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Rámcová dohoda - Smlouva o dílo č. 121371/2018-8660
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

(dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY
se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejímž jménem jedná:
se sídlem kanceláří: kasárna Dědice, Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
Identifikační číslo: 60162694
DIČ: CZ60162694
IČP: 866000
Bankovní spojení: ČNB
Číslo bankovního účtu:
Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických:

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Adresa pro doručování korespondence: VÚ 8660 VYŠKOV, Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov
jako OBJEDNATEL (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Kaiser servis, spol. s r.o.
se sídlem Bezručova 608, 678 01 Blansko

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl C, vložka 41376
jejímž jménem jedná Radim Opluštil, jednatel společnosti
Identifikační číslo: 26274906
DIČ: CZ26274906

Bankovní spojení: KB Brno
Číslo bankovního účtu:
Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických:
Telefonické, faxové spojení a email:

jako ZHOTOVITEL (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen
„Občanský zákoník“) uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

1. Předmět a účel Smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele
dílo definované touto Smlouvou, a to postupně po dílčích plněních (tj. po částech), a
objednatel se zavazuje po částech dílo převzít a zaplatit cenu.
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1.2. Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí Převzetí a odstranění odpadu kategorie „O“ a 
"N" od původce odpadu - VÚ 8660 Vyškov, přičemž předmětem díla se pro účely této 
Smlouvy rozumí odpad kategorie „O“ a "N".  

1.3. Převzetím a odstraněním odpadu kategorie „O“ a "N“ se pro účely této Smlouvy rozumí: 
převzetí a odstranění odpadu, vzniklého při činnosti útvarů a zařízení posádky Vyškov, na 
základě zákona o odpadech č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále 
specifikovaného takto: 

Pol. Název materiálu 
Množství 

( t ) 
Popis odpadu 

1 

Odpad kategorie "N" - 
08 03 17 Odpadní 
tiskařský toner 
obsahující nebezpečné 
látky 

1 

Jedná se o převzetí a odstranění nebezpečného 
odpadu z provozu tiskáren v kancelářích - toner do 
inkoustových a laserových tiskáren, toner z kopírek 
bez optických válců. 

2 
Odpad kategorie "N" - 
12 01 12 Upotřebené 
vosky a tuky 

1 
Jedná se o převzetí a odstranění nebezpečného 
odpadu, tuk na mazání lanovodů k terčům. 

3 

Odpad kategorie "N" - 
13 02 08 Jiné 
motorové, převodové 
a mazací oleje 2 

Jedná se o převzetí a odstranění nebezpečného 
odpadu, směs nechlorovaných motorových i 
hydraulických olejů s příměsí technického petroleje, 
brzdové kapaliny a vody. Směs olejů z úkapových 
vaniček. Nebude předáno v obalech. Nutno 
přečerpat vlastními prostředky do vlastních nádob. 

4 

Odpad kategorie "N" - 
13 05 07 Zaolejovaná 
voda z odlučovačů 
oleje    

5 

Jedná se o převzetí a odstranění nebezpečného 
odpadu: Úkapy z plochy čerpací stanice PHM 
smíchané s dešťovou vodou jsou odvedené do 
podzemní nádrže na úkapy. Odvoz cisternou. 

5 

Odpad kategorie "N" - 
14 06 03 Jiná 
rozpouštědla a směsi 
rozpouštědel 

1 

Jedná se o převzetí a odstranění nebezpečného 
odpadu, znečištěná odmašťovací kapalina (čištění 
součástek vozidel při jejich opravě). Odpad bude 
předán včetně obalů - 200 l sudy. 

6 

Odpad kategorie "N" -
15 01 10 Obaly 
obsahující zbytky 
nebezpečných látek 
nebo obaly těmito 
látkami 

2 

Jedná se o převzetí a odstranění nebezpečného 
odpadu – hasicí přístroje, obaly od olejů, ředidel, 
barev, dýmovnic.      
    

