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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

~;'~ ~m~~~Y~
48 

I Datum podpisu smlouvy : I ~~~~
2
~~n~osti smlouvy : 

Tento smluvní formulál je současné smlouvou o odvozu a nakládáni s komunálnlml odpady. Objednatel prohlašuje, ze se pred uzavřenrm této smlouvy 
seznámil s obcnodnlrnl podmínkami poskytovaných sfužeb zhotovitelem. Je s nimi plné srozurnén a souhlasí s nimi 

1a. OBJEDNATEL Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 
Obchodní firma : 
Sídlo: 
Adresa pro pošto~ni styk : 
Zastoupen: 
( zastoupen na základě plné moci): 
Tel./fax : 
Bankovní spojení · 
IC: 
DIČ: 
Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných 
instituci: 
Kontaktní osoba/tel. : 

Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice 
Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice 

éSOB 685425/0300 
00027073 
CZ00027073 
Od1.1.2007 

1 b. ZHOTOVITEL 
Obchodni firma : 
Sidlo: 
Kontaktní adresa: 
Zastoupen: 
Zastoupen na základě plné moci: 
Telefon/fax: 
Bankovní spojení · 
IČ 
DIČ: 
Kontaktní osoba/tel. /e-mail: 
Zapsaný v obch. rejstříku 

.A.S.A., spol. s r. o. 

Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8 - Ďáblice 
.A.S.A., spol. sr.o., Politických vězňů 1233, 251 01 Říčany, tel 

CSOB běžný účet, č.ú, 

45809712 
CZ45809712 

Městský soud Praha, sp.zn. C 12401 

2. Ceník svozu a nakládání (zejména odstraněni nebo využití) s komunálním odpadem (Ceny jsou uvedeny bez DPH. Příslušná DPH bude 
fakturována v platné zákonné 11všil. Fakturovaná cena se může vlivem aritmetického zaokrouhlováni lišit. 

Poskytovaná služba Četnost odvozu 
Celková sazba za 1 kus (Kč/rok) 

včetně pronájmu nádoby 
Ks (Kč/rok) 

Celková sazba za 1 kus (Kč/rok) 
bez pronájmu nádoby 

Ks (Kč/rok) 

SVOZ NÁDOBY 11 001 1 x týdně 

SVOZ NÁDOBY 110011 x 14dni 

Svoz separace od 1.3.2012 

SVOZ NÁDOBY 2401 1 x mésíčne. sklo 

SVOZ NÁDOBY 24011 x 14dni, sklo 

SVOZ NÁDOBY 110011 x 14dní, sklo 

svoz NÁDOBY 2401 1 x měsíéně, plast 

SVOZ NÁDOBY 24011 x 14dni, plast 

SVOZ NÁDOBY 110011 x měsíčné, plast 

SVOZ NÁDOBY 110011 x 14dni, plast 

SVOZ NÁDOBY 110011 x 14dni, papír 

52x za rok 

26x za rok 

8 

2 

11 700,00 

7 650,00 

12x za rok 

26x za rok 

26x za rok 

12x za rok 

26x za rok 

12x za rok 

26x za rok 

26x za rok 

2 

3 

800,00 

1 390,00 

6 180,00 

940,00 

1 702,00 

4 300,00 

7 000,00 

6 830,00 

Svoz bioodpadu od 1.11. 2011 

SVOZ NÁDOBY 2401 1 x 14dni, bíoodpad z kuchyně 26x za rok 

SVOZ NEBEZP ODPADU 2X ROČNÉ, PAUŠÁL 2x za rok 

1 129,00 

10 000,00 



3. Seznam stanovišť od adov • ch nádob: 

P.C Stanoviště Objem VIN 
Počet četnost Platnost Kód Svozové dny nádo odvozu ceny odpadu 

