
označit tyto údaje způsobem, který umožní objednateli předejít jejich neoprávněnému zveřejnění 
např. jejich znečitelněním nebo jiným vhodným způsobem dle uvážení objednatele. Pokud 
zhotovitel tuto povinnost nedodrží, neodpovídá objednatel za jakoukoli újmu nebo škodu, která 
zhotoviteli nebo třetí osobě takovýmto zveřejněním vznikne. 

13.8 Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě v platném znění a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že na 
osobu povinnou spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu. 
Zhotovitel se dále zavazuje zajistit splnění této povinnosti u svých případných subdodavatelů. 

13.9 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svým podpisem. Zároveň smluvní 
strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato nebyla ujednána v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

13.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 

a) Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet Předmětu smlouvy 
 

V Brně dne  V Mníšku pod Brdy 
Za objednatele: 17. 2. 2020 Za zhotovitele: 17. 2. 2020

……………………………………………. 
prof. Ing. Radimír Vrba, CSc., ředitel 

Středoevropského technologického institutu 
VUT v Brně 

……………………………………………. 
 Daniel Kraft, jednatel 

  
 

https://www.tenderarena.cz/profily/Vut
https://www.tenderarena.cz/profily/Vut


Příloha č.1 rámcové dohody o poskytování služeb
Oceněný položkový rozpočet Předmětu smlouvy

Veřejná zakázka - Sběr, přeprava a likvidace nebezpečného odpadu

TABULKA č. 1 - jednotkové ceny

Číslo 
položky

kód odpadu typ odpadu
MJ (měrná 
jednotka)

cena za MJ v Kč bez DPH

1 16 0506
Laboratorní chemikálie a jejich 
směsi, které jsou nebo obsahují 

nebezpečné látky
tuna xxx

2 150 110
Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

tuna xxx

3 -
Doprava, odvoz položek 1 a 2 v 

jedné dílčí objednávce
jeden svoz xxx

4 161 001

Odpadní vody obsahující  
nebezpečné látky (akumulační 
nádrž na alkalickokyselé vody o 

objemu 5395 litrů)

tuna xxx

5 161 001

Odpadní vody obsahující  
nebezpečné látky (akumulační 

nádrž na fluorovodíkové vody o 
objemu 5395 litrů)

tuna xxx

TABULKA č. 2 - nacenění předpokládaného množství k vývozu
tato tabulka je určena pouze pro účely hodnocení veřejné zakázky

Číslo 
položky

kód odpadu typ odpadu

množství 
určené k 
odvozu v 

rámci 
jednoho 
odvozu

počet svozů za rok
předpokládaná 
cena v Kč bez 

DPH za rok

1 16 0506
Laboratorní chemikálie a jejich 
směsi, které jsou nebo obsahují 

nebezpečné látky
0,15 t 12 xxx

2 150 110
Obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

0,02 t 12 xxx

3 -
Doprava, odvoz položek 1 a 2 v 

jedné dílčí objednávce 1 odvoz 12 xxx

4 161 001

Odpadní vody obsahující  
nebezpečné látky (akumulační 
nádrž na alkalickokyselé vody o 

objemu 5395 litrů)

2,00 t 2 xxx

5 161 001

Odpadní vody obsahující  
nebezpečné látky (akumulační 

nádrž na fluorovodíkové vody o 
objemu 5395 litrů)

2,50 t 1 xxx

CELKOVÁ PŘEDPOKLÁDANÁ 
CENA ZA 1 ROK 92 196,00 Kč
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