7 

Odpad kategorie "N" -
15 02 02 Absorpční 
činidla, filtrační 
materiály, čistící 
tkaniny a ochranné 
oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

2 

Jedná se o převzetí a odstranění nebezpečného 
odpadu, sorbety a znečištěné textilie z provozu a 
oprav techniky. Odpad bude předán v igelitových 
pytlech. 
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8 

Odpad kategorie "N" - 
16 01 07 Olejové 
filtry 

1 

Jedná se o převzetí a odstranění nebezpečného 
odpadu, olejových filtrů z oprav techniky. 

9 

Odpad kategorie "N" - 
16 01 14 Nemrznoucí 
kapaliny obsahující 
nebezpečné látky 

0,4 

Jedná se o převzetí a odstranění nebezpečného 
odpadu, směs destilované vody a nemrznoucí 
kapaliny. Bude předáno včetně obalů - 50 l sudy. 

10 

Odpad kategorie "N" - 
16 01 21 Nebezpečné 
součástky neuvedené 
pod čísly 16 01 07 až 
16 01 11 a 16 01 13 a 
14 01 14 

0,5 

Jedná se o převzetí a odstranění nebezpečného 
odpadu z vozidel (těsnění, pryžové manžety, 
gufera). 

11 

Odpad kategorie "N" - 
16 05 07 Vyřazené 
anorganické 
chemikálie, které jsou 
nebo obsahují 
nebezpečné látky 

0,05 

Jedná se o převzetí a odstranění nebezpečného 
odpadu z vyřazené soupravy soupravy SNR 1/SOL-
64, obsaženo v ampulích. 

12 

Odpad kategorie "N" - 
16 05 08 Vyřazené 
organické chemikálie, 
které jsou nebo 
obsahují nebezpečné 
látky 

0,05 

Jedná se o převzetí a odstranění nebezpečného 
odpadu z vyřazené soupravy soupravy SNR 1/SOL-
64, obsaženo v ampulích. 

13 

Odpad kategorie "N" - 
17 05 03 Zemina a 
kamení obsahující 
nebezpečné látky 

15 

Jedná se o převzetí a odstranění odpadu 
katalogového čísla 17 05 03. Tato zemina vznikla v 
zařízení pro mytí podvozků vozidel v průběhu 
celoročního oplachování podvozků vozidel a 
následného usazení v kalových polích. Zemina je 
znečištěna ropnými látkami a obsahuje nepolární 
extrahovatelné látky (NEL) v předpokládaném 
množství max. 1620 mg/kg sušiny. Nakládku 
zeminy provede zhotovitel. Zemina se nachází v 
kalových polích (rozměr kalového pole je 12,5 x 2,8 
m). 

14 

Odpad kategorie "O" - 
15 02 03 Absorpční 
činidla, filtrační 
materiály, čistící 
tkaniny a ochranné 
oděvy neuvedené pod 
číslem 15 02 02 

0,8 

Jedná se o převzetí a odstranění ostatního odpadu. 
Jde o vzduchové filtry z techniky. Odpad 
neobsahuje nebezpečné látky. 

15 

Odpad kategorie "O" - 
16 01 03 Pneumatiky 0,5 

Jedná se o převzetí a odstranění ostatního odpadu, 
duše z pneumatik. Odpad neobsahuje nebezpečné 
látky. 
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16 
 

Odpad kategorie "O" - 
16 01 19 Plasty 0,5 

Jedná se o převzetí a odstranění odpadu z vojenské 
techniky. 

17 

Odpad kategorie "O" - 
16 01 20 Sklo 0,5 

Jedná se o převzetí a odstranění odpadu z vojenské 
techniky. 

18 

Odpad kategorie "O" - 
16 02 14 Vyřazená 
zařízení neuvedená 
pod čísly 16 02 09 až 
16 02 13 

0,8 

Jedná se o převzetí a odstranění ostatního odpadu, 
vyřazená zařízení z ovládání registračních terčů. 

19 

Odpad kategorie "O" - 
16 06 04 Alkalické 
baterie 

0,1 

Jedná se o převzetí a odstranění ostatního odpadu, 
monočlánky. Odpad neobsahuje nebezpečné látky. 