Průhonice.Květnové náměstí 391 1100 v 10 52x za rok 11.2011 200301 

2 Průhonice,Kvétnové náměstí 391 1100 v 2 26x za rok 1 1.2011 200301 

3 Průhonice,Květnové náměstí 391 240 v 2 12x za rok 1 1.2011 150107 

4 Průhonice.Květnové náměstí 391 240 v 26x za rok 1 1 2011 150107 

5 Průhonice,Květnové náměstí 391 1100 v 26x za rok 1 1.2011 150107 

6 Průhonice.Květnové nárněstř 391 240 v 12x za rok 1 1.2011 150102 

7 Průhonice.Květnové náměstí 391 240 v 26x za rok 1 1.2011 150102 

8 Průhonice.Květnově náměstí 391 1100 v 12x za rok 1 1 2011 150102 

9 Průhonice.Květnové náměstí 391 1100 v 26x za rok 1 1.2011 150102 

10 Průhonice.Květnové náměstí 391 1100 v 3 26x za rok 1.1.2011 150101 

11 Průhonice.Květnové náměstí 391 240 v 26x za rok 1 1 2011 200201 

12 Průhonice.Květnové náměstl 391 240 v 2x za rok 1 1.2011 
Vysvětlivky: V - nádoba zhotovitele N - nádoba objednatele 

4. Dohodnutým platebním obdobím pro úhradu služeb je: kalendářní čtvrtletí 

,, 
V Říčanech dne 31. 8. 2011 v'P~~-~! 0v1c~ne ... 1 ~ 5: __ ·io r11 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. 
Objednatel 



Všeobecné obchodní podmínky ke smlouvě o poskytování komunálních služeb 
Pro srmcuvu P,ali zejména ust § 536 a násl zákona t. 51311~19! Sb oecnccrnmo z;;ikoniku. v [eno ptaute.u :-néni a lylo všeooecue oocnocru poommkv s1odnanu mtw zhotovrtereru ., ctnednalelem 
pro oblast nn}llód.iní s koml,nálnimi odpady 
2. Obocná uslanovcní 
? t PocJk> plodmétů J)O<lnik.3ni zaosunýcn v obcho<.ln,m re1stilkv Je ZI\OIO'l1tcl opravněnou osobou k noct111kári v obtann nakládáni s odparly, k o-ovozovotu silrnr~ni nmtc-nve ocorevv nakladni 
•,n1ltos1á1nl, 1akot i k orovcaovant cstatnicn sndeu 11~11n'(ch k 1aj1iul,1í vo$kurjch cinrwsti oennovanýcn smroovou 
3. Pfcdm61 smlouvy 
:J 1 Zhotovilo! so zavazuie Ohjedna1e1r za)sM pro něj služby v rozsahu a dle cocrnmek dále ve smtcuvá SJt!dnaný,;ti 
3 2 Objednatel se zavazuje zhotovrtef zaplatil ta služby úplalu 
4. Plalebni podmínky a cena za službu (ůplata) 
4 I Ol)sodnnlcl Jf! povinen zaplald zhotovrlef zétohu na cbiecřnané sluibv na záktadé vystavené ~rcitarrn,1 Iaklurv v píip zérot-ovýcn smluv a ,·,pii':lu za pcskyuu.te sluiby_ se splatncst! M dni ode one 
1e1ft,o vysla..,.oni, apúscoam 
s/oí,mJw11 
bankovním pfevodom ns ůťol zhotovitele 
plalbau v hoto11osli na pokladně 1hotoviCcfo 
Uvedeny způsob platby se vztařuqe na otxfcbi Jednoho kalendainiho rokli. (na obdobi 1i2 katendářnino reku. 1M kaloncJařnitio reku nebo 1edPoho kaler,d;:Hn1h1.1 m4sice) p0Clna1e od data p()áp1su léto 
3rnlou11y 
4 2 Nebude-li l1plalc1 'lt'! výAo ovcs!cna lhLJte uhrazena Je iednáni ob1cdna1ole k.Yalifikováno jako po,jsla1ne poruSeni pov.nnosl1 dle tl 7 I nds! b) všeobP.cnýcll obcllodnich podmine),. 5 upl~1,1E!i'li1T1 
sankce dle ť:1. 7 2 všeobocnýtti obchodn1ch podmirHJ~ U1ednón1 Ct 8 l limlo non1 dot6ol\O 
4 3 Sn1lv..-ni s(cany se clohudly. te cena. .1n1louvy rnll.79 bYt 1.hn.tnvilalam Jednostranně •Jalcrizovápa 
a) v pfir,adě zákonné zmény sazby DPH 
b) 1odor,krd1 rotoó v na"ozl'l0st1 no míru inllocP. vy1t>dlooou pli1ůs11<om pf\lměrnóho t<Kl\iho ,ndoxu opotfobl!clských con fpr\Jmómó moz:1ročni nwa 1nll.Jr.e vyhlaSo•,ani.\ Cc3k.Ym s!alilt1ck.Yrn ulD1.fomJ 
počlt;mou ode t:k\U iltltt11os11 16-10 smlou'-'Y no loto proconio m. 21101ov1101 ptóvo COf°IU z..,ýt1t s hm, lo k tomiJto postupu můto ct01il qpakovanó, 
c) dq<Jo ko zmt\nó t.Akonnýr.h ptedpuů M rak.lad.) k1Cf)1Cn bude 1,holov1t~ nueen tvý~il :ijednř\t"':OU c..tnu tlftbO ktt L.rnt)né uy ~pl'fvsJjid t p1dv111ch pi'edp1sú (rmpf •1 plip-u<J9 ctmy 1tle pf1lchy C 6 i/\kona 
é IOSJ200J Sb o vY!, ~alki.1 z.o ulo;f6dflni odpadu nn s~liidcc so na...,~éen/ c<,ny fidí znén,m pfBlnóho iókona o Odpadoc.h a jeho piiloh) 
5. Oolla pln~nl 
5 I Srnlouva se u zavil a na éobu n"'urC1lou 
5 2 Smlouvu lze ukončil 
dohodou smtuvnich stran 
písemnou vypovédi klerékohv smluvni strany I bez lJVcdeni dL!vadu s š1:1suměsiéri ,,ypovédrii lhlitou. ktP.fá pOC'1~ oéiel od pí'leho dna --iásierlLl1iciho ·nés,~a Ol1 doručeni vYpovéch dr'JnP. s111h1vni s!ra11ě 

