
Smlouva
o svozu a zneškodňování zdravotnického odpadu spalováním

uzavřená dle § 269 odst. 2 zákona Č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584

Zastoupená ředitelem MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA
Kontaktní osoby: Antonín Pokorný, Josef Tomandl
dále jen ,,zhotovitel"

a

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav
IČ: 00390780
DIČ: CZ00390780
B

Zastoupená ředitelkou MUDt. Jankou Bambasovou, MPH
Kontaktní osoby: Ing. Pavel Jurica, vedoucí HT úseku
dále jen ,,objednatel"

II. Předmět smlouvy

1 Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, je na základě rozhodnutí Krajského úřadu
Jihomoravského kraje č.j. JMK ze dne 27.12.2010 a schváleného
Provozního řádu pro spalovnu odpadů HOVAL SCHIESTL, typ GG 14 oprávněna
zneŠkodňovat nebezpečný a ostatní odpad a provozovat zařízení na energetické vyuŽiti
odpadu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona Č. 185/2001 Sb. o odpadech
v platném znění a vyhláŠky Č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, v platném

V r

žnem.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje svážet a zneŠkodňovat pro objednatele odpad

katalogových Čísel 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 08 a 18 01 09
dle Katalogu odpadů, případně dalŠí odpad, který je oprávněn zneŠkodňovat dle
schváleného Provozního řádu spalovny (dále jen ,,odpad').

3. SpoleČně se zdravotnickým odpadem budou předávány ke zpopehiění části lidského těla
odebrané v souvislosti s léČebně preventivní péčí, části těla zemřelého, plody po potratu,
plodová vejce, lůŽka nebo těhotenské sliznice, které se nepoužijí pro lékařské potřeby a
které podléhají zvláŠtnímu reŽimu nakládání dle ustanovení § 91 zákona Č. 372/2011 Sb,
zákon o zdravotních sluŽbách

4. Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit zhotoviteli za zneŠkodňování odpadu.
cenu uvedenou v Článku V. této smlouvy



III. Podmínky předání a přepravy odpadu

1. Objednatel zajistí uloŽení odpadu do nepropustných obalů (např. polyetylenový pytel
nebo plastový kontejner). Ostré předměty musí být uloŽeny tak, aby nemohlo dojít
k poŠkození obalu, ve kterém jsou uloŽeny. V opačném případě je zhotovitel oprávnČn
odpad v poškozeném obalu nepřevzít.

2. Odpad nesmí obsahovat výbušné látky a látky, které mohou vytvářet Životu nebezpeČné
meziprodukty. Do obalů nesmí být ukládány nádobky od sprejů.

3. Odpad určený ke zneŠkodnění předá objed:ňatel zhotoviteli na adrese svého sídla
v dohodnutých termínech - 3x týdně (pondělí, středa, pátek).

4. Pokud se bude jednat o nebezpečný odpad, vyplní přebírající pracovník zhotovitele
EvidenČní list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR a předá jej objednateli ve
třech vyhotoveních.

5. Zhotovitel je povinen při převozu a zneŠkodňování odpadů postupovat s řádnou péČí a
v souladu s příslušnými právními předpisy.

6. Přeprava odpadů bude zajištěna vozidlem zhotovitele, které bude splňovat podmínky
Evropské dohody ADR o mezinárodní silniČní přepravě nebezpečných věcí. Posádka
vozidla bude rovněŽ řádně proŠkolena dle této Evropské dohody ADR.

7. Zhotovitel povede evidenci převzatého odpadu.

IV. Množstevní ujednání

1. Maxiniální mnoŽství odpadu, které se zhotovitel zavazuje touto smlouvou zneŠkodňovat,
Činí 200 tun roČně.

2. VáŽení odpadu bude zajišt'ováno posádkou vozidla zhotovitele za přítomnosti zástupce
objednatele při předání odpadu. Pokud se objednatel nezúČastní váŽení, je zjištěná
hmotnost nezpochybnitelná.