20 

Odpad kategorie "O" - 
17 04 11 Kabely 
neuvedené pod číslem 
17 04 10 

1 

Jedná se o převzetí a odstranění ostatního odpadu, 
kabely od telefonů. 

21 

Odpad kategorie "O" - 
20 01 02 Sklo 0,8 

Jedná se o převzetí a odstranění ostatního odpadu, 
rozbité sklo z kuchyně. Odpad neobsahuje žádné 
nebezpečné látky. 

22 

Odpad kategorie "O" - 
20 01 10 Oděvy 

0,5 

Jedná se o převzetí a odstranění ostatního odpadu. 
Je to směs vyřazeného materiálu - pracovní oděvy, 
prádlo a rukavice apod. Odpad  neobsahuje žádné 
nebezpečné látky. 

23 

Odpad kategorie "O" -
20 01 11 Textilní 
materiály 0,5 

Jedná se o převzetí a odstranění ostatního odpadu. 
Je to směs vyřazeného materiálu -  ubrusy, záclony, 
prostěradly, přikrývky, závěsy apod. Odpad 
neobsahuje žádné nebezpečné látky. 

24 

Odpad kategorie "O" - 
20 01 39 Plasty 

0,5 

Jedná se o převzetí a odstranění ostatního odpadu, 
plastové podnosy, dózy, mísy. Odpad neobsahuje 
žádné nebezpečné látky. 

25 

Odpad kategorie "O" - 
20 01 36 Vyřazené 
elektrické a 
elektronické zařízení 

0,5 

Jedná se o převzetí a odstranění ostatního odpadu, 
elektrozařízení pocházející z domácnosti . Odpad 
neobsahuje žádné nebezpečné látky. 

26 

Odpad kategorie "O" - 
20 03 07 Objemný 
odpad 20 

Jedná se o převzetí a odstranění ostatního odpadu. 
Je to směs vyřazeného materiálu - tělovýchovný 
materiál, nářadí, autosedačky, nábytek, vnitřní 
vybavení místnosti.   Odpad neobsahuje žádné 
nebezpečné látky. 
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1.4. Množství odpadu je maximální, nemusí být předáno v celém rozsahu. Konečné množství
bude stanoveno vážením při přebírání odpadu.

1.5. Tento odpad vznikl při činnosti útvarů a zařízení posádky Vyškov

1.6. Účelem této Smlouvy je zabezpečení ochrany životního prostředí na základě zákona o
odpadech č.185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2. Cena za dílo

2.1. Cena za plnění dle této Smlouvy se skládá z dílčích cen za provedení jednotlivých dílčích
plnění (tj. částí díla). Cena za jednotlivá dílčí plnění bude stanovena dle cenové kalkulace
v bodě 2.4. Tyto ceny musí být zachovány po celou dobu platnosti této Smlouvy.

2.2. Cena za dílo se sjednává pevnou částkou jako nejvýše přípustná, a to ve výši 182 564,80
CZK (slovy: stoosumdesáttisícpětsetšedesátčtyři00/100 korun českých). V takto stanovené
ceně za dílo jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s plněním této Smlouvy
(např. DPH, doprava, nakládka, vážení, vyhotovení průvodních dokladů, cena za odstranění
odpadů apod.). Tato stanovená cena je ze strany zhotovitele nevymahatelná.

2.3. U jednotlivých druhů odpadů zhotovitel vyplní způsob odstraňování odpadů v souladu
s přílohou č. 4 k zákonu č. 185/2001 Sb.

2.4. Kalkulace ceny je stanovena takto:

Pol. Název odpadu
Maximální
počet tun

Cena za MJ
s DPH
(CZK)

Cena
celkem za
položku s

DPH
(CZK)

Kód
využití
odpadu

těmito látkami



6

Pneumatiky

16

04 10
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CENA CELKEM S DPH (21%) (CZK) 182 564,80

2.5. Cenu za dílo je možné zvýšit pouze z důvodu zvýšení DPH, a to na základě písemného
dodatku ve smyslu čl. 10. 2. této Smlouvy.

