
 

Obchodní společnost SUEZ Využití zdrojů a.s. má zaveden integrovaný systém řízení. Systém managementu bezpečnosti informací 
podle platné verze standardu ISO 27001 je zaveden v celé obchodní společnosti, certifikace se týká oddělení utajovaných projektů. 

 

 
Dodatek č. 190529609 ke smlouvě 

Číslo smlouvy: 50401077 
 
I. 

Smluvní strany 

SUEZ Využití zdrojů a.s.  
 
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady 
zapsána v OR: MS Praha, oddíl B., vložka 9378 
IČ: 25638955 
DIČ: CZ25638955 
zastupuje: Ing. Michal Mrkvica, oblastní manažer obchodu, na základě plné moci 
bankovní spojení: xxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxx 
 
adresa pro zasílání korespondence: provozovna Rapotín, Na Střelnici 633, 788 14 Rapotín            
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
a 
 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 
 
Gen. Krátkého 950/1, 78701 Šumperk 
zapsána v OR: 331 - Příspěvková organizace 
IČ: 00843113 
zastupuje: Ing Petr Vepřek, ředitel 
 
adresa pro zasílání korespondence: Gen. Krátkého 950/1, 78701 Šumperk 
(dále jen „objednatel“) 
 
 

II. 
Předmět smlouvy, cenové podmínky 

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele níže uvedené činnosti za dohodnuté ceny a 
v dohodnutém místě: 
 
Gen. Krátkého 1, 787 29  Šumperk, IČP: 1006264566 
Domov mládeže, U Sanatoria 1, 787 01  Šumperk, IČP: 1006264574 
Tělocvična, Nám. Jana Zajíce2, 787 01 Šumperk, IČP: …………………… 
 
Objednatel se zavazuje provedené činnosti přijmout a zaplatit zhotoviteli za jejich provedení sjednanou cenu. 
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1. Odběr odpadů 

Katal. č. 
dle zák. 

č. 
185/2001 

Sb. 

 
 
 
Název odpadu (dle katalogu odpadů 
– vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) 
 

 
 

Kat. 
odp. 

Obal pro předání 
odpadu zhotoviteli 

MJ 
Cena 

(Kč/MJ) 
Poznámka 

080111 
Odpadní barvy a laky obsahující organ. 
rozpouštědla nebo jiné NL 

O/N Původní obal t 9 500,-  

080318 Odpadní tiskařský toner O PE pytel t 1 800,-  

120101 Piliny a třísky železných kovů O/N Sud 200 l t 9 500,-  

120109 
Odpadní řezné emulze a roztoky 
neobsahující halogeny 

N Kanystr t 7 000,-  

120113 Odpady ze svařování O Volně t 1 800,-  

120120 
Upotřebené brusné nástroje a materiály 
obsahující NL 

O/N Volně t 9 500,-  

130208 
Jiné motorové, převodové a mazací 
oleje 

N Kanystr t 2 000,- Znečištěno do 5% 

130208 
Jiné motorové, převodové a mazací 
oleje 

N Kanystr t 8 000,- Znečištěno nad 5 % 

130507 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N Kanystr t 6 000,-  

140603 Jiná rozpouštědla a jejich směsi N Původní obal t 9 000,-  

150101 Papírové a lepenkové obaly - využitelné O Volně t 800,-  

150102 Plastové obaly O Volně t 1 000,-  

150110 
Obaly obsahující zbytky NL nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

N PE pytel t 10 500,-  

150202 Absorpční činidla, filtrační materiály O/N PE pytel t 10 500,-  

160506 
Laboratorní chemikálie a jejich směsi, 
které jsou nebo obsahují nebezpečné 
látky 

N Původní obal t 25 000,-  

160507 
Vyřazené anorganické chemikálie, které 
jsou nebo obsahují NL 

N Původní obal t 40 000,-  

170904 Směsné stavební a demoliční odpady O Volně t 1 200,-  

190809 
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků 
obsah. pouze jedlé oleje a tuky 

