
~sue2 
Dodatek č. 5 

smlouvy o poskytování služeb v oblastí životního prostřed í 
číslo smlouvy: -

SUEZ CZ a.s. 
španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady 
zápis v OR pod spis.zn.: B 9378 u MS v Praze 
I ČO: 25638955 
DIČ: CZ25638955 
zastupuje: 
bankovní s o· f: 
čfslo ůčtu: 

(dale jen „zhotovitel") 

a 

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v. i. 
Flemingovo náměstí 54212, 160 00. Praha 6 - Dejvice 
ptispěvková organizace 
IČO: 61388963 
DIČ: CZ61388963 
zastupuje: jméno a pfíjmenf statutárního zástupce 
zastupuje: RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc., statutárnf zástupce 
bankovní s o'eni: 
čislo ůčtu: 

(dále jen „objednatel") 

uzavřený dále uvedeného dne, měsfce a roku (dále jen .dodatek· ) 

Preambule 

Zhotovitel s ůčinnostf od 1. 7. 2016 změnil obchodnf jméno a dále vystupoval jako SUEZ Využiti zdrojú a.s. 

Zhotovitel s účinnosti od 1. 12. 2019 zméníl obchodnl jméno a dále vystupuje jako SUEZ CZ a.s. 

Tyto změny označeni nijak neměnl stávajlcí podmínky a povahu uzavtených smluv ani dosavadní zpúsob 
poskytováni služeb_ Veškeré stávajicl smlouvy zústávajl zachovány v jejich původnfm zněn l. 

Část A) 
Úvodní ustanoveni 

A.1. Objednatel a zhotovíte/ uzavfell dne 21.11.2005 smlouvu o poskytováni služeb voblasti žívotnlho 
prostfedl, élslo:- (dále jen „smlouva") která byla změněna: 

- dodatkem é. 1, jež byl uzavfen dne 5.12.2007 

- změnou cenová pfllohy é. 2, uzavfená dne 6.2.2009 

- změnou cenové pfílohy é. 2, uzavfená dne 31.3.2011 

-změnou cenové plllohy é. 2, uzavfeně dne 1. 12. 2011 
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A. 2. S ohledem na vývoj smluvního vztahu založeného smlouvou a v čase sjednané zmény se smluvní 
strany dohodly na uzavfenf tohoto dodatku, kterým se ruSI veSkenl ustanoveni smlouvy a nahrazují 
se novým úplným znénlm uvedeným dále v části 8). 

ČástB) 
Nové znění smlouvy o poskytováni služeb č. 10000669 

B.1. Smluvní strany se dohodly s ohledem na novou odpadovou legislativu platnou od 1.1.2021 na novém 
znění smlouvy, která je pfilohou tohoto dodatku, a která nahrazuje dosavadní Smlouvu č. - o 
poskytování služeb v oblasti životního prostfedi. 

B.2 Smluvni strany se dohodly na rozšireni seznamu přebíraných odpadů o odpad, katalog. č. 15 02 03, kat. 
O, Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné oděvy neuvedeně pod číslem, a o 
odpad, katalog. č. 16 02 16, kat. O, Jiné stožky odstraněné z vyfazenych zařízení neuvedené pod 
číslem 16 02 15. Podminky pfevzeti jsou upraveny v pfiloze č. 2 Podminky poskytováni služby a 
cenová ujednání, Služba č. 2 - Pfevzetí a odvoz odpadů za účelem jejich dalšího zpracování. 

Část C) 
Závěrečná ustanovení 

C.1. Tento dodatek je platný dnem podpisu a účinný dnem 1.6.2021. 

C.2. Dále uvedené pfllohy tohoto dodatku jsou nový'mi pfllohami smlouvy uvedené v části B) výSe: 

Nová Smlouva o poskytováni sfuteb č. -

Pfíloha č. 1 - Seznam poskytovaných služeb 

Pflloha č. 2 - Podmlnky poskytováni služby a cenová ujednáni (s pf/slušnými částmi dle druhu služeb) 

Pfífoha č. 3 - Konta/dni údaje odpovédných zástupců smluvnlch stran 

P 1..1„? G 'U < c.»t·1 V ... „ .... „ .... .• „ .... . dne ..... „„„ .. • „„„. 

