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Rámcová dohoda o poskytnutí služby
č. 38149/2022-6069

Článek I
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

tel.:
e-mail:
datová schránka:
Kontaktní osoba ve věcech technických:

tel.:
Adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „objednatel“)
a

Recovera Využití zdrojů, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9378
Sídlo: Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
IČ: 25638955
DIČ: CZ25638955
Jejímž jménem jedná:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
mobil:
e-mail:
Adresa pro doručování korespondence:

(dále jen „zhotovitel“)
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Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“),
veřejnou zakázku, zadanou v zadávacím řízení obdobně podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tuto Rámcovou dohodu (dále jen „dohoda").

Článek II
Účel dohody

1.1. Účelem dohody je odvoz a ekologická likvidace objemného odpadu 20 03 07 v souladu
s platnou legislativou u

Článek III
Předmět dohody

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele službu s náležitou
odbornou péčí specifikovanou v čl. II této dohody ve sjednaných termínech, řádně a
svědomitě a v souladu s předpisy a legislativou, vztahujícími se na jeho výkon a objednatel
se zavazuje službu převzít a zaplatit cenu sjednanou ve výši a způsobem uvedeným v čl. IV
této dohody.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že předmět dohody není plněním nemožným, a že dohodu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

3.3. Smluvní strany se dohodly na plnění díla postupným poskytováním dílčích plnění na základě
jednotlivých výzev k poskytnutí plnění (dále jen „dílčí plnění“), která je přílohou č. 1 této
dohody, které budou zhotoviteli předávat zástupci objednatele oprávnění k jednání ve věcech
technických. Smluvní strany se dohodly na plnění služby dle čl. II v rozsahu maximálně 4
dílčích plnění v kalendářním roce a zároveň se domluvili na fakturaci dílčích plnění, která
bude provedena na základě skutečně vyvezeného množství odpadu dle vystaveného
Vážního lístku. Fakturace bude probíhat dle čl. IV a čl. VII.

Článek IV
Cena za poskytnutí služby

4.1. Cena za poskytnutou službu v rozsahu podle článku II. dohody byla stanovena dohodou
smluvních stran v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění
pozdějších předpisů a vychází z nabídkové ceny zhotovitele. Cena za službu zahrnuje veškeré
náklady zhotovitele spojené se zajištěním jeho závazků vyplývajících z této dohody. Tyto
ceny jsou uvedeny v čl. 4.2.

4.2. Kalkulace ceny za poskytnutou službu je stanovena takto:

P.č. Název služby DPH MJ
Cena za jednotku (CZK)
bez DPH s DPH

1.
Odvoz a ekologická likvidace objemného odpadu
20 03 07

21 % tuna 3 300,00 3993,00

4.3 Celková cena dílčích výzev bude stanovena na základě skutečně odvezeného množství
odpadu dle vystaveného Vážního lístku s cenami za 1 tunu uvedených v čl. 4.2. V těchto
cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této dohody (doprava, clo, DPH
atd.).

4.4 Smluvní strany se dohodly, že celkový finanční objem realizovaných dílčích výzev
uzavíraných podle této dohody nepřekročí částku v celkové výši 300 000,- Kč s DPH (slovy:
Třistatisíckorun s DPH) s tím, že ustanovení tohoto odstavce nezakládá zhotoviteli nárok na
vymáhání plnění do výše uvedeného finančního objemu.
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Článek V
Doba a místo plnění

5.1. Místem plnění je
5.2. Zhotovitel zahájí plnění vždy na základě odsouhlasené výzvy k poskytnutí dílčího plnění

oběma smluvními stranami.
5.3. Datum a hodinu poskytnutí služby je zhotovitel povinen projednat s kontaktní osobou ve

věcech technických.
5.4. Rámcová dohoda se uzavírá od data účinnosti smlouvy po dobu 36 měsíců nebo do

vyčerpání finančního objemu 300 000 Kč s DPH.

Článek VI
Podmínky poskytování služby

6.1 Objednatel pověřil kontaktní osobu ve věcech technických jako svého zástupce k převzetí
plnění služby (dále jen „přejímající“), se kterou lze projednat termín a hodinu převzetí
plnění služby.

6.2 Zhotovitel se zavazuje, že při předání předmětu služby bude přítomna osoba pověřená
statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit
případné nedostatky zjištěné při přejímce služby. V opačném případě přejímající předmět
plnění služby nepřevezme.

6.3 Přejímající není povinen převzít předmět služby, který vykazuje nedostatky nebo odporuje
dohodě. O této skutečnosti zástupci smluvních stran ihned vyhotoví zápis, který potvrdí
podpisem. Zhotovitel je v tomto případě povinen zajistit předmět služby náhradním plněním.

6.4 Předáním odpadu v místě původu vzniku odpadu (
se stává odpovědnou osobou zhotovitel. Zhotovitel je odpovědný za

celkový přesun a odstranění odpadu z místa vzniku do místa ekologické likvidace. Předáním
odpadu přechází celková odpovědnost za dopravu a odstranění odpadu na zhotovitele.

