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S m l o u v a o d í l o
č. 825/2022-4854

I. Smluvní strany
Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 601 626 94
DIČ: CZ 601 626 94
Zaměstnanec pověřený jednáním: Velitel 14. pluku logistické podpory,

plukovník gšt. Ing. Miroslav HORÁČEK
Adresa objednatele: VÚ 4854, Pražská 100, 530 02 Pardubice
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Kontaktní osoba: mob.

mobil: tel.:
e-mail:
datová schránka: hjyaavk
datová schránka pro fakturaci: ukbwcxd
Adresa pro doručování korespondence: VÚ 4854, Pražská 100, 530 02 Pardubice
(dále jen „objednatel“)

a

SUEZ CZ a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9378
Sídlo: Španělská 1073/10, 120 00 Praha
IČ: 25638955
DIČ: CZ 25638955
Jejímž jménem jedná: - na základě plné moci
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
tel.:
e-mail:
datová schránka: pd2ga22
(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. Zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) a uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v ET
NEN pod č. N006/22/V00000048 tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy

2.1 Účelem smlouvy je zajištění odvozu a odstranění nebezpečných odpadů vyprodukovaných
VÚ 4854 Pardubice.

III. Předmět smlouvy

3.1 Předmětem smlouvy je:
a) Závazek zhotovitele - na své nebezpečí a na svůj náklad zajistit odvoz a odstranění nebezpečných
odpadů vyprodukovaných 14. plogp (dále jen „dílo“).
b) Závazek objednatele - řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
c) Smluvní strany se dohodly, že služba bude poskytována podle ustanovení této smlouvy
v termínech uvedených v bodě 5.5. V případě potřeby realizace plnění položky č. 5, 6 a 7 ceníku,
bude služba realizována na základě předložené Výzvy k plnění podle skutečné potřeby objednatele.
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3.2 Přesná specifikace díla je uvedena v příloze č. 2.

IV. Cena za dílo

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na nejvyšší možné ceně za dílo, specifikovaného v čl. 3.1 této smlouvy, a to ve výši:
99 050,60 Kč včetně DPH (slovy: devadesátdevěttisícpadesát CZK, 60/100 haléřů).
4.2 Nejvyšší možná cena díla bez DPH činí 81 860,00 Kč, sazba DPH 21 % činí 17 190,60Kč.
4.3 Jednotkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré
náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy.
4.4. Tato cena je cenou nepřekročitelnou vyjma případu, kdy dojde ke změně DPH. V tomto
případě bude DPH účtováno dle předpisů platných a účinných v době zdanitelného plnění.
4.5 Rozdíl mezi cenou uvedenou v čl. 4.1 a fakturovanou částkou za skutečně provedené dílo je
nenárokový.

V. Doba a místo plnění

5.1 Účinnosti smlouvy se sjednává od data zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu
s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
5.2 Platnost smlouvy je do 5. 12. 2022
5.3 Místem plnění je budova č. 54 v prostorách VÚ 4854, Pražská 100, 530 02 Pardubice, mycí
můstek a odlučovač ropných látek v Parku vojenské techniky 14. plogp. Pardubice
5.4 Místem provádění díla je VÚ 4854, Pražská 100, 530 02 Pardubice.
5.5 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínech: 28. 3. - 1. 4. 2022

20. 6. - 24. 6. 2022
19. 9. - 23. 9. 2022
21. 11. - 25. 11. 2022

5.6 V případě potřeby realizace plnění položek č. 5, 6 a 7 ceníku se zhotovitel zavazuje realizovat
plnění na základě Výzvy k plnění. Zhotovitel se zavazuje potvrdit Výzvu k plnění do 5 dnů od
zaslání nebo zveřejnění na portále elektronického tržiště. Plnění výzvy se zhotovitel zavazuje
realizovat do 10 pracovních dnů od potvrzení výzvy. V souladu s čl. 11.11 lze realizovat doručení
výzvy cestou emailové pošty na emailovou adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. Výzva se v tomto
případě považuje za doručenou odesláním z emailu kontaktní osoby objednatele. Vzor výzvy je
uveden v Příloze č. 1.
5.7 Zhotovitel se zavazuje předat kontaktní osobě objednatele při převzetí díla Potvrzení o převzetí
odpadu (Předávací list odpadu) a nejpozději do 15 dnů od realizace díla Ohlašovací list přepravy
nebezpečného odpadu a vážní lístky.

