
 

 
 
 

Smlouva o dílo 
Číslo smlouvy: 21011 

 
I. 

Smluvní strany 

SUEZ CZ a.s.  
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady 
zápis v OR: MS Praha, oddíl B., vložka 9378 
IČ: 25638955 
DIČ: CZ25638955 
zastupuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
adresa pro zasílání korespondence: provozovna Otrokovice, Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice            
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
a 
 

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75  Zlín 
zápis v OR: KS Brno, oddíl B., vložka 4437 
IČ: 27661989 
DIČ: CZ27661989 
zastupuje: doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D., předseda představenstva 
zastupuje: Ing. Martin Déva, člen představenstva 
bankovní spojení: ČSOB 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
adresa pro zasílání korespondence: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 
 
(dále jen „objednatel“) 
 

II. 
Předmět smlouvy, cenové podmínky 

 
Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele níže uvedené činnosti za dohodnuté ceny a 
v dohodnutém místě: 
Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČP 1007082542 
 

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele službu: odstraňování odpadů kategorie „O“ 
(ostatní odpad) produkovaných Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s. v souladu se zákonem číslo 541/2020 
Sb., o odpadech, v platném znění a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, odstraňování (včetně 
nakládky a přepravy, poskytnutí kontejnerů na odpad) ostatních odpadů uvedených v příloze č.1 – 
Cenová nabídka, včetně počtu a četnosti vývozu kontejnerů, či odborného odhadu množství odpadů 
odvážených pomocí velkoobjemových kontejnerů, uvedených v příloze č.2 – Technická specifikace. 
 
Plnění dle této smlouvy zhotovitelem se provádí v souladu s přílohou č. 1 – Cenová nabídka a s 
přílohou č. 2 - Technická specifikace. Příloha č. 1 a 2 je neoddělitelnou součástí této smlouvy.  
 
Objednatel se zavazuje provedené činnosti přijmout a zaplatit zhotoviteli za jejich provedení 
sjednanou cenu. Smluvní strany se dohodly na ceně za dohodnutá a provedená plnění dle této 
smlouvy tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy Cenová nabídka-Odstranění ostatních odpadů. 
Příloha č. 1 Cenová nabídka – Odstranění ostatních odpadů je neoddělitelnou součástí této smlouvy. 
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Orientační množství za 1 rok a množství vývozů je u jednotlivých položek stanoveno pouze 
nezávazně jako průměrné množství odpadů, které Krajská nemocnice T. Bati, a.s. (dále jen KNTB) 
požaduje odstranit za 1 rok. Tyto údaje nejsou závazné pro skutečné množství odpadů, toto bude 
dáno potřebou KNTB a jednotlivými objednávkami KNTB.  
 
Ceny za jednotku odstraněného odpadu bez DPH jsou považovány za ceny maximálně přípustné, 
které nelze po dobu platnosti smlouvy zvyšovat.  
Celková cena bez DPH za orientační množství za 1 rok bude považována za cenu nejvýše přístupnou 
a bude změněna jen v případě, že: 
- skutečné množství odstraněných odpadů se bude lišit od orientačního množství za 1 rok  
nebo 
- dojde ke snížení ceny bez DPH za jednotku. 
 
Všechny ceny uvedené ve smlouvě jsou bez DPH, která se připočte v souladu s příslušnými platnými 
předpisy. 
 

III. 
Místo a způsob plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést činnosti dle čl. II. této smlouvy v dohodnutém termínu. 
Místo provádění dohodnutého plnění zhotovitelem pro objednatele je: 
Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, IČP 1007082542.  
Zhotovitel zajistí odběr odpadu od objednatele ve sjednaném místě, včetně legislativního odbavení 
(vážení, vybavení přepravními listy apod.).   
Dokladem o předání/převzetí odpadu (provedení služby) je „Dodací list“ nebo „Průvodka“ nebo 
„Předávací list odpadu“. 
Objednatel je povinen při vzniku obchodního případu předat zhotoviteli doklady, které je původce 
odpadu povinen předat provozovateli zařízení k nakládání s odpady dle příslušných právních 
předpisů, případně dle požadavku zhotovitele. 
Délka záruční doby na smluvené služby je shodná s délkou platnosti této smlouvy a práva z 
odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 
 