3. Lhůty a místo plnění

3.1. Objednatel je povinen předat předmět plnění zhotoviteli k provedení dílčího plnění díla na
adrese uvedené v bodu 3.3. Doba předání je dohodou stran stanovena vždy v pracovní dny,
a to Po-Čt od 07,00 do 15,00 hod., Pá od 07,00 do 12,00 hod.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli řádně dokončené dílčí plnění, tj. části
díla, nejpozději v den ukončení dílčího plnění stanoveném příslušnou schválenou
objednávkou. Doba předání je dohodou stran stanovena vždy v pracovní dny, a to Po-Čt od
07,00 do 15,00 hod., Pá od 07,00 do 12,00 hod.

3.3. Místem plnění jsou prostory objednatele na adrese uvedené v záhlaví této Smlouvy na
odběrných místech:

-

4. Objednávky

4.1. Objednávkou se pro účely této Smlouvy rozumí jednostranný úkon objednatele adresovaný
zhotoviteli ve smyslu čl. 4. 2. této Smlouvy, kterým objednatel specifikuje konkrétní dílčí
plnění (tj. části díla) co do rozsahu plnění. Objednatel je povinen vyplnit v objednávce tyto
údaje:
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4.1.1. číslo objednávky;
4.1.2. specifikaci dílčího plnění, tj. části díla;
4.1.3. den zahájení dílčího plnění (tj. části díla); a
4.1.4. den ukončení dílčího plnění (tj. části díla).

4.2. Objednatel zasílá zhotoviteli objednávky prostřednictvím portálu e-tržiště NEN úkonem
s označením „výzva k plnění“, přičemž objednávka zhotovitele je k úkonu „výzva k plnění“
připojena jako její příloha. Portálem e-tržiště se pro účely této Smlouvy rozumí úvodní
internetová stránka https://portalnen.nipez.cz/ kde jsou odkazy na zveřejňovaná výběrová
řízení a další informace o veřejných zakázkách zadávaných objednatelem.

4.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne uveřejnění úkonu „výzva
k plnění“ prostřednictvím portálu NEN:

4.3.1. přijmout objednávku a podepsat elektronickým podpisem, nebo

4.3.2. sdělit objednateli prostřednictvím e-mailové adresy objednatele, že objednávku ve
smyslu této Smlouvy považuje za neplatnou včetně popisu všech jejich vad, přičemž
neplatnou objednávkou se pro účely této smlouvy rozumí:

4.3.2.1. objednávka, která není objednatelem vyplněna ve všech svých částech tak,
jak stanovuje tato Smlouva;

4.3.2.2. objednávka, ve které jsou vyplněné údaje v rozporu s touto Smlouvou;

4.3.2.3. objednávka, která není objednatelem zhotoviteli zaslána na příslušném
formuláři.

4.4. V případě nefunkčního elektronického tržiště bude objednávka vždy vyhotovena ve 2
výtiscích na objednávkovém formuláři objednatele a bude opatřena razítkem a podpisem
odpovědného pracovníka objednatele. Odpovědný pracovník zhotovitele převezme
vyhotovení objednávky a písemně potvrdí její převzetí.

4.5. Objednávka se považuje za schválenou dnem jejího přijetí zhotovitelem ve smyslu čl. 4.3.1.
této Smlouvy nebo marným uplynutím lhůty stanovené v čl. 4. 3. této Smlouvy.

4.6. S neplatnou objednávkou nejsou spojeny žádné účinky v souvislosti s touto Smlouvou,
vyjma povinnosti zhotovitele vyplývající z čl. 4. 3. této Smlouvy

5. Způsob provádění díla

5.1. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení
díla potřeba, zejména zabezpečit při přebírání, vážení a přepravě odpadů v areálu
objednatele preventivní ochranu životního prostředí (úkapy, únik olejů, případně jiná
nebezpečí) a v případě znečištění provede úklid a očištění zasažených prostorů.

5.2.

5.3. Odpady, které jsou skladované na paletách, mohou být při předávání zvážené pomocí
paletového vozíku s digitální váhou nebo na kalibrované můstkové váze.
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5.4. Zhotovitel je povinen vést zkušební a kontrolní záznamy k předmětu plnění dle této 
Smlouvy tak, aby bylo možno prokázat shodu díla s požadavky stanovenými ve Smlouvě.  

