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Smlouva o odstranění komunálního  

a nebezpečného odpadu 

uzavřená podle ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 

Smluvní strany  

 

1. Marius Pedersen a.s. 

se sídlem Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové 

IČ: 42194920, DIČ: CZ 42194920  

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném KS v Hradci Králové v oddílu B, vložce číslo 389 

zastoupená Jiřím Heroldem, oblastním manažerem jednajícím na základě plné moci 

bankovní spojení:  ČSOB a.s., č.ú. 8787063/0300  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

a 

 

2. Oblastní nemocnice Náchod a.s. 

se sídlem Purkyňova 446, 547 01 Náchod 

IČ: 26000202, DIČ: CZ26000202, DIČ pro účely DPH: CZ699004900 

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném KS v Hradci Králové v oddílu B., vložce číslo 2333 

zastoupená: Ing. Ivanou Urešovou, MBA, statutární ředitelkou 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 78-8883900227/0100 

(dále jen „objednatel“) 

 

Článek I. 

Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva, jejímž předmětem je zabezpečení odstranění komunálního a nebezpečného 

odpadu pro objednatele (dále jen „smlouva“), je uzavírána na základě výběru nejvhodnější 

nabídky v otevřeném nadlimitním zadávacím řízení na služby s názvem „Odstranění 

komunálního a nebezpečného odpadu v Oblastní nemocnici Náchod a.s.“. Zhotovitel 

tímto prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou plnění, které bude 

poskytovat na základě této smlouvy, že mu jsou známy její veškeré technické, kvalitativní 

a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 

k plnění ze smlouvy nezbytné. 

2. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se všemi podmínkami a pokyny objednatele, 

které jsou relevantní pro uzavření této smlouvy, zejména se zadávacími podmínkami 

stanovenými pro výše uvedenou veřejnou zakázku a že je shledal vhodnými, a že cena a 

způsob plnění smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a 

okolnosti.  
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Článek II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je: 

- zajištění odstranění komunálního odpadu blíže specifikovaného v příloze č. 1 

této smlouvy pro objednatele, a to v souladu s touto smlouvou a právními předpisy 

upravujícími oblast nakládání s odpady, zejména v souladu zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

a jeho prováděcími vyhláškami, zejména v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

- zajištění odstranění nebezpečného odpadu blíže specifikovaného v příloze č. 1 

této smlouvy pro objednatele, a to v souladu s touto smlouvou a právními předpisy 

upravujícími oblast nakládání s odpady, zejména v souladu zákonem č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

a jeho prováděcími vyhláškami, zejména v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Předmětem smlouvy je dále: 

- pronájem 52 ks shromažďovacích prostředků na uložení komunálního odpadu 
(dále jen „kontejnery pro komunální odpad“), jejichž druhy, počty kusů a jejich 

umístění je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy.  Není -li stanoveno jinak je 

pronájem kontejnerů pro komunální odpad sjednán na dobu trvání této smlouvy.  

Tyto kontejnery pro komunální odpad budou po celou dobu trvání této smlouvy 

udržovány zhotovitelem v bezvadném stavu, řádně označeny druhem odpadu, 

logem a nápisem s názvem zhotovitele (dodavatele služby). O předání kontejnerů 

se pořídí předávací protokol potvrzený zástupci objednatele a zhotovitele. 

- pronájem 1 ks shromažďovacích prostředků o velikosti min. 25m3 na uložení 

nebezpečného odpadu (dále jen „kontejnery pro nebezpečný odpad“), jejichž 

umístění je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy. Není-li stanoveno jinak, je 

pronájem kontejnerů pro nebezpečný odpad sjednán na dobu trvání této smlouvy.  

Tyto kontejnery pro nebezpečný odpad budou po celou dobu trvání této smlouvy 

udržovány zhotovitelem v bezvadném stavu, řádně označeny druhem odpadu, 

logem a nápisem s názvem zhotovitele (dodavatele služby). O předání kontejnerů 

se pořídí předávací protokol potvrzený zástupci objednatele a zhotovitele. 