/.a zhotovitele: 

~hy, na základě plné moci 

SUEZ CZ a.s. 

3,0 -06· 2021 
V .„~'2.:?..„. dne „„„„„„„„„.„ 
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SUEZ CZ a.s. 

Smlouva o poskytování služeb 
(dále jen .smlouva") 

Číslo smlouvy:-

španělská 1073/1 O, 120 00 Praha 2 Vinohrady 
zápis v OR pod spis.zn.: B 9378 u MS v Praze 
!CO: 25638955 
DIC: CZ25638955 
zastupuje: 
bankovní s 
číslo účtu: 

(dále jen „zhotovitel") 

a 

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. 
Flemingovo náměstl 54212, 160 00, Praha 6 - Dejvice 
pfispěvková organizace 
!CO: 61388963 
DIC: CZ61368963 
zastupuje: jméno a přijmenl statutárnlho zástupce 
zastupuje: RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomsk", CSc., statutárnl zástupce 
bankovnl s o· enl: 
člslo účtu: 

(dále jen „objednatel") 

dle vlastního prohlášeni k právn lmu jednání způsobili, uzavirajl dále uvedeného dne, měslce a roku tuto 
smlouvu. 

Článek I. 
Předmět smlouvv 

1.1. Pledmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajišťovat pro objednatele realizaci dále vymezených 
služeb ve sjednaném rozsahu a závazek objednatele dané služby od zhotovitele odeblrat, resp. 
objednávat, poskytované služby pfijlmat a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. 

1.2. Služby, které jsou pfedmětem plněn! zhotovitele v okamžiku uzavřeni této smlouvy, j sou vymezeny 
v přlloze č. 1 této smlouvy. Práva a povinností smluvnlch stran a specifické podmínky, které se přímo 
váži ke každému druhu sjednaných služeb, včetně cenových ujednáni, jsou pak podrobně upraveny 
v príslušné části plilohy č. 2 této smlouvy. 

1.3. Pokud za trvánl této smlouvy objednatel projev! zájem o rozrfšenl portfolia služeb poskytovaných 
zhotovitelem, smluvnl strany sjednaj l a podepiš! nově zněnl pfllohy č. 1, které plislušnou změnu 
zohledni, jakož i odpovidajlci část pl ilohy č. 2, která se plimo váže k dané službě. 

1.4. Účelem této smlouvy je stanoveni komplexn i úpravy oboustranně závazných podminek poskytováni 
jednotlivých druhů plněni. 

1.5. Smluvnl strany se dohodly, že veškerá pledsmluvn i ujednáni, která během vyjednévéní o uzavleni 
této smlouvy vznikla za účelem uzavfeni této smlouvy a které mezí sebou uzavfely smluvnl strany 
pled nabytlm účinností této smlouvy, pozbývaj í účinnosti této smlouvy platnosti. 
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Smlouva o poskytování služeb č. -
Ústav organické chemie a bíoche~. v.v.I. 

Článek li. 
Cena a platební podmlnky 

změna člslo 00 

2.1. Cena za poskytováni sjednaných služeb byla mezí smluvními stranami sjednána dohodou jako cena 
smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a to ve výší stanovené v pflslušné části pfílohy 
č. 2, která je nedílnou součásti této smlouvy. V prfpadé stanoveni jednotkových cen na určttou jednu 
měrnou jednotku, odpovídá ůčtovaná cena násobku jednotkových cen a skutečného počtu pfíslušných 
měrných jednotek. 

2.2. Ke sjednané ceně se pl'ipočte daň z pridané hodnoty ve výši dle ptlslušných právních pfedpisu právně 
účinných ke dní uskutečněni zdanitelného plněnf. 