O Sud 200 l t 3 100,-  

200108 
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní 
a stravoven 

O Volně t 2 000,-  

200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N Původní obal ks 8,-  

200123 
Vyřazená zařízení obsahující 
chlorofluorouhlovodíky 

N Volně t 15 000,-  

200125 Jedlý olej a tuk O Sud 200 l t 3 100,-  

200127 
Barvy, tiskařské barvy, lepidla a 
pryskyřice obsahující NL 

O/N Původní obal t 9 500,-  

200133 Baterie a akumulátory N Původní obal t 4 600,-  

200135 
Vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení obsahující NL 

N Volně t  8 000,-  

200136 
Vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení 

O Volně t 1 800,-  

200201 Biologicky rozložitelný odpad O Volně t 900,-  

200301 Směsný komunální odpad O Volně t 1500,-  

200307 Objemný odpad O Volně t 1500,-  

  

 

 



Smlouva o dílo č. 50401077  změna číslo 01/19 

 
SUEZ Využití zdrojů a.s. strana číslo 3 z 6 

2. Počet svozových nádob, četnost a den svozu, ceny svozu 

 
Typ 

svozové 
nádoby 

 

Počet  
( ks) 

Vlastní / 
pronajatá 

Četnost 
svozu 

Stanoviště 
nádob 

Období 
svozu 

MJ 
(rok/
svoz) 

Cena 
(Kč/MJ/ks) 

Poznámka 

240 l 1 Vlastní 1 x 14 dní 
Nám. Jana Zajíce 

2, 
787 01 Šumperk 

celoročně  2 600,- 
PLAST 

tělocvična 

240 l 1 Vlastní 1 x měsíčně 
Nám. Jana Zajíce 

2, 
787 01 Šumperk 

celoročně  1 350,- 
PAPÍR 

tělocvična 

240 l 1 vlastní 1 x 7 dní 
Nám. Jana Zajíce 

2, 
787 01 Šumperk 

celoročně  5 450,- 
KOMUNÁL 
tělocvična 

1100 l 2 Pronajatá 1 x 7 dní 
Gen. Krátkého 1, 
787 01 Šumperk 

celoročně  18 900,- 
vjezd z ulice 

Žižkova 

1100 l 3 pronajatá 1 x 7 dní 
U Sanatoria 1, 

787 01 Šumperk 
celoročně  18 900,- 

Domov 
mládeže 

1100 l 1 Pronajatá 1 x 7 dní 
Gen. Krátkého 1,  
787 01 Šumperk 

celoročně  18 900,- 

U boční 
brány před 
zahrádkou 
restaurace 

Pod 
kaštanem  

(u Dacana) 

1100 l 1 Pronajatá 1 x měsíčně 
Gen. Krátkého 1,  
787 01 Šumperk 

celoročně  5 500,- PAPÍR 

1100 l 1 Pronajatá 1 x 14 dní 
Gen. Krátkého 1,  
787 01 Šumperk 

celoročně  6 400,- PLAST 

1100 l 2 Pronajatá 1 x 14 dní 
U Sanatoria1,  

787 01 Šumperk 
celoročně  6 400,- PLAST 

1100 l 2 Pronajatá 1 x měsíčně 
U Sanatoria1,  

787 01 Šumperk 
celoročně  5 500,- PAPÍR 

1 100l 1 pronajatá 1 x měsíčně 
U Sanatoria 1, 

Šumperk 
celoročně  7 550,- 

Domov 
mládeže od 

1.9.2019 

 
3. Doprava odpadů - Rapotín 

Typ vozidla 
 

Přeprava 
(Kč/km) 

Manipulace 
(Kč/15min.) 

Čekání a 
prostoje 
(Kč/hod.) 

Síťování 
(Kč/kontejner) 

Přetížení 
 (Kč) 

Cisterna – Volvo, 

Scania, Tatra ( 11m3 ) 

 
42,- 450,- 450,-   

Cisterna – souprava ( 

25m3 ) 
 

61,- 220,- 300,-   

Nosič kontejnerů – 
AVIA, Midlum 
( do 7,5 t ) 

 
23,-  300,- 100,- 600,- 

Nosič kontejnerů 
souprava– AVIA, 
Midlum ( do 14 t ) 

 
33,50 120,- 300,- 100,- 600,- 

Nosič kontejnerů – 
Kerax, Scania, IVECO, 
Man, Liaz( do 7,5 t – 
řetězový nosič) 

 