6.5 Požadavky na zhotovitele:
a) sdělit kontaktní osobě ve věcech technických SPZ vozidla, druh sběrných prostředků a

datum odvozu odpadu. Předáním odpadu se stává odpovědnou osobou zhotovitel
v místě původu odpadu. Předáním přechází celková odpovědnost za dopravu a
odstranění odpadu na zhotovitele;

b) vyhotovení potvrzení o převzetí odpadu, vystavení Vážního lístku;

c) kontejner bude vždy přistaven na 48 hodin – požadovaný objem kontejneru bude
vždy upřesněn ve Výzvě k dílčímu plnění.
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Článek VII

Platební a fakturační podmínky

7.1. Zaplacení smluvní ceny bude provedeno bezhotovostně na základě zhotovitelem vystaveného
daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu
(faktuře). Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2. Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. poskytnutím posledního plnění uvedeného ve
výzvě, do 10 pracovních dnů odešle objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“)
prostřednictvím jedné z následujících možností:

a)
b)

7.3. Objednatel zaplatí smluvní cenu do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení. Za den
splnění platební povinnosti se považuje den odepsání smluvní ceny z účtu objednatele ve
prospěch zhotovitele.

7.4. 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. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

a) Objednatel: Česká republika-Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01
Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694
Konečný příjemce:

b) číslo výzvy a dohody, podle které se uskutečňuje plnění;
c) kalkulace ceny po jednotlivých položkách dle čl. IV této dohody;
d) zápis v obchodním rejstříku vedeném příslušným soudem – spisová značka nebo zápis

v jiném rejstříku vedeném příslušným orgánem veřejné moci.

7.5. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý
údaj nebo doklad uvedený v dohodě nebo má jiné závady v obsahu. Při vrácení faktury
objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví
novou fakturu. 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.

7.6. Pokud budou u zhotovitele 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 v
takovém případě bude platba zhotoviteli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané
hodnoty, která bude odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně
příslušného zhotoviteli. Zhotovitel 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.

7.7. K faktuře musí být připojen originální vážní lístek.
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Článek VIII 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

8.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení stanovený dle 
nařízení vlády 351/2013 Sb. z celkové ceny zaokrouhleno nahoru na celé desetikoruny v Kč 
za každý započatý den prodlení. 

8.2. Zhotovitel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedením služby v termínu uvedeném 
v dílčím plnění, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění za každý započatý den 
prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. 

8.3. V případě jednostranného odstoupení objednatele od dohody dle odst. 10.1 písm. c) nebo d) 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z celkového 
finančního objemu rámcové dohody, a to do 5 pracovních dnů od zániku smluvního vztahu. 

8.4. 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. 

8.5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. 

Článek IX 
Zvláštní ujednání 

9.1 Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této dohody,  
se řídí právním řádem České republiky.  

9.2 Ve smlouvě výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními 
OZ. 

9.3 Vyskytnou-li se události, které jedné ze stran nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této dohody, jsou povinny se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

9.4 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními 
OZ. 

9.5 Stane-li se některé ustanovení této dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této dohody, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného/neúčinného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních 
předpisů České republiky. 

9.6 Zhotovitel prohlašuje, že poskytovaná služba není zatížena žádnými právy třetích osob. 
Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví třetích osob při poskytování služby. 

9.7 Dojde-li ke změně právní formy zhotovitele, jeho fúzí či rozdělením, resp. tedy přeměnou 
ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, je 
zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost objednateli ve lhůtě 5 dnů od zápisu této změny 
v obchodním rejstříku. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět 
smlouvu z důvodu změny statusu druhé smluvní strany. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a 
počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní 
straně.  

9.8  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této dohody, kromě ustanovení, která obsahují 
obchodní tajemství. 

9.9 Zhotovitel podpisem dohody 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 uvedených pro účely naplnění práv a 
povinností vyplývajících z této dohody, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro 
archivaci.  

9.10 Zhotovitel 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. 
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9.11 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této dohody musí být učiněna v 
písemné formě, není-li v textu dohody uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena 
osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této 
dohody. V případě doručení jakékoli písemnosti telefaxem nebo e-mailem musí být 
originál dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím 
doporučené poštovní zásilky.  

9.12  Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním 
této dohody, je český jazyk. 

Článek X 
Zánik smluvního vztahu 

10.1 Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech: 

a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) písemnou dohodou smluvních stran; 
c) jednostranným odstoupením od dohody objednatelem pro její podstatné porušení 

zhotovitelem. 
d) jednostranným odstoupením od dohody objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 
mohly by mít vliv na výsledek zadávacího řízení 

e) vyčerpáním celkového objemu finančních prostředků rámcové dohody. 
10.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením dohody ze strany zhotovitele, se 

rozumí: 
a) nedodržení doby plnění o více jak 10 dní; 
b) nedodržení sjednaného rozsahu, jakosti nebo druhu plnění; 
c) neodstranění vad ve sjednané době. 
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Článek XI
Závěrečná ustanovení

11.1 Dohoda je vyhotovena v písemné podobě o 7 očíslovaných stranách a 1 příloze o 3
stranách a je k dispozici každé ze smluvních stran. Jsou-li v této dohodě uvedeny přílohy,
tvoří její nedílnou součást.

11.2 Dohoda může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

11.3 Smluvní strany 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
dohody připojují pod ní své podpisy.

11.4 Dohoda je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každý slouží jako originál nebo je
vyhotovena elektronicky a podepsána elektronickými podpisy.

11.5 Součástí dohody jsou:
Příloha č. 1 – vzor výzvy k dílčímu plnění

11.6 Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v Registru smluv.

V dne: V dne:

Za zhotovitele Za objednatele