2.3. Cena za poskytováni služeb, které jsou sjednány v pfílohách této smlouvy. je zhotovitelem 
fakturována a objednatelem hrazena něk1erým z níže uvedených způsobu, pričemž konkrétní zpusob 
je vždy specifikován v dané pfíloze. 

Měslčnl platby: 

Realizovaná plněni považuji smluvní strany z hlediska pfedpisu o dani z pfidané hodnoty za dllči a 
den uskutečněni zdanitelného plněn i se sjednává vždy k poslednlmu dni kalendáfniho měsíce, 
v němž byla daná služba poskytnuta nebo průběžně poskytována. K tomuto dni zhotovitel vždy za 
celý kalendáfn f měsíc vystaví pfíslušný daňový doklad. 

Průběžné platby: 

Za den uskutečněni zdanitelného plněni se sjednává vždy poslední den realizace poskytnuté služby, 
pfípadně den pfevzetl dané služby, je-li v pfíslušné částí pfílohy č. 2 sjednáno protokolární potvrzení 
pfevzetf dokončeného plněni. K tomuto dni zhotovitel vystaví pffslušný daňový doklad, jimž se 
fakturuje cena za provedeni dané služby. 

Platby pledem: 

U služeb, kdy je znám ptedem rozsah služby a cena za provedeni služby, je sjednaná cena 
zhotovitelem fakturována jedenkrát v prvním měslci fakturovaného období za celé toto období, a to 
nlže sjednaným zpusobem. Za den uskutečněni zdanitelného plněni se sjednává datum vystaveni 
daňového dokladu. 

- Ctvrtletnf platba pfedem: 

Zhotovitel vystaví fakturu do konce měsíce po podpisu této smlouvy a dále vždy do konce prvního 
měsíce každého kalendáfnfho čtvrtletf ve výši plněni na celé toto kalendáfn l čtvrtletl. 

- Ročni platba pfedem: 

Zhotovitel vystavl fakturu do konce měsíce po podpisu této smlouvy a dále vždy do konce prvního 
měsíce každého kalendáfnfho roku ve výši plněni na celý tento kalendáfnl rok. 

Zálohové platby: 

Objednatel uhradí na základě zhotovitelem vystaveně faktury zálohu ve výši pfedpokládaného plněni 
nebo jinou sjednanou částku a to nejpozději pfed poskytnutím služby. Zhotovitel provede vyúčtováni 
uhrazené zálohy nejpozději do 15 dnu po poskytnuti služby, změně smluvních platebních podmínek 
nebo zániku ůčinnosti této smlouvy. 

2.4. Faktura (daňový doklad) musl být zhotovitelem odeslána objednateli nejpozději tretf den ode dne 
jejího vystavení. 

2.5. Objednatel souhlasí, v souladu se zákonem o dani z pfidaně hodnoty, s vystavováním faktur 
(daňových dokladů) zhotovitelem v elektronické podobě (dále jen .elektronická faktura"), pnčemž tyto 
elektronické faktury se zasílají ~hotovítele na 
elektronickou adresu objednatel~ Objednatel i zhotovitel j sou povinni pfi 
změně své elektronické adresy tuto změnu ihned nahlásit druhé smluvní straně. Zhotovitel muže 
faktury (daňové doklady) vystavovat a zasílat objednateli také jiným obvyklým zpusobem. 

2.6. Do 15. dne kalendáfn lho měsíce následujfclho po dnu zdanitelného plněni, je objednatel oprávněn 
uplatntt u zhotovitele reklamaci fakturovaně částky. Uplatněná reklamace nemá odkladný ůčínek pro 
povinnost vyúčtovanou částku zaplatit ke dni splatnosti. 
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2. 7. Pro lhůtu splatnosti fakturované ceny je rozhoduj lcl lhůta splatnosti uvedená v pflslušných částech 
pfflohy č. 2 této smlouvy, jinak je fakturovaná cena splatná do 14 dnů ode dne vystaveni faktury. Za 
datum zaplaceni se považuje datum připsáni částky na účet zhotovitele. 

