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RÁMCOVÁ DOHODA

Počet listů: 3

na převzetí odpadů za účelem likvidace jinou oprávněnou osobou na roky 2022 – 2024

č. 21105002242

Smluvní strany:
1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, Praha 6, 160 00 Praha 6
jako organizační složka státu, jejímž jménem z pověření jedná
náčelník VZ 6848 Líně plukovník gšt. MUDr. Zdeněk Pašek,

Se sídlem: VZ 6848 Líně
IČO: 60162694
DIČ:CZ60162694
bankovní
číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: Bc. Pavel Krčma
Spojení:
Adresa pro doručování korespondence: Vojenské zařízení 6848 Líně

PS 150
304 50 Plzeň

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. Firma SUEZ CZ, a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u MS Praha, oddíl B, vložka 9378
Se sídlem: Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady
IČO: 25638955
DIČ: CZ25638955
Bankovní spojení:
Statutární orgán: Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D., místopředseda představenstva

Zastoup du, na základě plné moci
Spojení:
Adresa
Divize Čechy, LCPl, Skladová 10, 326 00 Plzeň

na straně druhé jako poskytovatel (dále jen „poskytovatel“)

uzavírají podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů tuto

rámcovou dohodu
na převzetí odpadů za účelem likvidace jinou oprávněnou osobou na roky 2022 – 2024
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Článek 1 
Předmět a účel dohody 

1.1. Předmětem této rámcové dohody je provádění činnosti poskytovatele ve smyslu zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, spočívající v převzetí odpadů za účelem likvidace, 18 01 01 
(ostré předměty) a kat. 18 01 03 (Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny 
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce) - příloha č. 1 Vyhlášky č. 8/2021 Sb. 
(dále jen „odpady“) jinou oprávněnou osobou a odstranění odpadů a to do celkové 
maximální výše plnění 100 000 Kč bez DPH za období od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2024. 

 
1.2. Účelem této dohody je zabezpečit odstranění odpadů uvedených v čl. 1. 1. této dohody 

vznikajících při činnosti OLZSaUM (dále jen VZ 6848 Líně). 
 

Článek 2 
Cena, místo a způsob plnění 

Cena v korunách českých byla sjednána dohodou smluvních stran podle zák. č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů a vychází z výsledků VŘ VZMR NEN ID: 
N006/21/V00032373 a činí: 
 

Cenová kalkulace 

Odvoz odpadů a jeho likvidace 
 

SUEZ CZ, a. s. 

 
1. Kritérium - popis díla 

 
Cena bez DPH 

 
Cena včetně 21 % DPH 

Cena za likvidaci odpadu 1 kg 
(kód odpadu 18 01 01) 25,- Kč 30,25 Kč 

Cena za likvidaci odpadu 1 kg 
(kód odpadu 18 01 03) 25,- Kč 30,25 Kč 

Cena za dočasné používání kontejneru 660 
l/den 15,- Kč 18,15 Kč 

Cena za dezinfekci kontejneru 35,- Kč 42,35 Kč 

Cena za odvoz odpadu z VZ 6848 Líně, 
stanoviště Letecké záchranné služby AČR 600,- Kč 726,- Kč 

 
Uvedené ceny jsou maximální a nepřekročitelné, včetně všech poplatků, dopravy a 
ostatních souvisejících nákladů spojených s plněním předmětu plnění dle Čl. 1 dohody a 
jejich neměnnost garantuje poskytovatel po celou dobu trvání smluvního vztahu, tj. do 
31. 12. 2024 nebo do vyčerpání finančního limitu. Ceny stanovené podle této dohody se 
mohou změnit pouze v případě úpravy výše zákonné sazby DPH. Účinností takové úpravy 
se sjednané ceny včetně DPH upravují dle příslušné sazby DPH v době uskutečněného 
zdanitelného plnění. V tomto případě nebude na základě dohody smluvních stran uzavírán 
dodatek k této dohodě. Jiné, jakékoli poplatky, např. dodatkové nájemné apod. jsou 
nepřípustné. 

 
2.1. Místem plnění je: 

Areál VZ 6848 Líně, letiště Líně u Plzně (GPS 49.6758508N, 13.2662864E 
mapy.cz), kdy poskytovatel zajistí odvoz a likvidaci odpadů. 
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2.2. Objednavatel je povinen zaplatit řádně a včas.

Článek 3
Povinnosti objednavatele a poskytovatele

3.1. Převzetí odpadů za účelem likvidace včetně dezinfekce bude provádět poskytovatel na
základě jednotlivých, vzestupně číslovaných objednávek cestou NEN (výzvou
k plnění), kdy bude dojednán telefonicky konkrétní termín plnění. Odvoz odpadu bude
proveden do 24 hodin od dojednání konkrétního termínu plnění.