3. Jednotlivé dodávky odpadu se zaokrouhlují na celé kg nahoru.

V. Smluvní cena a platební podmínky

1. Objednatel bude platit zhotoviteli Částku za skuteČně zneŠkodněné mnoŽství odpadů
uvedené v kg.

2. Cena za zneŠkodňování odpadu Činí 6,80 KČ/kg + DPH podle platných předpisů.

3. Sjednaná cena obsahuje'

převzetí odpadu, jeho naloŽení a přepravu
- zneŠkodnění odpadu
- vypracování přepravních dokladů a EvidenČních listů plo přepravu nebezpečných

odpadů.

- roČní evidenci předaných odpadů

4. Zhotovitel zaŠle objednateli fakturu do 10. dne následujícího měsíce. Splatnost faktury je
dnů. Fakturovanou Částku uhradí objednatel převodem na úČet zhotovitele u

, konstantní symbol 308, variabilní
symbol: číslo faktury.



VI. Zajištění závazků

1. Při prodlení objednatele s úhradou faktury j" Zhotovitel oprávněn úČtovat úrok
z prodlení v zákonné výši

2. V případě, Že zhotovitel nedodrŽí lhůty odvozu odpadu
svozu, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu
prodlení '

3. V případě uhrazení fakturované Částky před termínem
objednateli skonto ve výši

dle sjednaného harmonogramu
ve výši kč za každý den

splatnosti poskytuje zhotovitel

VII. Platnost a účinnost smlouvy

F r V ·1. Tato smlouva se uzavírá na dobu utcitou do 31.1.2014

2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a úČinnosti dne 1.2.2013

3. Smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu s výpovědní lhůtou dva měsíce Výpovědní
lhůta se počítá od prvního dne měsíce následujícího po doruČení výpovčdi druhé smluvní
straně.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnou formou po předchozí
dohodě obou smluvních stran a ve formě písemných a číslovaných dodatků.

2. Pro smluvní podmínky touto smlouvou výslovně neupravené platí obecně závazné právní
předpisy, zejména zákon Č. 513/1991 Sb. - Obchodní zákoník a zákon Č. 185/2001 Sb. o
odpadech vČetně předpisů souvisejících.

3. ÚČastníci souhlasí s podmínkami této smlouvy a uznávají svá práva a povinnosti, která
z ní vyplývají.

4. Smluvní strany prohlašují, Že tuto snílouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a
urČitě, prosty omylu a Že Žádná z nich nebyla v tísni ani pod vlivem jednostranně
nevýhodných podmínek, na důkaz ČehoŽ připojují své podpisy.

5. Smlouva se vyhotovuje ve dvou identických vyhotoveních, z nichž kaŽdá smluvní strana
obdrŽí jedno.

V Břeclavi dne
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MUDt. Janka Bambasová, MPH
ředitelka Nemocnice Břeclav,

příspěvková organizace

MUDt. Miroslav Kavka, MBA
ředitel Nemocnice Znojmo,

příspěvková organizace



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace
U nemocnice 1, 690 74 Břeclav

telefon: "420 519 315 111, fax "420 519 372 112, www,nembv.cz
IČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr,
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Smluvní strany:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského l l, 669 02 Znojmo
IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584

Zastoupená ředitelem MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA
Kontaktní osoby: Antonín Pokorný, Josef Tomandl
dále jen ,,zhotovitel"

a

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
U Nemocnice l, 690 74 Břeclav
IČ: 00390780
DIČ: CZ00390780

č
Zastoupená ředitelkou MUDr. Jankou Bambasovou, MPH
Kontaktní osoby: Ing. Pavel Jurica, vedoucí HT úseku
dále jen ,,objednatel"

uzavírají

dodatek č. l
ke smlouvč o svozu a zneškodňování zdravotnického odpadu spalováním

uzavřené dne 31.1.2013, ve znění pozdějších dodatků

Cli
Úvodní ustanovení

l) Na základě citované smlouvy se zhotovitel zavázal svážet a zneškodňovat pro objednatele odpad
katalogových čísel 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 OJ 08 a 18 01 09 dle Katalogu
odpadů.