2.8. Ke sjednané ceně se pfipočltaji daně či jiné zákonem stanovené poplatky, k jejichž úhradě je povinen 
zhotovitel či objednatel (za pfedpokladu, že jejich úhrada se provádl prostfednictvlm zhotovitele) dle 
prfslušných právnlch pfedpisO, pfičemž výše těchto dani a poplatků se pro účely cenových ujednáni 
dle této smlouvy průběžně aktualizuje Vidy od data právnl účinnosti právnlho pfedpisu, který takovou 
dal'I či poplatek stanovil, pflpadně změnil výši dani a poplatků již stanovených. pflpadně od data, kdy 
dojde ke změně výše daně či poplatku dle právně účinného právnlho pfedpisu. 

2.9. V pflpadě změny právnlch pfedpisů majících vliv na výši nákladů zhotovitele na poskytováni služeb 
nebo v pflpadě významné změny cen vstupů na trhu, majlclch vliv na změnu výše těchto nákladů 
zhotovitele, zavazuji se smluvnl strany jednat o pripadné úpravě smluvených cen. Pokud se smluvní 
strany v tomto pfipadě nedohodnou na úpfavě cen ve formě změny pfislušné částl prllohy č. 2 do 
jednoho měslce ode dne doručeni návrhu na jednánl zhotovitelem objednateli, je zhotovitel oprávněn 
tuto smlouvu vypovědět. Výpověď musl být udělena v písemné formě a pro tento pfipad se sjednává 
tfiměslčn l výpovědnl doba. Výpovědnl doba počlná běžet od prvého dne kalendáfnlho měslce 
následuj lclho po měsíci, v němž byla výpověď doručena objednateli. 

2. 1 O. Ve prospě<:h zhotovitele se sjednává právo upravit sjednané ceny s účinnosti od 1. ledna každého 
následuj lclho kalendářního roku platnosti této smlouvy o průměrnou mlru inflace ve výši oznámené 
Ceským statistickým úřadem, zjištěnou podle vývoje úhrnného indexu spotfebitelských cen zbožl a 
služeb v Ceské republice. Úpravu ceny dle tohoto ustanoveni provede zhotovitel se zpětnou účinnosti 
od 1. ledna pfislušného kalendářního roku a oznáml to plsemně objednateli bez zbytečného odkladu 
poté, co zjisti výši inflace. Rozdll v ceně je zhotovitel oprávněn doúčtovat vrubopisem. 

2.11. V pflpadě prodlenl objednatele s jakoukoliv úhradou vůči zhotoviteli se sjednává právo zhotovitele na 
smluvnl pokutu ve výši O, 1 % z dlužné částky za každý den prodlenl se zaplacením dané částky 
objednateli. Zákonná ustanoveni o úroku z prodlenl zůstávajl lfmto ustanovenlm nedotčena. 

2.12. V přlpadě prodlenl objednatele s jakoukoliv úhradou vůči zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn zadržet 
poskytováni veškerého plněni vůči objednateli a plnit až poté, kdy objednatel dluh vůči zhotoviteli 
v plném rozsahu vyrovná. 

2.13. Smluvnl pokutu sjednanou touto smlouvou uhradl povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti újma, kterou lze vymáhat samostatně na základě 
ujednáni této smlouvy nebo na základě pflslušných ustanoveni právního pfedpisu. 

Článek Ill. 
Miste a způsob plněni 

3.1. Mlsto plněni konkrétni služby je sjednáno v pflslušné části pfllohy č. 2 této smlouvy. 

3.2. Plněn! realizovaná na základě objednávky: 

Na základě objednávky objednatele na poskytnuti konkrétní služby (učiněné ústně, telefonicky. 
písemné či elektronickou poštou) oznámí zhotovitel objednateli (některou z výše uvedených forem) 
termín provedeni požadované služby. Ve svých internlch dokladech užlvaných zhotovitelem pro 
vyznačeni identifikačních údajů o realizaci konkrétnlho obchodnlho pflpadu, vyznač! zhotovitel den 
pi'ljeti požadavku (objednávky) a oznámený termin provedeni požadované služby. Vznikne-li mezi 
účastniky spor ohledně oznámeného terminu provedeni požadované služby, je za závazný považován 
termín vyznačený v dokumentaci zhotovitele. 