5.5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 Občanského zákoníku. 
Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu díla provádět. Za tímto účelem je 
zhotovitel povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním 
díla, vyžádanou objednatelem, dále je zhotovitel povinen umožnit objednateli vstup do 
veškerých prostor, ve kterých je dílo prováděno nebo které s prováděním díla souvisejí.  

5.6. Dílčí plnění (tj. část díla) je provedeno, je-li zhotovitelem dokončeno a objednatelem 
převzato. Dílčí plnění (tj. část díla) je dokončeno, nevykazuje-li vady, jsou-li k němu 
všechny doklady a dokumenty nutné k užívání díla: 

5.6.1. vážní list; 

5.6.2. předávací list odpadu s uvedením IČZ koncového zařízení pro sběr nebezpečných a 
ostatních odpadů s rozlišením, zda se jedná o stacionární či mobilní zařízení; 

5.6.3. ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR.  

5.7. Dokončené dílčí plnění (tj. část díla) zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu, který 
je uveden v čl. 3. 2. této Smlouvy, v místě plnění, které je sjednáno v čl. 3. 3. této Smlouvy. 
Objednatel požaduje, aby zhotovitel odevzdal dokončené dílčí plnění (tj. část díla) 
objednateli jako celek, a to včetně: 

5.7.1. dokladů a dokumentů prokazujících shodu díla s požadavky stanovenými v této 
Smlouvě; 

5.7.2. dokladů a dokumentů nutných k převzetí díla (Ohlašovací listy pro přepravu 
nebezpečných odpadů po území ČR v listinné podobě, předávací listy odpadu, vážní 
listy). 

5.8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen převzít částečné plnění dílčího plnění 
(tj. částečné plnění části díla) nebo dílčí plnění (tj. část díla), které není ve smyslu této 
Smlouvy dokončené. 

5.9. Předání dokončeného dílčího plnění (tj. části díla) zhotovitelem objednateli bude provedeno 
po předchozím projednání a odsouhlasení termínu a konkrétní hodině se zástupcem 
objednatele oprávněným jednat ve věcech technických. Při předání dílčího plnění (tj. části 
díla) zhotovitelem objednateli bude provedena prohlídka dílčího plnění (tj. části díla) (dále 
jen „prohlídka plnění“). 

5.10. Prohlídku plnění za objednatele provede zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech 
technických, přičemž: 

5.10.1. není-li dílčí plnění (tj. část díla) ve smyslu této Smlouvy dokončené, je objednatel 
po provedené prohlídce oprávněn odmítnout dílčí plnění (tj. část díla) převzít. O 
nepřevzetí plnění bude objednatelem vyhotoven zápis, ve kterém objednatel uvede 
veškeré výhrady, pro které nebylo dílčí plnění (část díla) převzato. 

5.10.2. není-li dílčí plnění (tj. část díla) ve smyslu této Smlouvy dokončené a nevyužije-li 
objednatel svého práva odmítnout dílčí plnění (tj. část díla) převzít, objednatel 
dílčí plnění (tj. část díla) převezme s výhradami. Zhotovitel bere na vědomí, že tak 
objednatel učiní pouze tehdy, je-li to pro objednatele výhodné. Do okamžiku 
vypořádání všech výhrad nebude dílčí plnění (tj. část díla) považováno za 
dokončené. 
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5.10.3. v ostatních případech objednatel dílčí plnění (tj. část díla) převezme bez výhrad. 

5.11. Po převzetí odpadů do vlastnictví oprávněnou osobou zhotovitele přejdou na zhotovitele 
veškeré povinnosti původce odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů.  

5.12. Zhotovitel poskytne objednateli kontejnery na dobu nakládky odpadu (max. 5 dnů). Některé 
nebezpečné odpady mohou být ve starších, mírně poškozených obalech.  

