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Smlouva 
  

č. j. KRPP-3296-8/ČJ-2021-0300VZ-VZ 
 

 
 

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na odvoz a 
likvidaci odpadních vod (dále jen „smlouva“), mezi smluvními stranami uvedenými v článku 1. 

 
 
 

Článek 1 
Smluvní strany 

 
Název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 
Se sídlem:  Nádražní 2, Východní předměstí, Plzeň 3, PSČ  
Zastoupená:  náměstkem ředitele Krajského ředitelství 

policie Plzeňského kraje pro ekonomiku 
IČO:  75151529 
DIČ:  CZ75151529 
Bankovní spojení:  Česká národní banka 
Číslo účtu:  8246881/0710 
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
E-mail: 
ID Datové schránky:  5ixai69 
 
 
dále jen „objednatel“  
 
a  
 
Společnost:  SUEZ CZ a. s.    
Sídlo:  Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
Zastoupená:  Dipl.  Z  H , , místopředsedou představenstva  
Osoba oprávněná jednat  
jménem poskytovatele: oblastní manažer obchodu, na základě plné moci 
IČO:  256 38 955 
DIČ:  CZ25638955  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Praha 
Číslo účtu:  27-9328790297/0100 
Kontaktní osoba: manažer klíčových zákazníků 
Telefon: 
E-mail: e  
ID datové schránky: pd2ga22 
 
 
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 9378 
 
dále jen „poskytovatel“  
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Článek 2 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele provádět pro objednatele v období od 1. března 
2021 do 31. prosince 2022 odvoz a likvidaci odpadních vod z objektů objednatele, které jsou 
uvedeny v příloze smlouvy.   

 
Článek 3 

Práva a povinnosti poskytovatele 
 

1. Provádět odvoz a likvidaci odpadních vod v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
vztahujících se na odpadové hospodářství, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů a zákonem č. 254/2001 Sb., vodním zákonem. 
 

2. Používat k odvozu odpadních vod jen techniky k tomu uzpůsobené v souladu s požadavky 
kladenými na ochranu životního prostředí. 

 
3. Poskytovatel přebírá v okamžiku převzetí odpadní vody veškerou zodpovědnost za její další 

nakládání v souladu s obecně závaznými předpisy. 
 

4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost při jednání objednatele 
s dozorovými a kontrolními orgány a dále bezplatnou odbornou a poradenskou činnost v oblasti 
nakládání s odpadními vodami. 

 
5. Poskytovatel se zavazuje splnit požadavek odběratele v daném termínu, uvedeném v písemné 

objednávce. 
 

6. Poskytovatel může odmítnout převzetí odpadních vod, pokud neodpovídá deklarovanému stavu 
a druhu.  

 
7. Poskytovatel má právo vyjádřit se k objednávce, popř. po domluvě s objednatelem provést její 

změny. 
 

Článek 4 
Práva a povinnosti objednatele 

 
1. Objednatel je povinen zabezpečit příjezd k místům k objektům tak, aby mohl být řádně a 

v souladu s předpisy provedeno čerpání odpadních vod, současně je povinen sdělit 
poskytovateli přesné určení stanoviště a poskytnout mu potřebnou součinnost. 
 

2. Objednavatel se zavazuje zaplatit dohodnutou cenu za provedené služby řádně a včas, podle 
podmínek této smlouvy, na základě faktury vystavené poskytovatelem.  

 
Článek 5 

Cena plnění 
 

1. Cena plnění předmětu smlouvy za období od 1. března 2021 do 31. prosince 2022 je 
stanovena na základě cenové nabídky poskytovatele podané v rámci veřejné zakázky takto: 
Cena bez DPH    208.158,00 Kč 
DPH 21%      43.713,18 Kč 
Cena včetně DPH   251.871,18 Kč 
slovy: dvěstěpadesátjedentisícosmsetsedmdesátjedna 18/100 korun českých 
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2. Celková cena plnění, uvedená v 1. odstavci vychází z předpokládaného množství odpadních 
vod dle přílohy č. 1 tabulka 1. Množství odpadních vod či počet vývozů se může od 
předpokládaného množství lišit, tedy může být větší, menší. Tuto skutečnost bere poskytovatel 
na vědomí a je si tohoto vědom.  
 