na it11i l,)05/tJdni z1'lámou adresu 
vYpov~Oi s JAdnomósíčnc výpo\'éan1 lhůlou dle Cl 7 2 v-!nobecnych obchodních podmíne\ 

. odslouponim od smlouvy dle čl B 2 v~Aotlec:n}'ct1 obt11odť1icti podminek 
6. Práva a povh,nostl smluvních stran 
G l Zhot0Yite110 pov;nen 

rn 11s11t veSkeré s!~ií.Oy ob1eC111<>leli ,, SD..ladu s obecr,li .:::iivaz11ym1 pla!nYm1 prnvním1 předpisy J.?.t-::oZ I v soi1lílrll1 s OCP.C"r:R závazny,nr p1atnýrn1 vyhláSK~:irn1 otice 1_1pravu1ici1111 oblast sll.17..eb dle ptedrnétu 
smlouvy 
• posi..ylo'lat uvedene s!uil>y .:JI~ dohL'tJr1utt?l1u hmmo1109ramu a 'J GcJptJvÍcJ8Jici k•,tai1lé 

v pi radě ncpravccinn, 1edno1i,vých činrosli v dohodnutém lermí11u nebo dohor1n11té k·,aftlé infmrno..-;,t ob1ednatel~ o teto s"-uleénost1 a dot1odnout s nim naprayu 1·ebu rn;it1raJr1i term:n proveden, 
":iJSdnané Cirnosti 
Zhotov11el ;~ oprávnén 

povéf11 posl<ytnutim služby , lfeli oscbu, a to be.l souhlasu obJednalele 
prováděl kontrolu ·,hodnosti o:Jpadu béhem Jeho pfey.:~ti od ObJednc;:1tel~ I/ pfipadé ;c,bo 11evnodnosl1 dodany odparl cd oh1edna1e1e neptevzil V dLlsleak.u nepievz:eli nevhodného odpaCu cd oh1t1dnalP.lů 

neni zhotov1tel s poskylovan/m slutou Ol!l smlouvy \J p,odleni Za nevhudn'( odp::td se pro útc!y smlou•Jy po,,.:ižu1r. odpocJ kler,j- nen: s1c<1niln vo S'l1io11•,;é. tzn neodpov1c1a zafa?eni odpadů podle 
pfisluSnf!ho katalogovt'tho číslu o kategorie KatR!OCJ11 udpadť1 
Ob)E'dnate\ se za11azu1e 