VI. Podmínky provádění díla

6.1 Objednatel pověřil jako svého zástupce k provedení díla a následně k převzetí díla
mob. (dále jen „přejímající“).

6.2 O předání odpadu sepíše zhotovitel Potvrzení o převzetí odpadu (Předávací list odpadu).
6.3 Zhotovitel je po převzetí odpadu do svého vlastnictví povinen vyhotovit a předat objednateli do
15 pracovních dnů Vážní lístky o skutečně převzatém množství odpadu a Ohlašovací list přepravy
nebezpečného odpadu. Smluvní strany se dohodly, že ohlašování přepravy nebezpečných odpadů
dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je ve výhradní pravomoci zhotovitele. Za tímto účelem
poskytuje objednatel zhotoviteli Plnou moc, která je dále přiložena v Příloze č. 3.
6.4 Dílo bude dodáno v pracovních dnech v době od 08:00 do 12:00 hod., a to po předchozím
projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodiny dodání díla s přejímajícím. Smluvní strany
vylučují aplikaci ustanovení § 2609 ObčZ.
6.5 Termín a hodinu odevzdání je zhotovitel povinen projednat s kontaktní osobou, kterou je rtm.
Roman Pátek, mob. 607 709 266, a to nejpozději 3 pracovní dny předem.
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6.6 Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem 
zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při 
přejímce díla. V opačném případě přejímající dílo nepřevezme. 
6.7 Objednatel si vyhrazuje právo kontroly podkladové dokumentace pro kalkulaci fakturované 
ceny (potvrzení o využití nebo odstranění „N“ odpadů a jeho množství atd.). 
6.8 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění smlouvy platná příslušná povolení a souhlasy 
dle obecně závazných právních předpisů. V případě ukončení jejich platnosti a dalšího plnění 
služby je poskytovatel plně odpovědný za případné následky, včetně finančních sankcí uložených 
kontrolními orgány v oblasti nakládání s odpady a ochrany životního prostředí. Zhotovitel je 
povinen k přepravě převzatého odpadu použít vozidlo schválené v souladu se zákonem o silničním 
provozu č. 361/2000 Sb., § 10 odst. 1, písm. a). Za dopravu odpovídá zhotovitel, na každou 
oprávněnou osobu, která převezme do svého vlastnictví odpady od objednatele, přecházejí 
povinnosti původce dle § 16, odst. 1 a 3, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění. 
 

VII. Platební a fakturační podmínky 
 

7.1 Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu po předání 
a převzetí díla, do 10 pracovních dnů doporučeně odešle objednateli ve dvojím vyhotovení daňový 
doklad (dále jen „faktura“). 
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 ObčZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění, 
b) název útvaru, který je přejímajícím – VÚ 4854 Pardubice 
7.3 K faktuře musí být připojen vážní lístek, potvrzení o převzetí odpadů a ohlašovací list, pokud 
nebyly předány dříve dle bodu 5.7.  
7.4 Faktura bude objednavateli doručena na adresu VÚ 4854, Pražská 100, 530 02 Pardubice. 
V případě vystavení elektronické faktury lze tuto doručit do datové schránky pro fakturaci ve 
formátu *.pdf. Objenavatel nebude akceptovat elektronickou fakturu jako sken listinné podoby. 
V tomto případě adresa doručení faktury je adresa datové schránky, tedy: ukbwcxd. 
7.5 Splatnost faktury je 28 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Je-li na faktuře uvedena odlišná 
doba splatnosti, platí ujednání podle této smlouvy. 
7.6 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele  
a jejím směrováním na účet zhotovitele. 
7.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj 
nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. 
Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení 
zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou 
fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli. 
7.8 Objednatel neposkytuje zálohové platby. 
7.9 Pokud budou u dodavatele 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 dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude odvedena 
Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel 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. Vlastnictví a odpovědnost za škodu 
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8.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda. 
 
 
 

IX. Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 

9.1 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 ObčZ po dobu 12 měsíců 
na jakost díla.  
9.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. ObčZ. 
9.3 Reklamace se uplatňují písemně. 
9.4 Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení. 
9.5 Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 14 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace. 
9.6 O odstranění vady musí být sepsán protokol. 
 

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

10.1 Zhotovitel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedením díla v termínu uvedeném 
v odst. 5.5, 5.6 a 5.7 smlouvy, smluvní pokutu ve výši 495,- Kč za každý započatý den prodlení, a 
to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen čl. XII. 
smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení. 
10.2 V případě zániku smluvního vztahu jednostranným odstoupením od smlouvy dle čl. XII. bodu 
12.1. písm. c), d) nebo e) je smluvní pokuta za porušení smlouvy stanovena ve výši 14 857,- Kč. 
 10.3 Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění 
reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 495,- Kč za každý započatý den, 
a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím není dotčen čl. XII. smlouvy. Okamžik práva 
fakturace vzniká prvním dnem prodlení. 
10.4 Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý 
den 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. 
10.5 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. 
10.6 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná 
samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši. 
 

