
A g entura v o jenského zdrav o tn i c tv í
Centrum v ojenské kyno l o g i e

Chotyně, p. Hrádek nad Nisou, PSČ 463 34, datová schránka hjyaavk

Rámcová dohoda
Sp. zn. SpMO 21561/2021-684830

I.
Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČO: 60162694

DIČ: CZ60162694

Jejímž jménem jedná:

náčelník Vojenského zařízení 6848 Chotyně

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní zaměstnanec:

Adresa pro doručování korespondence: Vojenské zařízení 6848 Chotyně, 463 34 Hrádek nad

Nisou

(dále jen „objednatel“)

a

Severočeské komunální služby s. r. o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 8513

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

IČO: 627 38 542

DIČ: CZ62738542

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

č. tel.:

e-mailová adresa:

datová schránka:

(dále jen „poskytovatel“)



podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „OZ“) uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v elektronickém tržišti ET 
Národní elektronický nástroj (NEN) podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, tuto rámcovou dohodu (dále jen „dohoda“). 
 

II. 

Předmět plnění dohody 

2.1 Předmětem plnění dohody je v r. 2021-2022 zabezpečit odvoz a odstranění objemného odpadu 
od Vojenského zařízení 6848 Chotyně (dále jen „VZ 6848 Chotyně“) v souladu s platnými právním 
předpisy České republiky. 

 

III. 

Předmět dohody 

3.1 Předmětem dohody je: 

a) odvoz a odstranění odpadu od VZ 6848 Chotyně ve stanovených termínech v souladu s platnými 
právními předpisy České republiky (zákon 541/2020 Sb., o odpadech). Jedná se o objemný odpad 
zařazený podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Ministerstva životního prostředí, o Katalogu odpadů a 
posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), pod katalogové číslo odpadu (dále jen „KČO“) 
20 03 07    

b) nájem a vývoz 1 ks velkokapacitního kontejneru o objemu 7 m3 nebo 16 m3 (dále jen „kontejner“) 
pro shromažďování příslušného druhu odpadu. 

 

IV. 

Kupní cena 

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na ceně odvozu a odstranění odpadu KČO 20 03 07 za 1 tunu odpadu takto: 

a) odstranění 1 tuny objemného odpadu  

 cena bez DPH 2 300 Kč, cena s DPH 2 783 Kč  

c) 1x přistavení kontejneru          

 cena bez DPH 700 Kč, cena s DPH 847 Kč 

d) nájem velkokapacitního kontejneru o objemu 7 m3 za 1 den 

 cena bez DPH 30 Kč, cena s DPH 36,30 Kč    

e) nájem velkokapacitního kontejneru o objemu 16 m3 za 1 den 

 cena bez DPH  30 Kč, cena s DPH 36,30 Kč    

f) 1x odvoz kontejneru 

 cena bez DPH 2 700 Kč, cena s DPH 3 267 Kč 

g) vedlejší náklady (např. nezdanitelný zákonný poplatek apod.) 
 cena bez DPH ------ Kč, cena s DPH --------- Kč 

Celková nabídková cena činí 6 969,60 Kč s DPH 



4.2 Předpokládaná hodnota nakupované služby s DPH činí maximálně 200 000 Kč. Tato cena
je stanovena na základě předpokládaného množství nákupu služby a je ze strany poskytovatele
nevymahatelná.

4.3 Takto uvedená cena služeb je po celou dobu platnosti této dohody neměnná a nejvýše přípustná.
V ceně služeb jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této dohody. Nárůst ceny je
legitimní důvod pro ukončení smlouvy.

4.4. Dopravu hradí v plné výši poskytovatel a je již zahrnuta v celkové nabídkové ceně.

V.

Čas a místo plnění

5.1 Prodávající zahájí plnění od 1. srpna 2021 do 31. července 2022.

5.2 Místem plnění je VZ 6848 Chotyně, 463 34 Hrádek nad Nisou.

VI.

