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Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
se sídlem :  Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  

zastoupená : předsedou představenstva MUDr. Tomášem Gottvaldem, 

         místopředsedou představenstva Ing. Františkem Lešundákem 

bankovní spojení : ČSOB, a.s., č.ú. 280123725/0300 

IČ :  27520536, DIČ: CZ27520536 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 

jako zhotovitel na straně jedné 

 

a 

 

PERGY s.r.o. 

se sídlem:    Čs. armády 284 , Ústí nad Orlicí 562 01 

zastoupená: MUDr. Jindřichem Pernicou, jednatelem 

IČ :  06397701 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 40192  
jako objednatel na straně druhé. 

 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění, a po vzájemné dohodě 
 

S M L O U V U 

 o odstranění odpadů  

    Smluvní strany prohlašují, že jsou ve smyslu ust. § 420 a 421 Občanského zákoníku subjekty 

oprávněnými k činnosti, jež je předmětem této smlouvy. Osoby podepisující tuto smlouvu jménem 

zhotovitele a objednatele prohlašují, že jsou k tomuto úkonu podle zákona oprávněny. Zhotovitel 

prohlašuje, že je k činnosti dle této smlouvy oprávněn v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, 

v platném znění (dále jen zákon o odpadech) a na základě rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického 

kraje.  

I. 

Předmět smlouvy 

    Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajišťovat odstranění přijatého odpadu od 

objednatele, v souladu se zákonem o odpadech ve spalovně oprávněné osoby, a dopravu odpadu 

z provozovny objednatele na adrese: Čs. armády 284 , Ústí nad Orlicí 562 01 .  
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II. 

Podmínky realizace smlouvy 

    Objednatel předá zhotoviteli spalitelný zdravotnický odpad k likvidaci ve spalovně v PE pytlích o 

maximálních rozměrech 1200 x 700 x 400 mm, plněných do 2/3 objemu z důvodu bezpečného uzavření. 

Kromě modrých PE pytlů lze použít plastové nepropustné, uzavíratelné nádoby do průměru 500 mm a 

výšky 700 mm.  Injekční stříkačky, jehly a ostré předměty je objednatel povinen předávat k likvidaci 

pouze v nepropustných, uzavíratelných plastových obalech odolných proti propíchnutí. Každý obal 

s odpadem musí být popsán názvem, kódem odpadu a názvem dodavatele, dle katalogu odpadů 

v souladu se Zákonem o odpadech. 

    Touto smlouvou je zajišťováno odstraňování níže uvedeného zdravotnického odpadu, zařazeného dle 

vyhlášky MŽP ČR č. 381/2001 Sb., katalog odpadů, v platném znění, dle jednotlivých kódů:  

Katalogové číslo      Název odpadu 

_______________________________________________________________________ 
180101                                  Ostré předměty 
180102                                  Části těla a orgány včetně krevních vaků a krevních konzerv 
180103                                  Odpady na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny 
        zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 
180109                         Nepoužitelná léčiva 
180106               Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
150110                                  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly 
                                             těmito látkami znečištěné 
 

 

    Objednatel zodpovídá za vytřídění odpadu dle uvedeného druhu a specifikace, zhotovitel provádí 

kontrolu dodávek v místě přijetí.  

    Objednatel odpovídá a zavazuje se, že se v dodávkách nesmí vyskytovat odpad s nebezpečnými 

vlastnostmi (látky výbušné a explozivní) a že bude dodržovat zákon o odpadech včetně dalších právních 

předpisů souvisejících s problematikou. V případě zjištění, že dodávka odpadu obsahuje odpad 

s nebezpečnými vlastnostmi, tato dodávka nebude převzata zhotovitelem, bude sepsán protokol o 

takovéto dodávce odpadu a zhotovitel může smlouvu ukončit výpovědí bez výpovědní doby. 

III. 

Platební  a cenové podmínky 

    Doprava a odstraňování  spalitelných odpadů bude zhotovitelem prováděno bezúplatně.  
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IV.  

Závěrečná ustanovení 

    Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
 
    Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání oběma smluvními stranami.  V případě, že 
se na tuto smlouvu vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 
platí, že zhotovitel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do 
Registru smluv vedeného MV ČR.  O uveřejnění smlouvy bude druhá smluvní strana informována 
prostřednictvím datové schránky, kdy obdrží zprávu o zveřejnění přímo z Registru smluv. Tato smlouva 
nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna ani 90. den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s 
účinky případného bezdůvodného obohacení. 
 
 

Smlouvu   lze   ukončit písemnou    dohodou   nebo   písemnou   výpovědí    kterékoliv   smluvní 
strany s jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 
Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích majících povahu originálu, jeden pro objednatele  

a jeden pro zhotovitele.  
 
Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy je možné učinit po dohodě stran formou písemných 

číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.  
 
Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoli v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tato smlouva nahrazuje veškerá předchozí 
ústní či písemná ujednání smluvních stran týkající se svozu a likvidace odpadu. 

 

V Pardubicích dne 12. 3. 2020     V Ústí nad Orlicí dne 25. 2. 2020 

 

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

MUDr. Tomáš Gottvald      MUDr. Jindřich Pernica 

předseda představenstva                                                    jednatel     

  

 

…………………………………………. 

Ing František Lešundák 

místopředseda představenstva 