 

6. Platební podmínky 

6.1. Nárok na úhradu ceny za dílo objednatelem vzniká zhotoviteli postupně vždy po ukončení 
každého dílčího plnění, a to ve výši ceny za dílčí plnění (části díla), která byla objednatelem 
v uplynulém dílčím plnění převzata bez výhrad, a za dílčí plnění (části díla), u nichž 
v příslušném dílčím plnění došlo k vypořádání všech výhrad, byla-li tato dílčí plnění, tj. části 
díla, objednatelem převzata v předchozím období s výhradami (tzn. zhotovitel je oprávněn 
požadovat po objednateli úhradu dílčí ceny v návaznosti na plnění této Smlouvy jedním 
daňových dokladem (fakturou) jednou měsíčně). Úhrada každé dílčí ceny bude provedena na 
základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na bankovní účet 
uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře). Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2. Fakturováno bude skutečné množství odpadů, které zhotovitel převzal a jejichž hmotnost je 
doložena vážními lístky, maximálně však množství uvedené v bodu 1. 3. Daňový doklad 
(faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zák. č. 235/2004 Sb., o 
DPH, ve znění pozdějších předpisů, dále musí daňový doklad (faktura) obsahovat číslo 
Smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění, a informaci o tom, že příjemce plnění je 
Vojenský útvar 8660 Vyškov. K identifikaci objednatele je zhotovitel povinen na tomto 
daňovém dokladu (faktuře) uvést následující údaje: „Česká republika - Ministerstvo obrany, 
se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6. IČ: 60162694, DIČ: CZ60162694. Konečný 
příjemce: Vojenský útvar 8660 Vyškov, sídl. V. Nejedlého, 68201 Vyškov“. 

6.3. Zhotovitel je povinen v daňovém dokladu (faktuře) cenu za jednotlivá dílčí plnění (části 
díla) rozepsat po jednotlivých položkách. Součástí daňového dokladu (faktury) jsou 
potvrzené Ohlašovací listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR, předávací listy 
odpadu a vážní lístky podepsané za objednatele zástupcem objednatele oprávněným jednat 
ve věcech technických.  

6.4. V daňovém dokladu (faktuře) uvede zhotovitel IČZ konečného příjemce odpadu. 

6.5. Daňový doklad (fakturu) ve dvou výtiscích doručí zhotovitel objednateli na doručovací 
adresu objednatele. Objednatel zaplatí cenu dle daňového dokladu (faktury) nejpozději do: 

6.5.1.  30 dnů ode dne obdržení tohoto daňového dokladu (faktury), byl-li daňový doklad 
(faktura) objednateli doručen nejpozději do 5. 12. 2018; 

6.5.2. 60 dnů ode dne obdržení tohoto daňového dokladu (faktury) v ostatních případech. 

6.6. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání ceny dle daňového dokladu 
(faktury) z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

6.7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který 
neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými, nebo úplnými doklady, 
nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. 
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6.8. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového 
dokladu (faktury). Oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet 
původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená dle čl. 6. 5. 
této Smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného 
daňového dokladu (faktury) objednateli. 

6.9. 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. 

 

7. Práva z vadného plnění a záruka za jakost 
7.1. Práva z vadného plnění se řídí § 2615 a násl. Občanského zákoníku. 

7.2. Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost díla.  

7.3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost, která počíná běžet dnem převzetí díla a činí 6 měsíců 
na práci (tj. záruční doba činí 6 měsíců), v níž je objednatel oprávněn zhotoviteli vady 
oznámit a požadovat jejich odstranění. 

7.4. Objednatel uplatní právo z odpovědnosti zhotovitele ze záruky za jakost dílčího plnění (tj. 
části díla) písemným ohlášením na adrese zhotovitele pro doručování nebo faxem (e-
mailem) na jeho faxové (e-mailové) spojení dle této Smlouvy. Toto ohlášení bude obsahovat 
zejména označení dílčího plnění (tj. části díla) a popis vady. Zhotovitel je povinen takto 
ohlášenou vadu odstranit do 10-ti pracovních dnů ode dne doručení tohoto ohlášení. 