3. Množství komunálního a nebezpečného odpadu uvedené objednatelem v příloze č. 2 této 

smlouvy je pouze orientační. Zhotovitel bere na vědomí, že takto stanovený 

předpokládaný objem byl určen na základě produkce odpadů objednatele z 

předcházejících let. Skutečný objem odpadu může být vyšší či nižší podle aktuální situace 

objednatele. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen plnit povinnosti dle této smlouvy i při 

vyšší produkci odpadu objednatele, ve srovnání s předchozími lety, když s objemem byl 

objednatelem seznámen. 

4. Předmětem plnění je rovněž zajištění a vedení všech potřebných statistik a evidencí 

komunálního odpadu v rozsahu povinností vyplývajících z platných právních předpisů a 

tuto evidenci aktualizovat v souladu se změnami právních předpisů. 

5. Zhotovitel je povinen vést evidenci odpadů podle § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb. MŽP ČR o 

podrobnostech nakládání s odpady, poskytovat tyto informace jedenkrát za měsíc 

objednateli.  Zhotovitel je povinen předávat podklady pro zpracování ročního hlášení o 

produkci odpadů a nakládání s nimi v požadovaném formátu (datový standard MŽP ČR 

pro možnost vkládat ISPOP) v listinné a elektronické podobě. 

6.  Zhotovitel může část plnění realizovat prostřednictvím třetích osob (dále jen 

„poddodavatel“), přičemž v takovém případě je povinen své poddodavatele zavázat ve 
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stejném rozsahu, jako je zavázán zhotovitel dle této smlouvy, přičemž zhotovitel odpovídá 

za jejich plnění tak, jako by plnil sám. 

 

Článek III. 

Doba a místo plnění 

1. Smlouva se sjednává na dobu určitou (4let) ode dne účinnosti této smlouvy (viz čl. XI. 

odst. 1 této smlouvy).  

2. Místem plnění (sběrná místa) je: 

 ON Náchod a.s., Purkyňova 446, Náchod 547 69 – dolní areál 

 ON Náchod a.s., Purkyňova 446, Náchod 547 69 – horní areál 

 ON Náchod a.s., nemocnice Broumov, Smetanova 91, Broumov 550 01, 

 ON Náchod a.s., nemocnice Jaroměř, Národní 83, Jaroměř 551 01, 

 ON Náchod a.s., nemocnice Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 506, Rychnov nad 

Kněžnou 516 23, 

 ON Náchod a.s., provozovna Týniště nad Orlicí, Mírové náměstí 88, 517 21 

Týniště nad Orlicí 

 ON Náchod a.s., nemocnice Opočno, Nádražní 169, Opočno 517 73, 

 ON Náchod a.s., nemocnice Nové Město nad Metují. 

 

3. Zhotovitel převezme komunální a nebezpečný odpad podle kategorie odpadu ve shora 

specifikovaných sběrných místech dle harmonogramu, který předložil před podpisem 

této smlouvy a který se stává přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel je povinen odvézt 

odpad i mimořádně na vyžádání objednatele, a to do 24 hodin od písemné výzvy. 

4. Hmotnost odpadu zajistí zhotovitel prostřednictvím certifikovaného vážícího zařízení 

pro vážení odpadu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen doložit platnou revizi 

vážícího zařízení. 

 

Článek IV. 

Povinnosti zhotovitele  

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k nakládání s odpadem dle zákona č. 

185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, je držitelem veškerých povolení a souhlasů 

potřebných k plnění předmětu smlouvy dle platných právních předpisů a je k realizaci 

předmětu smlouvy plně oprávněn.   

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k poskytování služeb dle této smlouvy, tedy 

disponuje příslušným živnostenským oprávněním, byl mu příslušným správním 

orgánem udělen souhlas k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu 

nebezpečných odpadů ve smyslu zákona č., 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, 

a to pro všechny druhy nebezpečných odpadů dle této smlouvy, a má platný a schválený 

provozní řád zařízení k využívání, úpravě, sběru, výkupu a skladování odpadů. 

3. Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady ve všech fázích realizace předmětu smlouvy 

v souladu s platnou právní úpravou v této oblasti s vědomím, že je odpovědný za 

nakládání s odpady až do okamžiku jejich případného předání další oprávněné osobě 

k využívání nebo odstraňování. 