XI. Zvláštní ujednání 
 
11.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. 
11.2 Ve smlouvě výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními 
ObčZ. 
11.3 Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob. 
11.4 Je-li jakýkoli výsledek činnosti zhotovitele podle smlouvy, popř. jeho část, dokument nebo 
dokumentace zhotovitele, podle této smlouvy určený k užití objednatelem, autorským dílem podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně 
některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo jinak chráněné duševní 
vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem smlouvy objednateli k takovému výsledku činnosti 
zhotovitele jako celku i k jeho části (částem) časově neomezené, přenosné, neexkluzivní 
oprávnění/licenci bez omezení územního nebo množstevního k výkonu práva je užít 
rozmnožováním, sdělováním třetím osobám a jiným způsobem pro účely zhotovení, provozu, 
údržby, úprav, oprav a odstranění díla, a současně zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění 
autorské dílo nebo jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele podle této smlouvy upravovat 
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či měnit. Jde-li o výsledek činnosti subdodavatele, který podléhá ochraně podle autorského zákona 
nebo podobného obecně závazného právního předpisu podle právního řádu bydliště/místa podnikání 
subdodavatele, zavazuje se zhotovitel zajistit pro objednatele ve vztahu k takovému dokumentu 
zhotovitele oprávnění v stejném rozsahu, jaký je požadován pro výsledek činnosti zhotovitele podle 
tohoto ustanovení smlouvy. Odměna za poskytnutí veškerých uvedených oprávnění/licencí je již 
zahrnuta v ceně díla. Objednatel není povinen poskytnutou licenci využít. 
11.5 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého 
ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví. 
11.6 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím s plněním 
této smlouvy, je český jazyk. 
11.7 Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil 
v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné nebo elektronické 
podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím 
osobám (mimo subdodavatele). Poskytnuté informace jsou ve smyslu § 1730 ObčZ důvěrné. 
11.8 Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho 
osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících 
z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci. 
11.9 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují 
utajované informace a obchodní tajemství. 
11.10 Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 
žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek. 
11.11 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě 
doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo e-mailem musí být originál dokumentu v listinné 
podobě druhé straně doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky. 
11.12 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost 
se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním 
dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana 
písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje 
a zásilku vyzvedne. 
11.13 Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy v registru smluv v souladu s ustanovením 
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je ve výhradní pravomoci objednavatele.  
 

 
XII. Zánik smluvního vztahu 

 
12.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 
doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek 
zadávacího řízení nebo porušil čl. XI.; 
e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku zhotovitele 
vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli 
insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 
12.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je: 
a) prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v odst. 5.2 smlouvy o více než 10 dní; 
b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla; 
c) prodlení s odstraněním vad o více než 30 dní. 
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d) prodlení potvrzení Výzvy a realizace díla uvedené v odst. 5.6 a 5.7 smlouvy o více než 5
pracovních dnů.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a uložena na portále národního elektronického
nástroje.
13.2 Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. V případě
změny kontaktních osob nebo v osobě přejímajícího nebude vyhotoven dodatek ke smlouvě;
smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit vhodným
způsobem druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné
smluvní straně.
13.3 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy
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.
13.4 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny při zpracování osobních údajů ve smluvním
vztahu uvedených dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
Osobní údaje uvedené v tomto smluvním vztahu slouží pouze pro účely zpracování smluvního
vztahu. Smluvní strany se dohodly, že výše uvedené nabývá platnosti od okamžiku převzetí
smluvního vztahu ze strany poskytovatele plnění.
13.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:
a) příloha č. 1 – Vzor výzvy k plnění, 2 listy.
b) příloha č. 2 – Rozpis cen, 1 list.
c) příloha č. 3 – Plná moc, 1 list

V Pardubicích dne V Praze dne

velitel jednatel

plukovník gšt. Ing. Miroslav HORÁČEK
na základě plné moci

Digitálně podepsal

Datum: 2022.01.25
14:17:53 +01'00'

Ing. Miroslav
Horáček

Digitálně podepsal Ing. Miroslav Horáček
DN: c=CZ, o=MINISTERSTVO OBRANY,
ou=4854, cn=Ing. Miroslav Horáček,
email=horacekm@army.cz, title=velitel
(2636870), 2.5.4.97=VATCZ-60162694,
serialNumber=QCA-42113
Datum: 2022.01.28 10:03:45 +01'00'
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Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 825/2022-4854
Počet listů: 2