využivat po <1obt1 ůčin1.ost1 smlnuvy pro uvedenó <'.;1nnost1 výhradně s!ulcb lholo\11[ele a 11es1e:dnat na ly\o •;1nnosit smlOlJVlJ s 11n\'rťl podn1!<a{l!lskýrn suh1t~klcrn pokud so nw lorn obč strnnv r1edut1orlr;rn, 
pf(l(1em Jllldk 
. pos!-.ytovol zhoto•11leh cei.0<11<.tadnó v.S~hny ,nro,mace potfobnú k 11:1ho Clnr1ust1 a lo I nevy.!jdané 
. vylvBfol ;z:hotov1teli podn1inky pro plněni plodmdtu dle smlou•,y 
. plal1I ůplatu za posky1ovanó 1!1nnosh v souladu uslanovernm1 sm10~1vy 
piodával .:hoto111to3li µudnély a pl1pvmir•ky k vykoot\1,1Jn)iin ónnostom wi.... aby ve"i~eré l:t1'<10t.ti mohl/ bý1 LnQIO\IJl~lem vylt.onatJány cJlo odúvOtJnP.n~cn po1ti:ih ot>1odno101e 

- rcldt11n0Yeit ?]l~lěné vady při provód~n1 Clnrosti z.J10U)v1lele dle této smlouvy du 2•1 hodin po proverJ~nl činnoMi. 1inak so má z:ato že OMt>SI é1 slui:b,:1 provedeníl pod le této smlm.1Y'/ 1.hohiv,1~1e111 Uyla 
prove<1ona i édnó 
6 7. Jeli pfitdmélom smlouvy fO\'mH. ná111111 <1tJ1r~1tfo11,l ná<Jol>;,, lU\JOZVIC se náJ(lmto (obJellrlé:llel) .Ze 

nodobu(y) budo v#.fv~'tt v souledu !J úOO~m. k nérnut 1e nildoOO d!U smlouvy twčt1na (řádnó o m peCoval, o~an,žilě hlils11 potiehu opravy 11.idolly ieii odciz~ni. llllčeni nebo po~ko7.eni) 
uh-lá<JtU <Jo nádob pcuzo Odpad, pro ktr.flj 10 nádobu u<č.or1111,,,to,m!JCni p<>v,nnostl 
umofo!I :::hotov1teli volný pNstup k nádob€' v době pláno•Janého oď'/OZu 
?-iJ/ISCtl moi11ost tokové man,pvlacc s nódutx,u klarťl by ne:::nemni.ňovala Íf.:!Ji poškozeni l leJrnóníi m31'32CJ ke o.;:anovršlinr nfl<JolJ) 