4. Každým jednotlivým převzetím odpadů zhotovitelem od objednatele dojde k převodu 

vlastnického práva k převzatým odpadům z objednatele na zhotovitele, a to i v případě, 

že by odpady převzal pro zhotovitele dopravce. Od okamžiku, kdy zhotovitel převezme 
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odpady od objednatele, odpovídá za nakládání s nimi dle příslušných obecně závazných 

právních předpisů.   

5. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady udržovat všechny kontejnery v řádném a 

provozuschopném stavu a v případě potřeby zajistit jejich umytí nebo výměnu za čisté 

či nové. Zhotovitel se dále zavazuje udržovat na vlastní náklady pořádek a čistotu 

sběrných míst, na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění 

služeb dle této smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje plnit si své povinnosti dle této smlouvy tak, aby co nejméně 

narušoval provoz v místě plnění svých povinností, zachovával pořádek, čistotu a 

vyvaroval se jednání ohrožujících zdraví lidí nebo životního prostředí.  

7. Zhotovitel se zavazuje písemně oznámit neprodleně objednateli veškeré kontroly 

provedené správními orgány u zhotovitele či jeho poddodavatele a písemně seznámit 

objednatele se závěry těchto kontrol. 

8. Zhotovitel se zavazuje dbát na to, aby v případě realizace svých povinností 

prostřednictvím poddodavatele byly na poddodavatele přeneseny v odpovídajícím 

rozsahu tak, aby bylo zajištěno řádné plnění ze smlouvy. 

9. Zhotovitel se zavazuje provádět přepravu nebezpečného odpadu vozidly, která splňují 

podmínky Evropské dohody ADR o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. 

Posádka vozidla bude rovněž proškolena dle této Evropské dohody ADR. 

10. Zhotovitel je povinen po celou dobu platnosti této smlouvy v rámci poskytování služby 

splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem 

plnění služby, které byly prokázány ve výběrovém řízení, na základě něhož byla se 

Zhotovitelem, jakožto vybraným účastníkem uzavřena tato smlouva na předmět plnění 

veřejné zakázky.  

11. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy dle této Smlouvy 

uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost zhotovitele za 

škodu způsobenou svou činností objednateli či třetím osobám s limitem pojistného 

plnění ve výši minimálně 2 mil. Kč, kterou se zavazuje kdykoliv na požádání předložit 

k nahlédnutí objednateli. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke 

způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta 

pojištěním sjednaným dle této smlouvy, bude zhotovitel povinen škody uhradit 

z vlastních prostředků. Pojistná smlouva (kopie) je přílohou č. 4 smlouvy. 

 

 Článek V. 

Povinnosti objednatele  

1. Objednatel se zavazuje umožnit přístup určeným pracovníkům zhotovitele do areálu 

místa plnění za účelem plnění ustanovení této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje dodržovat a plnit obecně závazné předpisy, především povinnost 

původce odpadu při nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, 

v platném znění. 

3. Objednatel se zavazuje předávat nebezpečný odpad označený a zvážený v uzavřených 

plastových pytlích. Ostré předměty budou předávány v pevných obalech zabraňujících 

propíchnutí. 

4. Sběrné kontejnery pronajaté dle této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn 

používat jen pro účely ukládání odpadu. Po skončení pronájmu musí být pronajaté 

sběrné kontejnery předány zpět zhotoviteli bez znehodnocení či nadměrného 

opotřebení, které neodpovídá povaze určení věci. Za znehodnocení či nadměrné 
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opotřebení pronajatých sběrných kontejnerů se nepovažuje poškození vzniklé činností 

zhotovitele. 

 

Článek VI. 

Cena a platební podmínky 

1. Cena se sjednává podle ceníku uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, přičemž:   

a) u nebezpečného odpadu je rozhodná cena za měrnou jednotku (t) odpadu, uvedená 

roční cena je pouze cena předpokládaná; 

b)  u komunálního odpadu shromažďovaného v nádobách je rozhodná cena za 

měrnou jednotku (roční svoz/ks); 

c)  u komunálního odpadu shromažďovaného volně je rozhodná cena za měrnou 

jednotku (t) odpadu. 