7.5. V jiných případech než u záruky za jakost dílčího plnění (tj. části díla) uplatní objednatel 
právo z odpovědnosti zhotovitele za vady dílčího plnění (tj. části díla) písemným ohlášením 
na adrese zhotovitele pro doručování. Toto ohlášení bude obsahovat zejména označení 
dílčího plnění (tj. části díla), popis vady a lhůtu, ve které objednatel požaduje vadu odstranit. 
Na ohlášení vad dílčího plnění (tj. části díla) je zhotovitel povinen odpovědět do 10-ti dnů 
ode dne doručení tohoto ohlášení. 

7.5.1. pokud zhotovitel povinnost stanovenou v čl. 7. 5. této Smlouvy nesplní, má se za to, 
že s lhůtou k odstranění vad uvedenou v ohlášení souhlasí;  

7.5.2. v případě, že zhotovitel nesouhlasí s lhůtou stanovenou objednatelem podle čl. 7. 5. 
této Smlouvy, je oprávněn navrhnout lhůtu jinou společně s jejím odůvodněním, 
Smluvní strany prohlašují, že vyvinou maximální úsilí k dosažení dohody o termínu 
odstranění vad za předpokladu, že požadavek zhotovitele je oprávněný. Neodůvodní-
li nebo neprokáže-li dostatečně zhotovitel svůj požadavek na změnu termínu pro 
odstranění vad, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady ve lhůtě dle ohlášení 
objednatele 

7.6. Záruční doba neběží:  

7.6.1. po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo, nebo jeho vadou dotčenou část, řádně v 
plném rozsahu užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel;   

7.6.2. po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady plnění, za které odpovídá zhotovitel a 
které sice nebrání objednateli v řádném užívání plnění, ale vyskytnou se opakovaně. 

7.7. Záruční doba neběží vždy ode dne doručení ohlášení vad zhotoviteli až do dne, kdy 
zhotovitel odevzdá objednateli příslušné plnění nebo jeho část po odstranění vady.  
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7.8. Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích 
ustanovení neběží.  

8. Smluvní pokuty 

8.1. Za nesplnění závazku z této Smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty: 

8.1.1. je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla objednateli ve lhůtě sjednané 
v čl. 3. 2. této Smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý 
den prodlení 0,5% z ceny díla vč. DPH, přičemž za poslední den prodlení se 
považuje den převzetí dílčího plnění (tj. části díla) objednatelem, bylo-li dílčí plnění 
(část díla) převzato objednatelem bez výhrad, anebo okamžik vypořádání všech 
výhrad, bylo-li dílčí plnění (část díla) objednatelem převzato s výhradami; 

8.1.2. je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad díla v dohodnutých termínech, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení 0,5% z ceny 
díla vč. DPH avšak nejvýše 100% celkové ceny; 

8.1.3. v případě jednostranného odstoupení kupujícího od Smlouvy dle bodu 9.1. Smlouvy 
se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč, a to 
do 5 pracovních dnů od zániku smluvního vztahu 

8.2. Dále se zhotovitel zavazuje uhradit náklady objednatele spojené s uplatněním každé 
pohledávky vzniklé dle čl. 7. 1. této Smlouvy, ve výši 1 200,- Kč na základě nařízení vlády 
č. 351/2013 Sb., za každou jednotlivou pohledávku. 

8.3. Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou u zhotovitele na 
jeho adrese pro doručování. Zhotovitel je povinen zaplatit uplatněnou smluvní pokutu 
objednateli do 30 dnů od doručení této výzvy. 

8.4. Smluvní pokutu zaplatí zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Náhrada 
škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 

 

9. Odstoupení od Smlouvy 

9.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato Smlouva zaniká vedle ostatních případů 
stanovených Občanským zákoníkem také jednostranným odstoupením od Smlouvy ze strany 
objednatele pro její podstatné porušení zhotovitelem nebo její výpovědí ze strany 
objednatele. 