Dodací podmínky

6.1 Objednatel pověřil jako svého zástupce k předání odpadu

6.2 Odpad bude poskytovateli odevzdán v pracovních dnech, a to po předchozím projednání
kontaktními osobami poskytovatele a objednatele a odsouhlasením termínu a konkrétní hodiny
odevzdání odpadu přejímajícímu podle písemné výzvy k poskytnutí plnění (objednávky).
Kontaktním zaměstnancem poskytovatele je

6.3 Poskytovatel se zavazuje převzít odpad z místa plnění do 5 pracovních dnů od podpisu výzvy
k plnění (objednávky) objednatelem.

6.4 Objednatel při odevzdání odpadu v místě plnění potvrdí poskytovateli přejímací doklady.

VII.

Platební a fakturační podmínky

7.1 Poskytovatel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu
po odevzdání a převzetí odpadu, odešle objednateli do 5 pracovních dnů doporučeně v jednom
vyhotovení fakturu.

7.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a podle § 435 OZ. Na faktuře musí být uvedeno IČZ/IČP.



7.3 K faktuře musí být připojen vážní lístek poskytovatele (opatřený razítkem a podpisem 
poskytovatele) doručený společně s dodávkou zásilky nebo poštou na adresu pro doručování 
korespondence: 

       Vojenské zařízení 6848 Chotyně, 463 34 Hrádek nad Nisou 

        s touto fakturační adresou: 

       Česká republika – Ministerstvo obrany 

       Tychonova 1, 160 01 Praha 6 

       zastoupené náčelníkem 

       VZ 6848 Chotyně 

7.4 Objednatel neposkytuje zálohové platby. 

7.5 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení poskytovateli, není-li dále stanoveno jinak.   

7.6 Nabídková cena včetně DPH uvedená na dvě desetinná místa v podané nabídce musí souhlasit 
s cenou uvedenou při fakturaci včetně DPH uvedenou na dvě desetinná místa. 

7.7 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu kupujícího 
a jejím směrováním na účet poskytovatele. 

7.8 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj 
nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury objednatel 
uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení prodávající vystaví novou fakturu.  
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne 
doručení nové faktury kupujícímu. Poskytovatel je povinen novou fakturu doručit kupujícímu do 10 
dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury prodávajícímu. 

7.9 Pokud budou u poskytovatele 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 zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně 
podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že takovém případě bude 
platba poskytovateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena 
Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného poskytovateli. Poskytovatel obdrží 
úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu daně a nebude nárokovat úhradu ve 
výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.  
 

VIII. 

Povinnosti poskytovatele 

8.1 Poskytovatel se zavazuje: 

- zajišťovat výkon povinností uvedených v čl. 3.1 za podmínek stanovených touto smlouvou 
v souladu s platným právním řádem České republiky (se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.). 
Převzetím odpadu od objednatele se stává poskytovatel vlastníkem tohoto odpadu a přechází na něj 
povinnosti původce odpadu. 
- v okamžiku převzetí odpadu od objednatele provede zvážení odpadu a zjištěnou hmotnost odpadu 
se souhlasem zástupce objednatele uvede do tzv. vážních lístků, které na konci měsíce přiloží 
k vyhotovenému daňovému dokladu (k faktuře); 
- odstranit znečištění komunikace u objednatele, k němuž došlo při vývozu kontejneru z místa 
určení; 



- odstranit v místě stanoviště kontejneru odpad, který v důsledku přeplnění nádoby nebylo možno
do něj vložit. Nesmí se však jednat o odpad jiný, neodpovídající přísl. KČO.

- v případě, že nebude poskytovatel moci z objektivních důvodů ve sjednaném termínu učinit vývoz
a odstranit odpad, provede tuto činnost nejpozději do 2 pracovních dnů. Pro tento případ

í s osobou oprávněnou určenou objednatelem
a společně dohodnou náhradní řešení. Za objektivní podmínky se považuje

zejména přírodní katastrofa nebo mimořádná provozní událost v činnosti poskytovatele. V těchto
případech nebude poskytovateli objednatelem účtována smluvní pokuta.

IX.

Povinnosti objednatele

9.1. Objednatel se zavazuje:

- že je ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, původcem
odpadu, případně oprávněnou osobou nakládající s odpadem, který je specifikován v čl. III této
smlouvy.