 

2. Cenu je povinen zhotovitel účtovat podle skutečně odvezeného množství odpadu dle 

předchozího odstavce 1, písm. a) a c) tohoto článku a počtu svážených nádob dle písm. 

b) předchozího odstavce 1 tohoto článku, které bude odpovídat údajům na předávaných 

pravidelných měsíčních výkazech, kde je uvedena hmotnost jednotlivých převzatých 

odpadů dle katalogových čísel. Cena za měrnou jednotku je cena konečná, zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele (např. dopravné do místa plnění, pojištění, celní, bankovní 

a ostatní poplatky, finanční vlivy inflace, úklid sběrných míst apod.). 

3. Cenu za pronájem nádob na komunální odpad a kontejnerů na nebezpečný odpad bude 

zhotovitel účtovat podle počtu skutečně pronajatých nádob a kontejnerů a příslušných 

jednotkových cen, který bude odpovídat objednatelem zaslané a zhotovitelem 

potvrzené objednávce. Cena za jednotku je cena konečná, zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele (např. dopravné do místa plnění, pojištění, celní, bankovní a ostatní 

poplatky, finanční vlivy inflace). 
 

4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli jako přílohu každého daňového dokladu 

(faktury) měsíční přehled likvidovaných druhů odpadu dle katalogových čísel včetně 

dodání vážních lístků. 

5. Objednatel se zavazuje hradit zhotoviteli cenu předmětu plnění, a to na základě 

daňového dokladu splňujícího všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných 

právních předpisů. Objednatel neposkytuje zálohu na plnění dle této smlouvy. 

Objednatel je oprávněn vrátit vadný daňový doklad zhotoviteli, a to až do lhůty 

splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou kupní ceny. Nová 

lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu. 

6. Daňové doklady budou zhotovitelem vystavovány jednou měsíčně a budou 

vystavovány zvlášť pro jednotlivé lokality: Náchod, Broumov, Jaroměř, Opočno, 

Týniště nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou a Nové Město nad Metují. 

7. Smluvní splatnost daňového dokladu bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení 

daňového dokladu objednateli. Poslední daňový doklad v kalendářním roce musí být 

Objednateli doručen nejpozději do 10. ledna následujícího roku. 

8. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH. Platby 

budou probíhat výhradně v CZK  a rovněž veškeré údaje budou uvedeny v této měně.  

9. Za den úhrady se považuje den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu 

objednatele. 
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10. Cenu předmětu plnění je možné změnit pouze, dojde-li v průběhu realizace veřejné 

zakázky:  

a) ke změně daňových předpisů upravujících výši sazby DPH; a/nebo 

b) ke změně zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, nebo k jeho zrušení a nahrazení 

novým zákonem upravujícím základní sazby poplatků za ukládání odpadu na 

skládkách.  

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny právních předpisů dle tohoto čl. VI, 

odst. 10 Smlouvy, nebudou uzavírat písemný dodatek k této smlouvě a budou 

postupovat takto:  

 v případě změny dle písm. a) tohoto čl. VI, odst. 10 bude nová sazba DPH účtována 

podle předpisů platných a účinných v době uskutečnění zdanitelného plnění; 

 v případě změny dle písm. b) tohoto čl. VI, odst. 10 je zhotovitel oprávněn, 

počínaje dnem následujícím po dni nabytí právní účinnosti změny sazeb poplatků, 

doúčtovat rozdíl sazby příslušného poplatku vynásobeného množstvím svezeného 

odpadu z odpadové evidence v příslušném měsíci; v měsíci následujícím po 

měsíci, ve kterém nabyla účinnosti změna sazeb poplatků, bude zhotovitel účtovat 

již podle změněných sazeb.  

11. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 

zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o DPH“). 

12. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 

smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že 

objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. 

Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části 

smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotoviteli. 

13. V případě, že účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu se ukáže být jiným než 

spolehlivým bankovním účtem, nejedná se v případě vystavení daňového dokladu dle 

dohody smluvních stran o řádně vystavený daňový doklad ve smyslu této smlouvy a 

objednatel je oprávněn takový daňový doklad odeslat zpět zhotoviteli k vystavení 

řádného dokladu. 