35,- 150,- 300,- 150,- 600,- 

Nosič kontejnerů – 
Kerax, Scania, IVECO, 
Man, Liaz( do 7,5 t – 
hákový nosič) 

 

37,- 150,- 300,- 150,- 600,- 

Nosič kontejnerů – 
Kerax, Scania, IVECO, 
Man, Liaz( do 26 t ) 

 
47,- 150,- 300,- 100,- 600,- 

Valník ( plachta / skříň 
) 
od 3,5 t do 12 t 

 
24,-  300,-  600,- 
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Valník přívěs  10,-     

Dodávkové vozidlo- 
Pick Up, Renault 
Master, Ford Transit 

 
14,-  300,-   

 
4. Doprava odpadů - Šumperk 

Skupina Doprava pro Šumperk – vývoz 
(Kč) 

Doprava pro Šumperk – přistavení a vývoz 
(Kč) 

Nosič kontejnerů – AVIA, Midlum 
( do 7,5 t ) 

576,- 1200,- 

Nosič kontejnerů – Kerax, Scania, 
IVECO, Man, Liaz( do 7,5 t – 
řetězový nosič) 

935,- 1 800,- 

 

5. Poskytnutí kontejnerů a shromažďovacích nádob 

Typ kontejneru / nádoby MJ 
Cena 

(Kč/MJ) 
poznámka 

Kontejner AVIA, Midlum, 3-16 m3 den 60,00  

Kontejner AVIA, Midlum, 3-16 m3 rok 8 400,00  

Kontejner LIAZ, 5,5-10 m3 den 100,00  

Kontejner LIAZ, 5,5-10 m3 rok 8 760,00  

Kontejner MSTS, 20-40 m3 den 150,00  

Kontejner MSTS, 20-40 m3 rok 16 000,00  

 
6. Ostatní služby  

Služba/zboží – specifikace MJ 
Cena 

(Kč/MJ) 
poznámka 

dodání a vyplnění přepravní dokumentace (OLPNO, Přepravní 
doklad pro přepravu nebezpečných látek na území ČR) 

ks 27,-  

označení nebezpečných odpadů (třída nebezpečnosti, UN kód) ks 3,- volný prodej 

ruční vylepení označení pracovníkem zhotovitele v rámci převzetí 
odpadů 

ks 10,- označení 1 ks nádoby 
(odpadu)  
u objednatele 

Předání údajů o evidenci přepravy nebezpečných odpadů 
prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích 
povinností podle § 40 zákona č. 185/2001 Sb. 

 
Ks 150,- 

 

Tlakové mytí – výkon na místě - cisterna hod. 1 500,00  

Ostatní vícepráce - dělník hod. 300,00  

Minimální účtovaná částka za každou jednotlivou samostatnou dodávku služeb nebo zboží je 150,- Kč.  
 
Všechny ceny uvedené ve smlouvě jsou bez DPH, která se připočte v souladu s příslušnými platnými 
předpisy. 
 

III. 
Místo a způsob plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést činnosti dle čl. II. této smlouvy v dohodnutém termínu od přijetí objednávky od 
objednatele, učiněné ústně, telefonicky, písemně nebo elektronicky. 
Zhotovitel zajistí odběr odpadu od objednatele ve sjednaném místě, včetně jeho legislativního odbavení 
(vážení, vybavení přepravními listy apod.). 
Předávaný odpad dle článku II. této smlouvy musí být předán objednatelem zhotoviteli v obalech, 
stanovených příslušnými právními předpisy a umožňujícími bezpečnou a plynulou nakládku odpadu na 
techniku zhotovitele a jeho odvoz do místa odstranění/využití. 
Zhotovitel zajistí přepravu odpadu dle této smlouvy v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a 
dalšími právními předpisy. 
 

IV. 
Vlastnické právo k věcem a nebezpečí škody 

Vlastnické právo k odpadu a nebezpečí škody k odpadu přechází na zhotovitele dnem předání a převzetí 
odpadu určeného k odstranění/využití dle čl. II. této smlouvy, přičemž zhotovitel téhož dne přebírá za odpad 
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určený k odstranění/využití odpovědnost ve smyslu platných právních předpisů, upravujících podmínky pro 
nakládání s odpady.  
Toto se však nevztahuje na případy, kdy odpad určený k odstranění nesplňuje podmínky ujednané 
smluvními stranami v této smlouvě. V tomto případě má zhotovitel právo vrátit odpad zpět objednateli a 
zdůvodní odmítnutí přijetí a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli do deseti dnů ode dne vrácení 
náhradu škody na základě písemného vyúčtování zhotovitele (např. marná jízda). 
 