• nepronoctmt nécfobw 1reti osobě bez souhfa5,u :?hoto~1,eli; 
Znolúvilel jako p1cn::1Jimatel odpadové n.idobf se zavrJ2u1e 
- 1.a11s\1I opravu nebo výměnu pQ!U<Ozf!nýd, 11ádnb do 14 tlnú OCl 101iho piscmného nahlSšeni ndJi.M\Cf!.fT1 
• uhradit náiema ůčelne yy11alot~nO. nit~1ldy na cpravu nódoby klerou h~·I ooat8 smlouvy (lOV 1ntm 11C1111\ sam 1esll1le uµrav~ tJyla provoUena !; 1ellu souhlase1r a11oho 1osll:že 1.boluv1\el 0Dfil',u 
nocbslarnt, aCkol1 mu byla závada oznámena 
6 3 V phpadé Y1.n1ku škody v.:niklé n.:i nádobě poruSAnirn povmn<.1s1i, ze smlouvy v~p1yva11cich, ( z.e1ména rnlormaén1 povmno~I• J na slranG n~1omc0. pcuZ11i se při s\ ust § <120 a nésl obC zakoniku o 
odpovédnO$ll za skOdu 
7. SouCinnosl smluvnlch s!ran 
/ 1 V případě podSl:1!néhu pmušeni r10vN1nosli dle smlocJVV některou ze smlu•.nich str.:111, 1a drut1a srnluvni strana oovinmJ naprodleně .?:asrat doporuť:er1P. pisernnó: upozorněni na fl80lnén1 povinnosti 
s vyzvou kP, 3JOdnOni n.lpravy v docJolOCn lhllté 
Za polislarne i:;oruSení pov1nnosli se po1Ja:'.1..11e 
a) no·,ypr3zdnéní nádob ani v ,..~hraon1m s1cdnt1ném 1ntP.Nalu 
o) nezaplaceni Uptaty za slui:bu ve sicd11une thů!P. 
c) uldádání nevhodného odpad1~ 
7 2 Josllifo sm/uvui strnm.1 ncs10<.!ná rnJprav\1 <Jlo pl&dcholiho I!! vioovec,,Vch ooc111:x.1nict1 poomínoJ.. am 'J do<1a10~11ó 1,oskytnu<d lhútO. I<' dtuhO unh,1vttí s(rana optóvnóno s1nu„1uvu vypvvédél 
s jodnQtnó!Si~nl výpo1J~dni rn\110,,,, ktmá poerw.: bólf,f od p1vóhQ drn.1 1táj{,Jfl~11iciho mó,fco ml rtonit.cnl •tYPov(u.!i na paslt.)(Jlli známou actrosu druhé smh.Pm1' sifony sotičasnit JC ;:hotov,tul opnlvnó11 
odGvodnónó ple111šil 't'Oiko,-o dtal!i 31u!by, 11yplýva11c1 T pln<knAI~• plnOr\i 1n10 5mlou.,iy a 10 v plfparh) 1 p(e.t, pisornoó upozo,nť,nf m!dodttoui 51nt11vnlr.h ptxlmfrioJ.: tU11W-Jve-ny,;:h •1 1óto s111louvě 
abtetlnato!em fato Skulo®sl nozoklódis ob}Odoaloh právo r,a n8hr:idu Jakékoli škocly vzniklé u dúsfo'11'u pfon,!eni r1nóní poskyrov.AnYr.h sluieh w strany ,tmtnvitr.lA 7.ho1ov11a110 np<"ilvuér, .tatJova1 
po ooJodnatelt nar.ratJu nált.ladů C1 škodi,i. klerit takto vznikne 
B. Smluvni pokuty 
o I v 1>fip~ó p,fó<Jk•ni ol>jodnmv!v i tl'Q,?iJí)f1JCOniro U(JIOly ,!i) posJ\ylm.M, SfLJi.l>y, JO .!ht)IOVH01 Of)ťílvn~, OD)OdniU~h úi!lůvi)l ů,oky l. proo1011I ,,o ... ýt, 0,05¾ z atužOO tá9ll<y za ka!dý do11 ~cudloci( nc- 
7.,1plllt:e11f, r,očifónp 1. fn~tum11oně čaM.k.y. pl(p od srnlou•,y ot.J11oup11 So\lu·,nl l)1uk l µrudhml se no:~potlldvů na mUuach, ~kody 1hQ1ovi1mo. ~lcn:l vinaklu l prod/Qni t-'Q{QdNHOlo 
9 2 V plipndO, .!o v ocJ~dovYch nódobác.h budo u<ol3tltn nt,vhl'>dný odpíKJ 1~ C'lbJ(tt1nillC:I povuMn .rho1ov,1011 lapla hl s111hJ\'f1i pok\11\1 vo \lý!• 250, •Kč Z11 kohtou JOdnotlwou odpmJ.o'l(KJ nbdoOl.1 o obic··nu 
I 1 u, lit) o 240 l1hú o 8SQ. ~Kč :. kUld(t oďJ)nr.tov~ nád()Qy o ol)lomu I I 00 hlrt'1 Zhoto•11IC!I múžc rnkoVV odpad ocfyés.1, itv~ak pou;~e ni:1 zól!lnrtO p1.semne ob;(tdm\vky objodno1e10 iJ za tv!Ošť dohodnul0t., 