- hradit platby za poskytnuté služby poskytovatelem

- umožnit poskytovateli volný přístup ke kontejneru s odpadem v místě plnění smlouvy v termínu
stanoveného vývozu

- ukládat do kontejneru pouze odpad charakteru příslušného KČO. Do kontejneru nesmí být
umístěn tento odpad: žhavý popel, kapaliny, látky žíravé, látky výbušné, látky zápalné a lehce
vznětlivé, uhynulá zvířata, zemina, kamenivo, stavební suť a materiálu ohrožující zdraví nebo
bezpečnost lidí. V případě, že bude do kontejneru umístěn tento odpad, je poskytovatel oprávněn
pozastavit plnění podle této smlouvy až do doby odstranění tohoto odpadu objednatelem.

X.

Sankce

10.1 Pro případ prodlení s úhradou peněžitého závazku se sjednává pokuta pro objednatele ve výši
0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

10.2 V případě prodlení s dodávkou služby ve sjednané lhůtě je poskytovatel povinen zaplatit
objednateli pokutu ve výši 0,3 % ceny předmětu objednávky včetně DPH za každý započatý den.
Pokutu hradí poskytovatel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Náhrada škody
je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty a její úhradu provést do 10 dnů
od doručení výzvy.

10.3 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel poskytovateli úrok
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků
z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob podle ustanovení
§ 1970 OZ.

10.4 Podle § 3 nařízení vlády č. 351/2013 Sb., činí minimální výše nákladů spojených s uplatněním
každé pohledávky 1 200,- Kč.



XI. 

Závěrečné ujednání 
11.1 Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1. srpna 2021 až 31. července 2022. 

11.2 Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma stranami.  

11.3 Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky k dohodě podepsanými níže uvedenými 
zástupci obou stran smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

11.4 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, 
se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

11.5 V případě zániku firmy je poskytovatel povinen ihned sdělit objednateli tuto skutečnost, příp. 
sdělit svého právního nástupce. 

11.6 Poskytovatel bere na vědomí, že místem plnění zakázky je vojenský objekt. Poskytovatel 
se zavazuje dodržovat veškerá nařízení upravující vstup do vojenského objektu, která byla v této 
souvislosti vydána statutárním orgánem, do jehož působnosti tento objekt náleží. Na této zakázce 
se nebudou podílet pracovníci poskytovatele s cizí státní příslušností, bez státní příslušnosti nebo 
s několika státními občanstvími. 

11.7 Poskytovatel neposkytne informace třetí osobě o skutečnostech, se kterými se seznámil 
při poskytování služeb. 

11.8 Strany smlouvy prohlašují, že jejich zástupci jsou plně způsobilí k právním úkonům, že tato 
smlouva byla uzavřena po předchozím projednání celého jejího obsahu a řádném přečtení celé 
smlouvy, přičemž jim není známá žádná okolnost vylučující jejich svobodnou, pravou a vážnou vůli 
při podpisu smlouvy, zejména že smlouvu neuzavírají v tísni nebo za podmínek 
pro ně nevýhodných. 

11.9 Strany smlouvy se dohodly, že tato smlouva zanikne: 
a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena; 
b) dohodou obou stran při vzájemném vyrovnání (např. zvýšení ceny služby po uzavření smlouvy); 
c) výpovědí s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného 
kalendářního měsíce. 

11.10 Poskytovatel je oprávněn bez výpovědní doby vypovědět tuto smlouvu, jestliže mu změna 
právního řádu, či zásah vyšší moci znemožní či podstatně ztíží plnění podle smlouvy. 

11.11 Poskytovatel prohlašuje, že přistoupí na každou změnu této smlouvy, předloženou 
objednatelem v návaznosti na reorganizační a redislokační opatření v rámci AČR. 

11.12 Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné právní síly, přičemž objednatel obdrží 
jedno vyhotovení této smlouvy, poskytovatel obdrží jedno vyhotovení.  

11.13 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti 
dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



   V Jablonci nad Nisou dne                  V Chotyni dne         

 
 
 
          ředitel společnosti 
           Zdeněk Faistaver 
          za poskytovatele 
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podplukovník Ing. Andrej Vítek 
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