14. Nárok na úhradu daňového dokladu (faktury) objednatelem vzniká zhotoviteli za 

předpokladu, že budou vypořádány veškeré případné nároky objednatele vůči 

zhotoviteli vyplývající z jiných ustanoveních této smlouvy (smluvní pokuty, nároky na 

náhradu škody, atd.). 

15. Pokud bude zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli povinnosti dle této smlouvy, 

nebude objednatel povinen provést úhradu ceny dle této smlouvy, dokud zhotovitel 

nezjedná nápravu. 

16. Dodatečné služby provedené zhotovitelem, aniž byla sjednána příslušná změna 

smlouvy, popř. bez předchozího písemného souhlasu objednatele, nebudou 

zhotovitelem uhrazeny. To neplatí, pokud objednatel provedení takových dodatečných 

prací, které byly provedeny k odstranění nepředvídatelných překážek, dodatečně 

schválí. 

17. Daňový doklad bude doručen vždy elektronicky na adresu 

fakturace@nemocnicenachod.cz ve formátu PDF. Za den doručení daňového dokladu 

objednateli se považuje den doručení na emailovou adresu: 

mailto:fakturace@nemocnicenachod.cz
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fakturace@nemocnicenachod.cz. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení 

daňového dokladu se rozumí třetí den ode dne prokazatelného odeslání daňového 

dokladu. 

 

Článek VII. 

Vzájemná komunikace smluvních stran 

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 

oprávněných osob jednajících za objednatele a zhotovitele, pověřených pracovníků 

zhotovitele nebo objednatele. 

2. Písemnost, která má být dle této smlouvy doručena druhé smluvní straně musí být 

doručena buď osobně, poštou, datovou schránkou nebo e-mailem opatřeným zaručeným 

elektronickým podpisem, a to vždy osobě oprávněné za příslušnou smluvní stranu 

jednat. 

 

Článek VIII. 

Smluvní pokuty  

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním odvozu komunálního odpadu oproti 

sjednanému harmonogramu, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 

za každý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním odvozu nebezpečného odpadu oproti 

sjednanému harmonogramu – jedná se zejména o případ prodlení s odvozem odpadu 

v určeném čase, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,-  Kč za každý 

den prodlení, kdy nedojde k odvozu odpadu v dohodnutém čase. 

3. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoli svou povinnost ohledně pojištění vyplývající 

z čl. IV odst. 11 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- 

Kč za každý den trvání porušení povinnosti.  

4. V případě porušení jakékoli povinnosti dle článku XI této smlouvy zhotovitelem, má 

objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti.  

5. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením řádně vystavené faktury dle  

této smlouvy, má zhotovitel právo požadovat úrok z prodlení v zákonné výši. 

6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody ani její výše, která 

vznikla smluvní straně v příčinné souvislosti s porušením smlouvy. 

7. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne 

doručení jejich písemného vyúčtování druhé smluvní straně. 

8. Objednatel je v případě opakovaného porušení nebo neplnění povinností zhotovitele 

z této smlouvy, oprávněn si zajistit jejich splnění jiným způsobem na náklady 

zhotovitele. 

9. Pokud v důsledku porušení povinností zhotovitele nebo pro případ jejich nesplnění 

bude objednateli udělena pokuta či jiná sankce, je povinen regresně uhradit částku 

odpovídající udělené pokutě nebo jiné sankci zhotovitel objednateli. 

10. V případě zjištění neúplného či nekvalitního plnění a neodstranění nedostatků ve lhůtě 

stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, je zhotovitel dále povinen uhradit objednateli 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. 

mailto:fakturace@nemocnicenachod.cz
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Článek IX. 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré vady plnění podle této smlouvy, pokud 

jednoznačně objednateli neprokáže, že plnění bylo objektivně nemožné. 

2. Objednatel je oprávněn kdykoli po dobu trvání této smlouvy kontrolovat, zda jsou 

povinnosti zhotovitele dle smlouvy plněny řádně, včas a v odpovídající kvalitě, tedy zda 

odpovídají podmínkám této smlouvy, zadávacímu řízení a příslušným právním 

předpisům.  

3. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na pracovišti 

zaměstnanci zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena jednáním 

nebo opomenutím objednatele nebo jeho zaměstnance. 