VZOR“

Výzva k plnění č. XXXX
ke Smlouvě o dílo č. 825/2022-4854

I. Smluvní strany
Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 601 626 94
DIČ: CZ 601 626 94
Zaměstnanec pověřený jednáním: velitel Velitelství 14. pluku logistické podpory,

plukovník gšt. Ing. Miroslav HORÁČEK
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Kontaktní osoba: : mob.

mobil: tel.:
e-mail:
datová schránka: hjyaavk
datová schránka pro fakturaci: ukbwcxd
Adresa pro doručování korespondence: VÚ 4854, Pražská 100, 530 02 Pardubice
(dále jen „objednatel“)

a

SUEZ CZ a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9378
Sídlo: Španělská 1073/10, 120 00 Praha
IČ: 25638955
DIČ: CZ 25638955
Jejímž jménem jedná: - na základě plné moci
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:

tel.:
e-mail:
datová schránka: pd2ga22
(dále jen „zhotovitel“)

V souladu se smlouvou o dílo č. 825/2022-4854 objednává objednatel u zhotovitele odvoz a
odstranění nebezpečných odpadů vyprodukovaných 14. plukem logistické podpory Pardubice.

Rozsah díla:

p.č. Název MJ
Předpokládaný

počet
Cena za 1 MJ

bez DPH

Výše
DPH
[%]

Cena celkem
s DPH

1.
13 05 03 Kaly z lapáků
nečistot (N)

kg 21

2.
130 205 (N)
Nechlorované minerální
motorové, převodové a

kg 21
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mazací oleje.

3.
130 113 (N) Jiné
hydraulické oleje

kg 21

Cena za dílo: se sjednává jako cena nejvýše přípustná cena za splnění výzvy k plnění, a to ve výši
XXX,- CZK (slovy: XXX 00/100 CZK). Cena je stanovena včetně DPH.

Veškeré podmínky plnění a fakturace výzvy k plnění se řídí ustanoveními Smlouvy
o dílo č. 825/2022-4854

Výzva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Tato
výzva má 2 očíslované strany.

Pokud nebude výzva potvrzená oběma smluvními stranami, jedná se o jednostranný právní
úkon, jehož plnění není vymahatelné.

V Pardubicích dne V Praze dne

Objednatel
plukovník gšt. Ing. Miroslav HORÁČEK

Jednatel

na základě plné moci

Digitálně
podepsal Ing.

Datum: 2022.01.25
14:18:11 +01'00'
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Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 825/2022-4854
Počet listů: 1

ROZPIS CEN

p.č. Název MJ
Předpokládaný

počet

Cena za 1
MJ bez DPH

[Kč]

Výše
DPH
[%]

Cena celkem
bez DPH [Kč]

1.
15 01 10 Obaly obsahující zbytky
nebezpečných látek nebo obaly
těmito látkami znečištěné (N)

kg 800 6,20 21 4 960,00

2.

15 02 02 Absorpční činidla,
filtrační materiály (včetně
olejových filtrů jinak blíže
neurčených), čistící tkaniny a
ochranné oděvy (N)

kg 2 000 6,20 21 12 400,00

3. 16 01 07 Olejové filtry (N) kg 600 6,20 21 3 720,00

4.
16 02 21 Nebezpečné součástky
neuvedené pod čísly 1601 07 až
1601 11 a 1601 13 a 16 01 14 (N)

kg 300 9,10 21 2 730,00

5. 13 05 03 Kaly z lapáků nečistot (N) kg 18 000 3,20 21 57 600,00

6.
130 205 (N) Nechlorované
minerální motorové, převodové a
mazací oleje.

kg 6 000 0,05 21 300,00

7. 130 113 (N) Jiné hydraulické oleje kg 3 000 0,05 21 150,00

Digitálně podepsal

Datum: 2022.01.25
14:18:28 +01'00'
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Příloha č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 825/2022-4854 

 Počet listů: 1 
 
 

PLNÁ MOC 
 
Jméno/ společnost: Česká republika – MO zastoupena VÚ 4854 Pardubice 

IČO: 60162694 

Adresa sídla: Pražská 100, 530 02 Pardubice 

 

tímto ZMOCŇUJI 

 

Jméno/ společnost: SUEZ CZ a.s. 

IČO: 25638955 

Adresa sídla: Španělská 1073/10, 120 00 Praha 

k provádění ohlašování přepravy (jako příjemce) za naši společnost dle zákona o odpadech  
č. 541/2020 Sb. 
 
Tato plná moc se uděluje s právem substituce. 
 
 
V Pardubicích dne                        plukovník gšt. Ing. Miroslav HORÁČEK 
 
 