3.2 Poskytovatel je povinen svým podpisem potvrdit dílčí objednávku do 24 hodin od
obdržení výzvy k plnění a převzít odpad do 24 hodin od obdržení telefonické nebo
emailové výzvy k plnění z této objednávky.

3.2. Práva a povinnosti, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění.

3.3. Poskytoval je povinen k plnění z této dohody od 00.00 hod. 01.01.2022 do 24.00 hod.
31. 12. 2024 nebo do vyčerpání finančního limitu 100 000,- Kč bez DPH, nastane-li tato
skutečnost dřív.

Článek 4
Fakturace a platební podmínky

4.1. Poskytovatel provede fakturaci jedenkráte měsíčně vždy za uplynulý kalendářní měsíc
tak, aby daňový doklad (dále jen faktura) byl objednavateli odeslán nejpozději do 5-ti
dnů od data plnění. Poskytovatel je povinen doručit objednateli fakturu za měsíc listopad
roku 2022, 2023 a 2024 do 5. prosince téhož roku. V případě, nedodržení tohoto termínu
doručení se splatnost faktury prodlužuje o 30 kalendářních dní. Splatnost faktury za
měsíc prosinec 2022, 2023 a 2024 je 60 dnů od data jejího doručení objednateli. Faktura
se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání platby z účtu objednavatele.

4.2. Faktura musí vždy obsahovat údaje a splňovat veškeré náležitosti dle zákona č.
235/2004 Sb. o DPH, včetně údajů dle požadavků objednavatele, zejména:
označení faktury - daňového dokladu a číslo
číslo rámcové dohody, číslo dílčí objednávky
název a sídlo poskytovatele a objednatele a jejich IČO (poskytovatel uvede zápis OŘ
KS(MS), oddíl, vložka)
datum vystavení a splatnosti faktury
označení bankovního spojení poskytovatele a číslo účtu, na který má být placeno
fakturovanou částku v Kč bez DPH, výši DPH a celkovou částku včetně DPH
přílohou faktury musí být dodací list (protokol o převzetí) potvrzený objednatelem
(přebírajícím)

4.3. Objednatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit ve lhůtě splatnosti bez uhrazení
faktury, které neobsahují náležitosti uvedené v bodě 4.2. této dohody. Oprávněným
vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a běží ode dne doručení opravené
(doplněné) faktury.

4.4. zaslat na e-mailovou adresu: a

4.5. Objednavatel neposkytuje zálohové platby.
4.6. Pokud budou u poskytovatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu

ručení za daň podle § 109 z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty postupovat zvláštním
způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
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Článek 5
Reklamace

5.1. Objednatel uplatňuje reklamace na kvalitu objednané služby u dodavatele bez zbytečného
odkladu písemnou formou, který zabezpečí na své náklady odstranění reklamované
služby do 3 dnů od doby uplatnění reklamace.

5.2. Poskytovatel je povinen doručit objednavateli písemné vyjádření k reklamaci ve lhůtě 5
dnů po jejím obdržení. Pokud během této lhůty nebude objednavateli doručeno písemné
vyjádření poskytovatele k reklamované službě, platí, že poskytovatel uznává reklamaci v
plném rozsahu.

5.3. O odstranění vady strany dohody sepíší protokol.
5.4. Způsob vyřízení reklamace určuje objednavatel.
5.5. Případnou reklamaci kvalit upce objednavatele,

kterým je Bc. Pavel Krčma,

Článek 6
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

6.1. V případě prodlení poskytovatele s odstraněním reklamované služby ve lhůtě dle článku
5.1. dohody je poskytovatel povinen zaplatit objednavateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-
Kč za každý i započatý den prodlení zvlášť až do podpisu protokolu o odstranění vady
poslední smluvní stranou a dále pak 1200,-Kč jako minimální výši nákladů souvisejících
s vymáháním pohledávky objednavatele.

6.2. V případě porušení jakýchkoli povinností poskytovatele vyplývajících z této dohody je
poskytovatel povinen zaplatit objednavateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši
20.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení zvlášť a dále pak 1200,-Kč jako minimální
výši nákladů souvisejících s vymáháním pohledávky objednavatele.

6.3. V případě prodlení se zaplacením faktury je objednavatel povinen zaplatit poskytovateli
úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb. za každý započatý den
prodlení.

6.4. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení vzniká objednavateli
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k plnění závazku a poskytovateli
prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k zaplacení faktury.

6.5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného
oznámení o jejich uplatnění.

6.6. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není
dotčeno právo na náhradu škody, ustanovení § 2050 OZ se nepoužije. Rovněž není
dotčena povinnost řádně splnit závazky vyplývající z této dohody.

Článek 7
Řešení sporů

7.1. Všechny spory vzniklé mezi stranami dohody budou řešeny smírčí cestou.
V případech, kdy nebude možné najít vstřícným jednáním spravedlivé řešení sporu,
budou spory řešeny na základě návrhu jedné ze stran dohody soudem. Rozhodčí řízení
se nepřipouští.