3. Cena bude poskytovatelem účtována na základě skutečného množství odpadních vod podle 
jednotkových cen, uvedených v příloze této smlouvy. Množství odpadních vod, v rámci jednoho 
svozu, se při fakturaci zaokrouhluje na celé tuny.  

 
4. Cena za jednotku, uvedená v příloze této smlouvy, je s odkazem na ustanovení § 2620 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, považována za cenu nejvýše přípustnou a zahrnuje 
veškeré náklady poskytovatele související s poskytovanou službou (např. doprava, manipulace, 
likvidace, administrativní, resp. režijní náklady, věcné náklady), včetně dalších i nahodilých, zde 
neuvedených, které vzniknou poskytovateli v přímé souvislosti s poskytovanou službou. 

 
5. Celková cena plnění, uvedená v 1. odstavci, představuje pro objednatele limit finančních 

prostředků, které může na uvedenou službu v rámci této smlouvy vynaložit. V případě, že této 
ceny bude z důvodu provádění mimořádných (tj. předem nepředpokládaných) svozů odpadních 
vod dosaženo před koncem sjednané doby trvání smlouvy, bude navýšení ceny bráno jako 
změna závazku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. Objednatel a poskytovatel se v takovém případě zavazují uzavřít příslušný dodatek ke 
smlouvě. 

  
6. Veškeré svozy budou prováděny na základě vystavené individuální objednávky. 

 
7. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit jednotkové ceny pouze v případě změny 

zákonné sazby DPH. V případě změny obecně závazné právní normy, mající zásadní vliv na 
cenu poskytovaných služeb, smluvní strany uzavřou příslušný dodatek, kterým upraví 
jednotkové ceny tak, aby byly s těmito změnami v souladu. 

 
Článek 6 

Platební podmínky 
 

1. Cena bude objednatelem hrazena v české měně bezhotovostním převodem na účet 
poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to na základě daňových dokladů (faktur) 
vystavených na objednatele, tj. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 
Plzeň, a bude poskytovatelem doručena:  
a) v písemné podobě ve dvojím vyhotovení na adresu Krajské ředitelství policie Plzeňského 

kraje, Odbor specializovaných činností, Nádražní 2, 306 28 Plzeň, nebo v elektronické 
podobě: 
 datovou schránkou: 5ixai69 
 E-podatelnou: 

b) a současně v kopii na e-mailovou adresu: 
 
2. Poskytovatel bude objednateli fakturovat částku za skutečné množství zlikvidovaného odpadu 

dle jednotkových cen, uvedených v přílohách této smlouvy. Přílohou faktury musí být doklad 
(např. předávací list) prokazující skutečné množství zlikvidované odpadní vody, podepsaný 
příslušným zaměstnancem objednatele. 

 
3. Faktura musí být objednateli doručena do pěti (5) pracovních dnů po jejím vyhotovení. 
 
4. V případě pochybnosti bude poskytovatel povinen objednateli prokazatelně doložit datum 

odeslání faktury.  
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5. Splatnost faktury se stanovuje na dvacet jedna (21) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. 
Faktura musí obsahovat evidenční číslo smlouvy uvedené na smlouvě, číslo objednávky a 
veškeré údaje vyžadované platnými právními předpisy. 

 
6. Jestliže nebude faktura obsahovat některou z požadovaných náležitostí nebo bude obsahovat 

nesprávné cenové údaje, popř. bude vystavena v rozporu s platebními podmínkami, je 
objednatel oprávněn fakturu vrátit poskytovateli k opravě, aniž by se tímto postupem dostal do 
prodlení s její splatností. Lhůta splatnosti běží v tomto případě ode dne doručení opravené 
faktury. V případě vrácení je objednatel povinen na fakturu nebo v průvodním dopise k němu 
důvod vrácení označit.  