2) SpoleČně se zdravotnickým odpadem budou předávány ke zpopelnění části lidského těl, odebrané
v souvislosti s léčebně-preventivní péčí, části těla zemřelého, plody po potratu,plodová vejce, lůžka nebo
těhotenské sliznice, které se nepoužijí pro lékařské potřeby.

3) Objednatel se zavázal zaplatit zhotoviteli za zneŠkodňování odpadu cenu uvedenou ve smlouvě.



T

ČI. IT
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

l) Tímto dodatkem se prodlužuje Smlouva o svozu a zneškodňováni zdravotnického odpadu spalováním na
dobu urČitou do 31.1.2015.

ČI. III
r 'Závěrečná ustanOvení

l) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 1.2.2014. Je

vyhotoven ve dvou originálních výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3) Smluvní strany prohlašuji, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, nikoli

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, přečetly si jej, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.

V Břeclavi dne 31.1.2014
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MUDr. Janka Bambasovj MPH
ředitelka Nemocnice Břeclav,

příspěvková organizace
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příspěvková organizace



"J) 1
4,>U

isum k á
ISO i400f j>
QMSAS MOl 3 sň

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace :=""" %\j82B

U nemocnice 1, 690 74 Břeclav
telefon: "420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.nembv.cz

lČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

Smluvní strany:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584

Zastoupená ředitelem MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA
Kontaktní osoby: Antonín Pokorný, Josef Tomandl
dále jen ,,zhotovitel"

a

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
U Nemocnice l, 690 74 Břeclav
IČ: 00390780
DIČ: CZ00390780

Zastoupená ředitelkou MUDr. Jankou Bambasovou, MPH
Kontaktní osoby: Ing. Pavel Jurica, vedoucí HT úseku
dále jen ,,objednatel"

uzavírají

dodatek Č. 2
ke smlouvě o svozu a zneškodňování zdravotnického odpadu spalováním

uzavřené dne 3 1.1.2013, ve znění pozdějších dodatků

Cli
Úvodní ustanovení

l) Na základě citované smlouvy se zhotovitel zavázal svážet a zneškodňovat pro objednatele odpad
katalogových Čísel 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 08 a 18 01 09 dle Katalogu
odpadů.

2) Společně se zdravotnickým odpadem budou předávány ke zpopelnění části lidského těl, odebrané
v souvislosti s léčebně-preventivní péčí, části těla zemřelého, plody po potratu,plodová vejce, lůžka nebo
těhotenské sliznice, které se nepoužijí pro lékařské potřeby.

3) Objednatel se zavázal zaplatit zhotoviteli za zneškodňování odpadu cenu uvedenou ve smlouvě.



ČI. II
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

l) Tímto dodatkem se prodlužuje Smlouva o svozu a zneškodňování zdravotnického odpadu spalováním na
dobu určitou do 31.1.2016.

ČI. III
Závěrečná ustanovení

l) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a úČinnosti dnem 1.2.201 ÉJe

vyhotoven ve dvou originálních výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, přečetly

si jej, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Břeclavi dne 12.1.2015
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MUDr. Janka Bambasová, MPH
ředitelka Nemocnice Břeclav,

příspěvková organizace

Ne e znojmo,
př á organizace

MUDr. M AVKA, MBA -ředitel
MljOr. ja o 11, 669 02 Znojma

MUDr. av Kavka, MBA
ředitel Nemocnice Znojmo,
příspěvková organizace



1

NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace
U nemocnice 1, 690 74 Břeclav

telefon: +420 519 315 111, fax +420 519 372 112, www.riembv.cz
lČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka č. 1233

Smluvní strany:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského ll, 669 02 Znojmo
JČ: 00092584
DIČ: CZ00092584

Zastoupená ředitelem MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA
Kontaktní osoby: Antonin Pokorný, Josef Tomandl
dále jen ,,zhotovitel"

a

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
U Nemocnice l, 690 74 Břeclav
lČ: 00390780
DIČ: CZ00390780

Zastoupená MUDr. Jiřím Jurníkem, pověřeným vedeMni
Kontaktní osoby: Ing. Pavel Jurica, vedoucí HT úseku
dále jen ,,objednatel"

uzavírají

dodatek Č. 3
ke smlouvě o svozu a zneškodňování zdravotnického odpadu spalováním

uzavřené dne 3 1.1.2013, ve znění pozdějších dodatků

Cli
Úvodní ustanovení

l) Na základě citované smlouvy se zhotovitel zavázal svážet a zneškodňovat pro objednatele odpad
katalogových čísel 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 08 a 18 01 09 dle Katalogu
odpadů.