4. V případě zjištění neúplného či nekvalitního plnění dle této smlouvy je zhotovitel 

povinen na vlastní náklady a bezodkladně, nejdéle do 24 hodin po písemné výzvě 

objednatel, zjednat nápravu, pokud si smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě 

písemně lhůtu delší. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování 

reklamované vady, je objednatel oprávněn požadovat slevu z prací. Objednatel je též 

oprávněn zajistit odstranění vad náhradním způsobem a požadovat úhradu nákladů, 

nesjedná-li zhotovitel nápravu v dohodnuté lhůtě. Objednatel též může žádat náhradu 

škody včetně sjednané smluvní pokuty. 

 

Článek X. 

Odstoupení od smlouvy, ukončení smlouvy 

1. Smluvní vztah končí uplynutím doby, na kterou byla smlouva uzavřena. 

2. Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu na základě písemné dohody podepsané 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva může být ukončena také písemnou výpovědí bez uvedení důvodu s 3 

měsíční výpovědní lhůtou, která počne běžet prvním dnem následujícím po měsíci, v 

němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně. Za doručení výpovědi se 

považuje také uložení zásilky u poštovního doručovatele v případě, kdy se zásilku 

nepodaří doručit adresátovi. 

4. Kromě důvodů stanovených občanským zákoníkem lze od této smlouvy jednostranně 

odstoupit v následujících případech: 

a) zhotovitel v případě, že na straně objednatele dojde k prodlení s platbou delší než 60 

dnů po splatnosti a pokud objednatel nezjedná nápravu do 7 pracovních dnů od doručení 

písemného upozornění, přestože bude zhotovitelem na tuto skutečnost prokazatelně 

písemně upozorněn; 

b) objednatel v případě, že na straně zhotovitele dojde k neplnění předmětu plnění v 

termínech a kvalitě dle příslušných ustanovení této smlouvy a pokud zhotovitel 

nezjedná nápravu do 7 kalendářních dnů od doručení písemného upozornění, přestože 

bude objednatelem na tuto skutečnost prokazatelně písemně upozorněn; 

c) objednatel v případě, že dojde ke ztrátě oprávnění zhotovitele podnikat v kterékoli 

oblasti upravené touto smlouvou; 

d) objednatel v případě, že v souvislosti s plněním účelu smlouvy dojde ke spáchání 

trestného činu. 
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Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení písemného vyhotovení odstoupení 

zhotoviteli/objednateli. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na 

náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

5. V případě odstoupení od této Smlouvy provedou smluvní strany vzájemné vypořádání, 

a to nejpozději do 30 dnů ode dne účinku odstoupení. 

 

Článek XI. 

Ochrana důvěrných informací 

1. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci, nebudou neoprávněně a mimo smluvní 

ujednání nakládat s osobními a citlivými osobními údaji, se kterými přijdou v rámci plnění 

předmětu smlouvy do styku, nebudou zcizovat a zpřístupňovat informace o činnosti, 

systému řízení a kontroly, které se vztahují k objednateli. Stejně tak zachovají mlčenlivost 

o všech skutečnostech a informacích, se kterými se seznámí při své činnosti v rámci plnění 

předmětu této smlouvy a nebudou vyvíjet žádnou činnost, která nesouvisí s předmětem této 

smlouvy. 

2. Zhotovitel je odpovědný i za zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně nebo osobám, 

které nejsou zainteresovány na výkonu předmětu činnosti této smlouvy z nedbalosti. 

3. Zhotovitel ani jeho zaměstnanci nesmí bez vědomí a prokazatelného souhlasu objednatele 

pořizovat žádné kopie dat včetně testovacích dat a informací, k nimž získají přístup na 

základě plnění předmětu smlouvy. Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, není tímto 

ustanovením dotčena. 

4. Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace: 

 veškeré informace poskytnuté objednatelem zhotoviteli v souvislosti s touto 

smlouvou; 

 informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti 

objednatele; 

 veškeré další informace, které budou objednatelem či zhotovitelem označeny jako 

neveřejné ve smyslu ustanovení § 218 ZZVZ. 

Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku se nevztahuje na 

informace: 

 které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením 

právních povinností ze strany zhotovitele; 

 u nichž je zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k 

dispozici ještě před přijetím těchto informací od objednatele; 

 které budou zhotoviteli po uzavření této smlouvy sděleny bez povinnosti 

mlčenlivosti třetí stranou, jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána;  

 jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 

Zhotovitel je povinen neveřejné informace užít pouze za účelem plnění této smlouvy. Jiná 

použití nejsou bez písemného svolení objednatele přípustná. 

5. Za prokázané porušení povinností souvisejících s ochranou důvěrných informací dle 

smlouvy má druhá smluvní strana právo požadovat náhradu takto vzniklé škody. 

6. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 

změně některých zákonů, v platném znění. Za neveřejné informace se považují vždy 

veškeré osobní údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, v platném znění. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje 
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zaměstnanců a jiných osob, event. citlivé osobní údaje lze jen v případech stanovených 

zákonem nebo se souhlasem nositele osobních práv. 

7. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti textu uvedeného v tomto bodě a rovněž má 

právo odmítnout přístup k informacím a informačním zařízením zaměstnancům 

zhotovitele, kteří neprokáží potřebné znalosti nebo jejichž chování bude v rozporu 

s předmětem této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, aniž by to 

Zhotovitelem bylo považováno za porušení potřebné součinnosti ze strany objednatele. 

8. Povinnost mlčenlivosti dle této smlouvy trvá i po ukončení smlouvy. 

 

Článek XII. 

Závěrečná a jiná ustanovení 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, 

účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. 

2. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 

340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se 

dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede 

objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány 

druhé smluvní straně, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do 

registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

3. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy nebo jejich příloh musí být provedeny 

v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

formou písemných, chronologicky číslovaných dodatků, podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se 

zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by 

odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména, že 

nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s 

ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním účastníkům 

nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž. 

5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského zákoníku, 

a nebude se domáhat obnovení jednání o smlouvě, ani pokud by došlo ke změně 

okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý 

nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo 

neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění. 

6. Smluvní strany berou tímto na vědomí, že Oblastní nemocnice Náchod, a.s. je při 

nakládání s veřejnými prostředky povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 

odst 2. citovaného zákona). Smluvní strany berou tedy na vědomí, že v souladu 

s ustanovením § 9 odst 2. citovaného zákona, se při poskytování informace, která se 

týká používání veřejných prostředků, nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a 

příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství. 

7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smlouvy včetně dodatků a příloh a je srozuměn s tím, 

že smlouva a jiné zveřejněné dokumenty, které jsou součástí smlouvy, nejsou 

obchodním tajemstvím. Zhotovitel je povinen ve smlouvě označit části smlouvy vč. 

příloh, jejichž uveřejněním by došlo k porušení ochrany obchodního tajemství, 

osobních údajů apod. v souladu s obecně závaznými předpisy.  
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Smluvní strany se tedy vzájemně dohodly, že údaje, které nebudou předem řádně 

označeny dle výše uvedeného, povolují zveřejnit v plném rozsahu  

v registru smluv, vedeného Ministerstvem vnitra České republiky.   

 

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě poskytuje zhotovitel dobrovolně. 

9. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 

10. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv spory vyplývající z této smlouvy budou řešit 

nejprve smírně, Za tímto účelem se zejména zavazují podávat si bezodkladně jakákoliv 

vysvětlení nejasnosti a v případě potřeby se setkat za účelem smírného řešení sporu. 

Pokud by nevedla smírná jednání k vyřešení sporu, všechny spory vznikající z této 

smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů 

ČR. 

11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím 

obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla podepsána v tísni 

ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek. 

12. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech stejné autentičnosti, přičemž každá 

ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

V Hradci Králové dne 26. 04. 2019       V Náchodě, dne 15. 04. 2019 

 

za zhotovitele:            za objednatele: 

 

 

……………………………………………………..         …………………………………………….. 

Jiří Herold             Ing. Ivana Urešová, MBA 

oblastní manažer jednající na základě      statutární ředitelka 

plné moci 

 

Přílohy: 

příloha č. 1 – Podrobná cenová nabídka 

příloha č. 2 – Seznam odpadů vznikajících  u objednatele 

příloha č. 3 – Časový harmonogram zhotovitele 

příloha č. 4 – Pojistná smlouva (kopie) 

  