 
7. Daňový doklad, vystavený poskytovatelem, bude objednatelem uhrazen v plné výši včetně DPH 

tehdy, jestliže si objednatel ověří způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že 
poskytovatel není nespolehlivým plátcem a jeho bankovní účet dle této smlouvy je shodný 
s údajem v jeho registraci. V opačném případě objednatel uhradí poskytovateli pouze základ 
daně a DPH převede příslušnému Finančnímu úřadu. 

 
8. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem připsání fakturované částky na účet 

poskytovatele 
 
9. Jakákoliv záloha se nepřipouští. 

 
Článek 7 
Sankce 

 
1. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) vzniká poskytovateli 

právo na úrok z prodlení. Výše úroku z prodlení se řídí nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým 
se určuje výše úroku z prodlení, v platném znění.  

 
2. V případě neprovedení služby v objednaném termínu je poskytovatel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (včetně DPH) za každý den prodlení. 
 

Článek 8 
Ostatní ujednání 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že dokumentace veřejné zakázky, tj. zadávací dokumentace a 

nabídka poskytovatele ze dne 27.1.2021 jsou pro obě smluvní strany závazným podkladem pro 
vyhotovení této smlouvy. 

 
2. Smluvní strany se dále dohodly na mimořádný svoz odpadních vod z míst, o kterých se tato 

smlouva výslovně nezmiňuje a poskytovatel se zavazuje tuto službu poskytnout za cenu za 
obdobná plnění uvedená v příloze č. 1 část a). Tato cena nesmí převyšovat cenu v místě a 
čase obvyklou. Tyto mimořádné svozy budou uplatňovány na základě samostatné objednávky.  

 
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu v kterékoliv části mohou smluvní strany pouze formou 

písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

 
4. Tuto smlouvu je možné ukončit: 

a) dohodou smluvních stran, 
b) písemnou výpovědí kterékoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná 

běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a skončí uplynutím 
posledního dne příslušného kalendářního měsíce.  
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5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy nelze převést bez souhlasu druhé smluvní strany 
na třetí stranu. 

 
6. Tato smlouva je závazná i pro případného právního nástupce smluvních stran. 
 
7. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel za podmínek stanovených platnými právními 

předpisy a interními normami může zveřejnit zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, popř. 
další podklady k veřejné zakázce, i kompletní znění této smlouvy či jejích případných dodatků, 
a to včetně identifikačních údajů poskytovatele a výše poskytovatelem nabídnuté ceny. 
Poskytovatel podpisem této smlouvy vyslovuje s výše uvedeným souhlas. 

 
Článek 9 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou s termínem plnění od 1. března 2021 do 31. prosince 
2022 nebo do vyčerpání částky 828.018,- Kč bez DPH, s tím že skončí naplnění jednoho 
z těchto kritérií.  
 

2. Tato smlouva je platná po podpisu oběma stranami. Dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Pokud 
nebude uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je zrušena 
od jejího počátku. 

 
3. Případné spory obou stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou 

spory řešeny příslušným obecným soudem, nikoliv rozhodcem.  
 
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 

obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou 
pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě 
své podpisy. 

 
5. Tato smlouva je sepsána ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 

poskytovatel. Smlouva obsahuje 5 stran textu a 3 strany přílohy č. 1, která je její nedílnou 
součástí této smlouvy. 

 
Přílohy: 
Příloha č. 1: Cenová nabídka (tabulka č. 1, 2, 3) 
  
 
 
Za objednatele      Za poskytovatele    
 
V Plzni dne        V Plzni dne  

________________   _____________________________ 
             
náměstek ředitele Krajského ředitelství       oblastní manažer obchodu 
policie Plzeňského kraje pro ekonomiku                   zmocněnec 

Miloš 

Krýda MBA

Digitálně podepsal 

Miloš Krýda MBA 

Datum: 2021.02.05 

10:28:45 +01'00'