Akceptaci objednávky zhotovitelem (za akceptaci objednávky je považováno oznámenim terminu 
provedeni požadované služby zhotovitelem objednateli) je mezi účastn lky uzavfena dllči smlouva na 
realizaci požadované služby s Um, že pro určen i podmínek výkonu požadované služby jsou závazná 
ustanoveni této smlouvy, zejména pflslušné části pfllohy č. 2. 

3.2. Plněni realizované průběžné: 

V plipadé, že se jedna o službu, u niž je časové upresnénl (doba plněni) stanoveno j iž touto 
smlouvou, zejména pflslušnou části prilohy č. 2, pak objednatel nečinl ve vztahu ke zhotoviteli 
samostatné objednávky. Pfi poskytováni takové služby je účastnlky postupováno za podmlnek 
stanovených touto smlouvou, resp. pflslušnou části jeji pfllohy č. 2. 
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Smlouva o poskytováni služeb č. JI 
ústav organické chemie a biochemie AV R, v.v.I. změna člslo 00 

3.3. Po ukončen i realízace sjednané služby sepiš! útastnlci doklad o provedeni služby, který vyžaduji 
internl pfedpisy zhotovitele nebo právnl pfedpisy (druh a forma takového dokladu je stanovena pro 
každou ze sjednaných služeb v pfislušné části prilohy č. 2 této smlouvy, pripadně se upfesnl po 
dohodě smluvních stran). 

3.4. Jsou-li sjednány služby v oblasti nakládáni s odpady, pak okamžikem pfevodu vlastnictvl k odpadu, 
s nimž se nakládá na základě této smlouvy, z objednatele na zhotovitele, je okamžik, kdy odpad 
pfevezme zhotovitel od objednatele nebo kdy odpad po jeho pfevzetl zhotovitelem opustl prostor 
užlvaný objednatelem k výkonu jeho podnikatelských aktivit (areál firmy či provozovny objednatele), 
tedy pfekročenlm hranice tohoto prostoru. Rozhodujlcl je skutečnost, která nastala jako poslední. 
Okamžikem pfevodu vlastnictvl k odpadu pfecházl na zhotovitele odpovědnost za fádnou pfepravu a 
za dalšl odpovidajlcl způsoby nakládáni s odpadem, včetně jeho odstraněni. 

Článek IV. 
Ostatní ujednání 

4.1. Objednatel je povinen pfed zahájením konkrétního obchodnlho plipadu pledat zhotoviteli Qako 
provozovateli zaliZenl k nakládáni s odpady) v písemné formě údaje o odpadu v rozsahu dle 
pflslušných právnlch pfedpisů, pflpadně základnl popis odpadu včetně stanoveni kritických ukazatelů, 
pllpadně identifikačn í list nebezpečných odpadů a dalši doklady a informace dle požadavku 
zhotovitele. Tyto údaje a doklady je objednatel povinen pledat zhotoviteli vždy pn jednorázově 
dodávce odpadů, nebo v pflpadě opakovaného plněni pak u prvé z lady dodávek stejného charakteru 
v jednom kalendálnlm roce, dále vidy, když dojde ke změně některého z údajů obsažených v dflve 
pledaných informacích a dokladech a vždy na základě vyzvy zhotovitele. Pokud se objednatel 
dohodne se zhotovitelem, že vyše uvedenou dokumentaci k odpadu pl'ipravl zhotovitel, je objednatel 
povinen poskytnout zhotoviteli veškeré a pravdivě informace a podklady pro to, aby zhotovitel mohl 
ptislušnou dokumentaci pfipravit Objednatel je následně povinen věcně dok.umentaci k odpadům 
zkontrolovat a podepsat. Za věcnou správnost dokumentace a zejména soulad dokumentace 
s pfedávaným odpadem nese plnou odpovědnost objednatel. 