V. 
 Platební a fakturační podmínky, smluvní pokuty 

Cena dle skutečně předaného množství odpadu dle článku II. této smlouvy je zhotovitelem účtována 
objednateli fakturou splatnou do 14-ti dnů ode dne vystavení. Zhotovitel vystaví a odešle fakturu na adresu 
objednatele. Za pozdní úhradu faktury se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Zákonná ustanovení o úroku z prodlení zůstávají tímto 
ustanovením nedotčena.  
V případě prodlení objednatele s jakoukoliv úhradou jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli, je zhotovitel 
oprávněn zadržet poskytování veškerého plnění vůči objednateli po dobu tohoto prodlení a plnit až poté, kdy 
objednatel závazky vůči zhotoviteli v plném rozsahu vyrovná. Tím není dotčeno právo zhotovitele na 
sjednanou smluvní pokutu. 
Objednatel souhlasí dle ust. § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty s tím, že fakturu 
(daňový doklad) zhotovitel vystavuje v elektronické podobě (dále jen „elektronická faktura“) a zasílá se 
z elektronické adresy zhotovitele (která je: e-fakturace@sita.cz) na elektronickou adresu objednatele (která 
je: xxxxxxxxxxxxxxx ). Zhotovitel může zasílat faktury objednateli také v listinné podobě na papíře 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Objednatel je povinen ihned nahlásit zhotoviteli novou 
elektronickou adresu pro zasílání elektronické faktury. 
Započtení pohledávek ze strany objednatele je možné jen na základě písemné dohody se zhotovitelem. 
Jakékoli případné pohledávky objednatele vůči zhotoviteli je možné postoupit na třetí osobu až na základě 
předchozího písemného souhlasu zhotovitele. 
 

VI. 
Doba trvání smlouvy 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena smluvní straně, jíž je určena. 
Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem 1. 9. 2019. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě, že tato smlouva se uzavře, až po datu účinnosti tzn. po datu 1. 9. 
2019, pak na plnění provedená mezi nimi od data účinnosti tzn. po datu 1. 9. 2019 se hledí tak, že byla 
provedena dle této smlouvy.  
 

VII. 
Odpovědní pracovníci 

Za zhotovitele 
ve věcech obchodních: xxxxxxxxxxxxxxxxxx,  
 xxxxxxxxxxxxxxxx  
dispečink pro odvoz odpadů:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
dispečink pro svoz nádob:       xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
   
Za objednatele  
ve věcech obchodních:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech odvozu odpadů:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, povinná strana uhradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 
Tato smlouva o dílo v plném rozsahu nahrazuje dříve mezi účastníky uzavřená předsmluvní ujednání, která 
se týkají předmětu plnění této smlouvy. 
Pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv 
(dále jen „zákon o registru smluv“), smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této smlouvy včetně jejich 
případných dodatků v registru smluv zajistí objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že 

mailto:e-fakturace@sita.cz
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některá protistrana požaduje anonymizovat ve smlouvě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění 
ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinna tyto údaje včetně odůvodnění oprávněnosti jejich 
anonymizace specifikovat a doručit druhé smluvní straně nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu této smlouvy 
písemně. Marným uplynutím této lhůty platí, že protistrana souhlasí s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu 
nebo s anonymizací údajů, které naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru 
smluv. 
Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním, podepsaným 
oprávněnými zástupci obou stran. Podpisem této smlouvy se ruší platnost dříve podepsaných smluv. 
 

V Rapotíně dne 14. 8. 2019 V Šumperku dne 26.8.2019 

 
 
 
 
......................................................... ........................................................   
 
Za zhotovitele: Za objednatele: 
SUEZ Využití zdrojů a.s. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová 
Ing. Michal Mrkvica škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 
Oblastní manažer obchodu Ing Petr Vepřek  
na základě plné moci ředitel 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smlouvu vyhotovil: xxxxxxxxxxxxxxx ………………………….. 


