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SUEZ CZ a.s. 

Smlouva o dílo 
Číslo smlouvy: 30-02-11-16/00166 

změna č.3 

I. 
Smluvní strany 

Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady 
zápis vOR: MS Praha, oddíl B., vložka 9378 
IČ: 25638955 
DIČ: CZ25638955 
zastl)puje: Miloš Krýda , MBA, oblastní manažer obchodu, na základě plné moci 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 

číslo účtu : ilil••••••l 
adresa pro zasílání korespondence: divize Čechy, Skladová 488/10, 326 00 Plzeň 

(dále jen "zhotovitel") 

a 

Integrovaná střední škola živnostenská Plzeň, Škroupova 13 
Škroupova 209/13, 301 00 Plzeň . 
IČ : 005 23 925 
zastupuje: Mgr. Soňa Pokrupová, ředitelka 

(dále jen "objednatel") 

ll . 
Předmět smlouvy, cenové podmínky 

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele níže uvedené činnosti za dohodnuté ceny a 
v dohodnutém místě : 

Integrovaná střední škola živnostenská, Škroupova 209/13, 301 00 Plzeň 
Integrovaná střední škola živnostenská, Křimická 862/3, 318 00 Plzeň 

Objednatel se zavazuje provedené činnosti přijmout a zaplatit zhotoviteli za jejich provedení sjednanou cenu. 

1.0dběr odpadů 

Katal. ě. Kal Název odpadu ,. MJ Cena 
odpadu dle katalogu odpadů (Kě/MJ) 

15 0110 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami t 11.000,-
znečištěné 

16 05 06 N Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky t 25.000-
18 01 03 N Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvl. požadavky s ohledem t 22.000,-

na prevenci infekce 

Obchodní společnost SUEZ CZ 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 oddélení utajovaných projektů . 
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Typ Počet 
Cetnost 

Počet 
Cena/rok 

Kód Název Kat. svozů /nádoba nádoby nádob vývozů/rok 
(Kč) 

20 03 01 Směsný komunální odpad o 1 100 I 3 1x7 dní 44 11.000, 

20 03 01 Směsný komunální odpad o 1 100 I 1 1x14dní 22 5.500,-

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly o 1 100 I 1 1 x 7 dní 44 9.504,-

15 01 02 Plastové obaly o 1 100 I 1 1x 7 dní 44 11.440,-

15 01 02 Plastové odpady o 1 100 I 1 1x14dní 22 5.720,-

Uvedené ceny jsou včetně pronájmu nádob, dopravy a manipulace. 

2. Doprava odpadů 

Typ vozidla 
Typ a počet Nosnost Pfeprava Manipulace 

Pozn. 
kontejnerů (t) (Kč/km) (Kč/hod . ) 

Dodávkové vozidlo 1 22,- 600 ,-
Valník (plachta/skříň) do 12 t 26,- 600 ,-
Valník (plachta/skfíň) nad 12 t 33,- 600,-
Nosič kontejnerů - hákový do 7,5t 26,- 600,-
Nosič kontejnerů - hákový do 15 t 33,- 600,-
Nosič kontejnerů- hákový, 

nad 15 t 37,- 600 ,-
řetězový 

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 
předp isy . 

111. 
Místo a způsob plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést činnosti dle čl. ll . této smlouvy v dohodnutém termínu od pfijetí objednávky od 
objednatele, učiněné ústně, telefonicky, písemně nebo elektronicky. 
Zhotovitel zajistí odběr odpadu od objednatele ve sjednaném místě , včetně jeho legislativního odbavení 
(vážení, vybaven í pfepravními listy apod.). 
Předávaný odpad dle článku ll . 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/využit í. 
Zhotovitel zajistí přepravu odpadu dle této smlouvy v souladu se zákonem o odpadech č . 541/2020 Sb. a 
dalšími právn ími 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. ll . této smlouvy, pfičemž zhotovitel téhož dne pfebírá za odpad 
určený k odstranění/využití odpovědnost ve smyslu platných právních pfedpisů , upravujících podmínky pro 
nakládání s odpady. 
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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 ll. 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 
O, 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: .. ...... .. ....... . @ .... . ). 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. 

Vl. 
Doba trvání smlouvy 

Dodatek smlouvy se uzavírá na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého 
dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena smluvní straně, jíž je 
určena . 

Tento dodatek smlouvy je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem 1.1.2021. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě , že tento dodatek smlouvy se uzavře až po datu účinnosti tzn . po 
datu 1.1.2021 , pak na plnění provedená mezi nimi od data účinnosti tzn. po datu 1.1 .2021 se hledí tak, že 
byla provedena dle tohoto dodatku smlouvy. 

Vll. 
Odpovědní pracovníci 

Za zhotovitele 

ve věcech obchodních: Romana Ma 'vi~========== 
ve věcech odvozu odpadů: Pavel Šašek, 11 

Za objednatele 
ve věcech obchodních a odvozu odpadů : Pavel Pavlíček••••• 

Vlil. 
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 
některá protistrana požaduje anonymizovat ve smlouvě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění 

SUEZCZ a.s. strana číslo 3 z 4 



Smlouva o dílo č. 30-02-11 -16/tl0166 ISŠŽ změna číslo 03 

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 Plzni dne 29.1. 2021 

~sue2 SUEZ CZ a.s. 
Divize Čechy 

Skladová 488/10, 326 00 Plzei'\ 
Jé: 25638955, tel.: 377 454 711 , fax: 377 454 719 
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SUEZ CZ a.s. 

V ... ?.~.1.. ... dne .. .. . ~.:.f .. • .. . ?P..?f 

INTEGROVANÁ ST~EDNI5K0 
! IVNOSTENSKÁ, PLZEŇ, 5KROUP:) · 

Skroupova 13, 301 00 Pize;, 
1(: 00523925 
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