4.2. Objednatel je povinen pledat zhotoviteli k dalšlmu zpracováni pouze ta.kovy odpad, který z hlediska 
své povahy, charakteru a materiálového složeni odpovídá sjednané kategorii a druhu odpadu a dále 
všem údajům a dokladům pfedaných objednatelem zhotoviteli a dokumentaci dle čl. 4 .1. této smlouvy. 
Za soulad pfedaného odpadu s touto smlouvou a poskytnutými údaji a doklady k pledávanému 
odpadu nese plnou odpovědnost objednatel, který je tak povinen nahradit zhotoviteli v plné vyši 
veškerou újmu, která zhotoviteli v této souvislosti vznikne, včetně škody na zalízeni zhotovitele, 
v němž zhotovitel s pfevzatým odpadem dále nakládal v dobré vile, že dle údajů a dokladů od 
objednatele je pfevzatý odpad pro toto zaffzenl určen, avšak ve skutečnosti tomu tak nebylo. 
Zhotovitel nemá povinnost odebírat takový odpad, který svou povahou nebo složenlm neodpovídá 
sjednanému charakteru a druhu či nespllluje jiné parametry oproti údajům a dokladům k danému 
odpadu. Objednatel je dále povinen zajistit, aby do prislušných odpadových nádob (sběrné nádoby, 
kontejnery, pytle, jiné typy obalů) byly uk.ládány vy hradně odpady deklarovaného druhu a vlastnosti a 
dále odpady, pro něž jsou dané nádoby vyhradně určeny. 

4.3. Objednatel je povinen odstraňovaný odpad ptedat zhotoviteli v obalech stanovených pflslušnýmí 
právnlml pledpisy a umožl'lujlcimi bezpečnou a plynulou nakládku odpadu na techniku zhotovitele a 
jeho odvoz do zarizenf zhotovitele, kde bude s odpadem dále nakládáno. V pflpadě porušeni této 
povinnosti odpovldá objednatel za způsobenou škodu a zhotovitel neni povinen realizaci takové 
služby provést. 

4.4. Umlstěnl a druh zallzen l, v němž bude s pfevzatým odpadem dále nakládáno, určuje zhotovitel, 
nedohodnou-li se smluvnl strany j inak. 

4 .5. Pro zjištěni množstvl odpadu je rozhodujfcf údaj zjištěný na certifikovaném vážnfm systému určeném 
zhotovitelem. V pfipadě požadavku objednatele je zhotovitel povinen tuto certifikací doložil 

4.6. Zhotovitel je oprávněn poskytováni služeb dle této smlouvy zajistit prostrednictvlm tletfch osob 
(poddodavatelů), a to i bez predchozfho souhlasu objednatele. V takovém pflpadě za plněn i 
povinnosti touto tfetl osobou ve vztahu k objednateli odpovldá zhotovitel tak, jako by plnil sám. 

4 .7. Objednatel uzavrenlm této smlouvy dává zhotoviteli výslovný souhlas k nezbytnému vstupu na 
pozemky a do prostor a nemovitosti, jež objednatel vlastni či uživá a které mohou být dotčeny plněnlm 

služeb dle smlouvy. Objednatel se dále zavazuje fádně zajistit dle mlstnfch podmlnek pllstupnost 
techniky zhotovitele na mlsta plněni sjednaných služeb ve sjednané dny jejich realizace a dále zajistit, 
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aby ve dnech svozu odpadu byly odpadové nádoby pnstaveny a pfipraveny ke svozu na mlstě 

prlpustném pro techniku zhotovitele. 