Článek 8
Zánik smluvního vztahu

8.1. Strany dohody se dohodly, že závazek z dohody zaniká:
8.1.1. splněním závazků řádně a včas, tj. uplynutím času, na který je dohoda sjednána,
tedy do 24.00 hod. 31. 12. 2024.
8.1.2. dohodou stran dohody při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a
věrohodně doložených nákladů ke dni zániku dohody.
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8.1.3. jednostranným odstoupením od dohody pro překážku ve smyslu ustanovení 
§ 2913 OZ. 
8.1.4. jednostranným odstoupením od dohody pro její podstatné porušení některou ze 
smluvních stran. 
8.1.5. výpovědí objednavatele i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou v délce dvou 
kalendářních měsíců, která počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení 
výpovědi. 

8.2. Strany dohody se dohodly, že podstatným porušením dohody ve smyslu § 2002 OZ je: 
8.2.1. prodlení poskytovatele s plněním předmětu dohody, které přesahuje čtyři dny. 
8.2.2. prodlení objednavatele s úhradou o 30 kalendářních dní bez předchozího 
odsouhlasení poskytovatele. 
8.2.3. předá-li poskytovatel plnění úkolů vyplývajících z podstaty této dohody jinému 
subjektu bez písemné dohody s objednatelem. 

8.3. V případě opakovaného podstatného porušení plnění dohody jsou strany dohody 
oprávněny odstoupit od dohody s výpovědní lhůtou dva měsíce. Výpovědní lhůta počne 
běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. 

8.4. Vyskytnou-li se okolnosti, které jedné nebo druhé straně dohody částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle dohody, jsou povinni se o tom bez zbytečného 
prodlení navzájem informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nepodaří–li se tyto překážky vzájemnou dohodou odstranit, je oprávněna jedna i druhá 
strana vypovědět dohodu s výpovědní lhůtou dva měsíce, nebude–li dohodnuto jinak. 
Výpovědní lhůta počne běžet od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. 
Vznikla-li některé ze stran dohody v důsledku porušení této povinnosti škoda, je 
oprávněna ji vymáhat na druhé straně v plném rozsahu. 

 
Článek 9 

Zvláštní ujednání 
9.1. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými 

se seznámí při plnění této dohody. Tato povinnost zavazuje i pracovníky poskytovatele, 
kteří se podílejí na plnění této dohody. 

9.2. 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 bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.3. Obě strany dohody jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit veškeré skutečnosti, 
které se dotýkají změn některého z jejich základních identifikačních údajů včetně 
právního nástupnictví. 

9.4. Objednavatel zveřejní uzavřenou dohodu a jednotlivá dílčí plnění ve smyslu zákona 
č. 340/2015 Sb., tzv. zákon o registru smluv. 

9.5. Strany dohody se dohodly, že každou změnu jejich práv nebo povinností je třeba činit 
písemnou formou a prokazatelně doručit druhé straně dohody na adresu pro doručování 
korespondence uvedenou v úvodních ustanoveních této dohody. Pokud strana dohody, 
které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, 
považuje se za prokazatelné doručení též uplynutí třetího dne ode dne jejího uložení na 
poště. Pokud je na doručení druhé straně dohody vázán počátek běhu lhůty a strana 
dohody, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, 
počíná taková lhůta běžet následujícího dne po uplynutí třetího ode dne od uložení 
písemnosti na poště. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro 
doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

9.6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1729 OZ se nepoužije. 
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Článek 10 
Další ujednání 

10.1. Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou s platností od 00.00 01. 01. 2022 do 24.00 hod. 
31. 12. 2024. 

10.2. Strany dohody se dohodly, že závazkový vztah založený touto dohodou se řídí 
Občanským zákoníkem, pokud zákonem č. 219/2000 Sb. není stanoveno jinak a 
právními předpisy ČR. Jednacím jazykem je český jazyk. 

10.3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední stranou dohody a účinnosti 
dnem zveřejnění v tzv. registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb. 

10.4. Dohoda může být měněna nebo doplňována pouze písemnými, oboustranně 
dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které jsou její nedílnou součástí. 
Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě o šesti (6) číslovaných stranách a uložena 
na https://nen.nipez.cz ID: N006/21/V00032373 

10.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Strany dohody se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením 
platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného či neúčinného. 

10.6. Strany dohody prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 
dohody vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní 
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého 
souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy. 

 
 
 

Líně  Plzeň   

 
 

………………………………….…… ………………………………… 
plukovník gšt. MUDr. Zdeněk Pašek  Miloš Krýda, MBA 
osoba oprávněná jednat za MO ČR oblastní manažer obchodu 

(objednatel)  na základě plné moci 
(poskytovatel) 

 Miloš 
Krýda MBA

Digitálně podepsal 
Miloš Krýda MBA 
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