2) Společně se zdravotnickým odpadem budou předávány ke zpopelnění části lidského těl, odebrané
\' sol]\'is|osti s léčebně-preventivní péčí, části těla zemřelého, plody po potratu,plodová vejce, lůžka nebo
těhotenské sliznice, které se nepoužijí pro lékařské potřeby.

3) Objednatel se zavázal zaplatit zhotoviteli za zneškodňování odpadu cenu uvedenou ve smlouvě.

ČI. II



"T

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

l) Tímto dodatkem se prodlužuje Smlouva o svozu a zneškodňování zdravotnického odpadu spalováním na
dobu určitou do 31.1.2017.

ČI. III
Závěrečná ustan.ovení

l) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 1.2.2016. Je

vyhotoven ve dvou originálních výtiscích, Z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3) Smluvní strany prohlašuji, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, přečetly

si jej, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Břeclavi dne 4.1.2016
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MU Jurník
pověřený ve Nemocnice Břeclav,

příspěvková organizace

Ne nqjmo,
pň anizace

MUDr. M A, MBA -kditel
MUDr. Jan G69 02 zaojmo

MUDr. Miroslav Kavka, MBA
ředitel Nemocnice Znojmo,
příspěvková organizace



NEMOCNICE BŘECLAV, příspěvková organizace
U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav

telefon: "420 519 315 111, fax "420 519 372 112
lČ: 00 390 780, DIČ: CZ00390780, zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajsk ddíl Pr, vložka č. 1233

Smluvní strany:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
IČ: 00092584
DIČ: CZ00092584

Zastoupená ředitelem MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA
Kontaktní osoby: Antonín Pokorný, Josef Tomandl
dále jen ,,zhotovitel"

a

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
U Nemocnice 1, 690 74 Břeclav
IČ: 00390780
DIČ: CZ00390780

Zastoupená MUDr. Jiřím Jurníkem, ředitelem
Kontaktní osoby: Ing. Pavel Jurica, vedoucí úseku
dále jen ,,objednatel"

uzavírají

dodatek Č. 4
ke smlouvě o svozu a zneškodňování zdravotnického odpadu spalováním

uzavřené dne 3 1.1.2013, ve znění pozdějších dodatků

Cli
Úvodní ustanovení

l) Na základě citované smlouvy se zhotovitel zavázal svážet a zneškodňovat pro objednatele odpad
katalogových čísel 18 01 01, 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 08 a 18 01 09 dle Katalogu
odpadů.

2) Společně se zdravotnickým odpadem budou předávány ke zpopelnění části lidského těl, odebrané
v souvislosti s léčebně-preventivní péčí, části těla zemřelého, plody po potratu,plodová vejce, lůžka nebo
těhotenské sliznice, které se nepoužiji pro lékařské potřeby.

3) Objednatel se zavázal zaplatit zhotoviteli za zneškodňování odpadu cenu uvedenou ve smlouvě.

ČI. II



Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

l) Tímto dodatkem se prodlužuje Smlouva o svozu a zneškodňování zdravotnického odpadu spalováním na
dobu určitou do 31.1.2018.

ČI. III
Závěrečná ustanovení

..
l) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 1.2.2017. Je

vyhotoven ve dvou originálních výtiscích, Z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
3) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, přečetly

si jej, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Břeclavi dne
22 12, 2016

Ve Znojmě dne
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H e znojmo,
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MUDr. Miroslav KAVKA, MBA -ředitel
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