9.2. Podstatným porušením povinností ze strany zhotovitele se rozumí: 

9.2.1. prodlení zhotovitele s předáním dokončeného dílčího plnění (tj. části díla) 
objednateli ve lhůtě sjednané v čl. 3. 2. této Smlouvy po dobu delší než 10 dnů; 

9.2.2. opakované porušení povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy, přičemž 
opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti. 

9.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpověď musí 
být učiněna písemně, výpovědní lhůta činí 1 měsíc a začne běžet prvním dnem kalendářního 
měsíce následujícího poté, kdy byla výpověď zhotoviteli doručena. 

 

10. Zvláštní ujednání 
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10.1. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této Smlouvy, 
se řídí právním řádem České republiky.  

10.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, 
výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě, podepsaným statutárními orgány nebo 
zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
Smlouvy nepovažují. V případě změny zástupce objednatele nebo zhotovitele oprávněného 
jednat ve věcech technických nebude vyhotoven dodatek ke Smlouvě; smluvní strana, u 
které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit druhé smluvní straně. 
Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně. 

10.3. Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických může za objednatele činit 
pouze tyto úkony: 

10.3.1. dohodnout se zhotovitelem den a datum předání dílčího plnění (tj. části díla) – čl. 5. 
7. této Smlouvy;  

10.3.2. odmítnout dílčí plnění (tj. část díla) převzít dle čl. 5.10.1. této Smlouvy, převzít dílčí 
plnění (tj. část díla) bez výhrad dle čl. 5.10.3. této Smlouvy a převzít dílčí plnění (tj. 
část díla) s výhradami dle čl. 5.10.2. této Smlouvy, a to včetně vyhotovení a podpisu 
zápisu o odmítnutí převzít dílčí plnění (tj. část díla); 

10.3.3. být přítomen vážení odpadů a vystavit vážní lístky. 

Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických není oprávněn zejména 
rozhodnout nebo se zhotovitelem dohodnout způsob vypořádání nároků z vad plnění. Úkony 
učiněné zástupcem objednatele oprávněným jednat ve věcech technických nad takto 
vymezený rámec nezavazují objednatele. 

10.4. Smluvní strany sjednaly, že doručování se provádí na doručovací adresy uvedené v záhlaví 
této Smlouvy a to doporučeně s dodejkou, nebo osobně proti potvrzení o převzetí. 
V případě, že smluvní strana odmítne doručovanou zásilku převzít, platí den odmítnutí 
převzetí za den doručení. V případě, že smluvní strana nevyzvedne zásilku v úložní době u 
držitele poštovní licence, má se za to, že zásilka byla doručena třetím dnem od uložení a to, i 
když se smluvní strana o uložení nedozvěděla.  

10.5. V případě zániku zhotovitele je tento povinen ihned sdělit objednateli tuto skutečnost, event. 
sdělit svého právního nástupce. V případě změny sídla, místa podnikání, nebo doručovací 
adresy je tuto skutečnost smluvní strana, u níž ke změně došlo, povinna neprodleně písemně 
oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny pro účely této Smlouvy nastává dnem 
doručení tohoto písemného oznámení příslušné smluvní straně. 

10.6. Smluvní strany jsou oprávněny postoupit jakoukoliv pohledávku nebo závazek vyplývající 
z této Smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany. 

10.7. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve 
smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění 
pozdějších právních předpisů. Prodávající se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení 
upravující vstup do těchto objektů, která byla v této souvislosti vydána statutárním orgánem, 
do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží 

10.8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této Smlouvy. 

10.9. Neplatnost některého ze smluvních ustanovení nemá vliv na platnost ustanovení ostatních. V 
případě, že nastane rozpor mezi touto Smlouvou a jejími přílohami, budou přednostně 
aplikována ustanovení této Smlouvy. 



14

10.10. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30. 12. 2018 nebo proplacením částky
nasmlouvané ceny.

10.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve
znění pozdějších předpisů.

10.12. Tato smlouva je vyhotovena v jednom výtisku o 14 stranách, jejíž elektronický obraz je
součástí veřejné zakázky uložené v elektronickém tržišti NEN pod systémovým číslem
zakázky: N006/18/V00005796 a bude podepsána elektronickým podpisem oběma stranami.
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