Pravidelný odvoz odpadů komunálním svozovým vozidlem:  
Objednatel je povinen umístit nádoby pro pravidelný vývoz komunálním svozovým vozidlem na 
takovém místě, aby bylo možno s nimi ve smluvený pravidelný den odvozu snadno manipulovat (v 
zimním období zajistí objednatel také odklizení sněhu a posypání komunikace vhodným posypovým 
materiálem). Pokud se tak nestane, neodpovídá zhotovitel za neuskutečněný odvoz. Nádoby, které 
jsou běžně umístěny mimo dosah osádky svozového vozidla je objednatel povinen v den odvozu 
přemístit na okraj chodníku nebo vozovky. Zhotovitel v tomto případě nezodpovídá za přemístění 
vyprázdněné nádoby na její původní stanoviště. Zhotovitel je povinen nádoby vyprázdnit v dohodnutý 
den odvozu. V případě, že den pravidelného odvozu odpadu připadne na den pracovního klidu, 
provede zhotovitel odvoz v náhradním termínu. Ve výjimečných případech (zimní kalamita, povodeň, 
porucha vozidla apod.) kdy není možno službu provést, provede zhotovitel službu v náhradním 
termínu, po dohodě s objednatelem. Obsahuje-li nádoba jiný odpad než komunální (např. stavební 
suť, nebezpečný odpad apod.), neprovede zhotovitel vyprázdnění nádoby a oznámí tuto skutečnost 
objednateli, který je povinen sám na svůj náklad a riziko zabezpečit odstranění těchto odpadů. 
 
Předávaný odpad dle článku II. 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/využití. 
Zhotovitel zajistí přepravu odpadu dle této smlouvy v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 
Sb. a dalšími právními 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. II. této smlouvy, přičemž zhotovitel téhož dne 
přebírá za odpad určený k odstranění/využití odpovědnost ve smyslu platných právních předpisů, 
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 II. této smlouvy je zhotovitelem účtována 
objednateli fakturou splatnou do 30-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 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení. Za případné prodlení s úhradou faktur 
není KNTB povinna hradit kromě navrženého úroku z prodlení jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou 
smluvní sankci. 
 
Objednatel souhlasí dle ust. § 26 odst. 4 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@suez-zdroje.cz) na elektronickou 
adresu objednatele (která je : xxxxxxxxxxxxxxxx). Zhotovitel může zasílat faktury objednateli také v 
listinné podobě na papíře prostřednictvím poskytovatele 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 dohody se zhotovitelem. 
Jakékoli případné pohledávky objednatele vůči zhotoviteli je možné postoupit na třetí osobu až na 
základě předchozího písemného souhlasu zhotovitele. 
 
 

VI. 
Doba trvání smlouvy 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to na 2 roky od podpisu smlouvy posledním účastníkem. 
Smlouvu je možno ukončit oboustranně výpovědí, a to s výpovědní lhůtou jednoho měsíce, která 
počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. 
 
 

VII. 
Odpovědní pracovníci 

Za zhotovitele 
ve věcech obchodních:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
dispečink pro odvoz odpadů:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
 
Za objednatele  
ve věcech obchodních:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ve věcech odvozu odpadů:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
 
 

VIII. 
Smluvní pokuta 

V případě, že zhotovitel nedodrží řádně sjednanou dobu plnění termínů odvozu odpadu sjednaných v 
této smlouvě a jejích přílohách, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení. Toto se však nevztahuje na případy, kdy zhotovitel 
nepřevzal další odpad od objednatele z důvodu, že odpad nebyl ze strany objednatele k převzetí 
připraven v dohodnutém obalu nebo obsahuje-li nádoba jiný odpad než komunální (např. stavební suť, 
nebezpečný odpad apod.) 
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IX. 
Závěrečná ustanovení 

Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění 
zajistí objednatel. 
Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích totožného znění, z nichž jeden podepsaný obdrží 
zhotovitel a dva objednatel. 
Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se nejprve Obecnými nákupními podmínkami KNTB 
a.s. (dále jen „nákupní podmínky“) a ve zbývajících otázkách občanským zákoníkem. Nákupní 
podmínky jsou blíže specifikovány v příloze č. 3 této smlouvy. Příloha č. 3 této smlouvy „nákupní 
podmínky“ jsou neoddělitelnou součástí této smlouvy. 
Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním, 
podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.  
 
 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – Cenová nabídka – odstranění ostatních odpadů 
Příloha č. 2 – Technická specifikace zakázky 
Příloha č. 3 – Obecné nákupní podmínky KNTB a.s. 
 
 
V Otrokovicích dne      31. 3. 2021                  Ve Zlíně dne 7. 6.2021 
 
 

 
                
 
 
              .........................................................   ........................................................  
               Za zhotovitele:                                                                Za objednatele: 
               SUEZ CZ a.s.                                                                 Krajská nemocnice T. Bati a.s. 
               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                            doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D. 
               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                        předseda představenstva   
                na základě plné moci 
  
 
 
 
 
 
                                                                                                       ……………………………………….                                                                                                                              
                                                                                                       Krajská nemocnice T. Bati a.s. 
                                                                                                       Ing. Martin Déva 
                                                                                                       člen představenstva   