lJplalu 
9. Závčrntna ujednáni 
9 1 Smlouvu lze mě111I pouze p1semn~u11 dod.:itky, pod~p$:anYm, opr3vnénymr :!á5!vpc1 ubov sm1uvn1ch &Han 
9?. Smtouv;;i nabývá plalno~t1 dnem Jt'jiho podpisu oběrna smluvními slrananu, úcinnosli '1rilP.111111ieU':!riým u z.ínlavi smlouvy 
0.3 Oocučování vl?ške-ťých pisemnosll dto 1610 s.ni/ou"y ,o prnvadl bud o.sobOO r.nho fů1mť>li t1or1ot1.K;onych 1istov<1ir.h z,,s1lek 00~.sfnoych na ~Sle,Jni zn.;\mo1.1 ;;l(J1esu •lnJtiC 51flh"1nl 1.trn,,y Jt.H1 
p1somno~t dorut0v8110 oiobrn), p()vofoJe s.o zo don,<;onou cfnom. kdy :smluvni !'!(tana, 11t bylo i,iscmnosl uréono. l•Jto p1sc1ntl0,t p/cvUtl,1 µl/podntí dnom, kdv smluvní strano, Jíl: bylo pi:semnosl uičcn.:i 
tuto pitť'HMOSt odm1Ua pfe..,zit Je,h pí!StlrtWJ61 d01uto,.,;.1,no pros1fedn1ctvim po~ytovu1oltl i:o,tovr1ft;Jl !:ilviob 1oku dopo<utoml Ustuvni ~tik.o, pova!UJO so z.o dwVCO r.ou dnom kdy sn1luvni ,irarm, 1ii. 
bylJ p,s~mnost ur~eno luto plsornnost plovzafo, p/1podnó dOom. kdy srn.luvnl stt:tna. 1í! bvta c,i.$omt\OSI 11,~no tu10 p1somnot.1 0<1in111n plmn.il ne1Poz<fót1 so •J!ak uovatuio Z..'> oonif.anou 11n1n;ktym 
drn~n11uhladu1íci,n po 1«Fm p{r.t.Mni po~ytov..J:011 pošltlvnich ,;lužu1,, 1n-h .1duJsovf1na r,n pos!e()ni znDniou kon1ak1n, ad1c,u smll1vnf strany klotó jo doporutent. hslovm ttfatlr'O uréc,,o 
1<001,-.ddní ~dre:;;a obJerlnalele uvedena v za~1lavi léto sinlnuvr 
Kontnl-.tni JdíOSrl it10\0VÍIP-le u1;aďOll1'l v :.:áhlc.JVÍ léto snilOuv;· 
9 •I S111luvni strnny se zava1.u1i oznarnov.JI vldy ncjpo..::dó11 do IJťsc:!1 dnl.l :Jruhó smluvn· slruné zménu konlDkt111 adíůSy 5vctlo bydli.ité Cl 11ne fwrespo1'dr;né11i adres, V pripadé. ±c kleráhoh srnluvni 
-~1r111,;t flt!OWŮfllÍ drul1ě smh.vni straně- lrrténu kontaktní adrnsy s-.,é~10 bycttiš:lé Čl pně kt1rP.spnnoienč11í at1r1:::.y dle píP.dd1u7i v~ty !ohole uslanovern, Oú•1aí:u1e se listovní z;Jsitka za doruCenau dOJ(lo-11 
k 11apln~1ll tt 9 3 te!o sťnlouvy 
1 O. Řóllonl sporů 
IO 1 Všochny spqty vzl',,".afci z této smlouvy a v souv1slori11 .s rn budou rawodovttny s ko11etnou r,IOIOOSII u Hot.nOdCilio soudu při MosµCKJOfské kornofo CPskó HJPll hky a /\gcOlnl krnn.Jfe Ct1$ké 
,op11hhky pncilR JetlO Rádu n P1;,-11,1del Rn1l1lX~ít-,o soudu Spor buw-, pro1eUni:ln lfltlo1111ym ro,%xJcim $Qr1tHo,,, pnenovaný,u pot.He jeno A:.idu Ollá srnluvr,i slti.JnY zmorOtJ(I scnill. aoy ro,110<11 spi.,r poťlle 
lth:nd $1)flť,edlt101h 