4.8. V prrpadě zjištěni neplnění povinnosti ze strany zhotovitele musí objednatel na zjištěné závady 
zhotovitele upozornil Vady v plněni je objednatel povinen vytknout zhotoviteli písemně a upozornění 
na vady dorueit zhotoviteli do m pracovnlch dnů od provedeni reklamovaně služby. Nehledl se na 
pripadné pozdější reklamace a jsou považovány za bezpredmětně (v prekluzi). Nebude-li náprava ze 
strany zhotovitele učiněna včas a rádně (dle dohody smluvních stran), je objednatel oprávněn uplatnit 
vůei zhotoviteli nárok na slevu z ceny konkrétnl dflč! služby ve výši 10 % z ceny reklamované služby 
(není-li v pfíslušně části prrtohy č. 2 dohodnuto jinak). Nebyla-li cena reklamované služby ještě 

vyúčtována, zhotovitel zohlední tuto slevu z ceny v prfslušné fakture. Byla-li cena j iž vyúčtována, sleva 
z ceny bude zohledněna a uhrazena na základě dobropisu k pfíslušněmu dal\ověmu dokladu. 

4.9. Ve smyslu a za výjimek dle § 2898 občanského zákoníku se povinnost zhotovitele k náhradě újmy 
způsobené objednateli v souvislosti s plněním dle této smlouvy omezuje maximálně do výše celkové 
Mstky 50.000.000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých), pričemž tuto celkovou Mstku nelze 
prekročil. 

4.10. Objednatel je povinen provést fádně a úplné školení zaměstnanců, zhotovitelem zajištěných pro 
plnění sjednaných služeb. a to z pfedpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdravl pfi práci (dále jen 
. BOZP' ). požárnl ochranu (dále jen ,PO' ) a ostatnlch dotčených pfedpisů, včetně objednatelových 
vnitropodnikových pfedpisů apod., dopadajlcfch na plnění služeb zhotovitele pro objednatele 
prováděných dle této smlouvy, jejich pflloh a dalších prrpadných souvisejfch smluv uzavfenych mezi 
objednatelem a zhotovitelem k prováděn i služeb (dále jen ,školeni'). Smluvní strany se dohodly, že 
souMstl školení je také vymezeni prostor a ploch, na nichž je oprávněn zhotovitel provádět bezpečně 
plnění služeb, včetně užiti prisfušných sociálních zarizenf v areálu, jenž je užíván objednatelem. 
Objednatel provede pro zaměstnance zajištěné zhotovitelem školení na své náklady fádně a 
opakovaně tak, aby byly dodrženy pffslušné lhůty, určené pro opakování školeni a pokud takové lhůty 
pro opakováni školen i právnim pfedpisem nejsou určené, pak tedy tak, aby školeni u objednatele 
vždy proběhlo opakované s odstupem nejméně jednou ročně. Zhotovitel neodpovidá za způsobené 
škody, újmy a dalši nároky, pokud objednatel neprovedl pfedem fádně a úplné školení zaměstnanců 
zhotovitelem zajištěných pro plnění služeb. 

4.11. Ve smyslu § 101 odst. 3 a 4 zákona č. 26212006 Sb. zákonik práce informuje tímto zhotovitel 
objednatele o pracovnlch rizicích , která souvisí s výkonem činnosti zhotovitele na společných 
pracovištích. Písemná podoba rizik, která mohou na společných pracovištích ohrozit zaměstnance, je 
k dispozici na internetové adrese Objednatel se 
zavazuje před zahájením plněn! dle této smlouvy provést hodnoceni pracovních rizik, která mohou na 
společných pracovištlch ohrozit zaměstnance zhotovitele, a zhotovitele o nich informoval Funkci 
koordinátora, provádějlcího opatl'eni k ochraně BOZP a PO na společném pracovišti, plni vedoucí 
zaměstnanec objednatele odpovědný za pracoviště. 

4.12. Zhotovitel tlmto informuje objednatele, že obchodnl společnost SUEZ CZ a.s. se zavázala uplatl\ovat 
vysoké etické standardy v souladu s Etickou chartou sku in SUEZ. Kom letnl zněn l cha ·e 
k dispozici na internetové adrese 

Článek V. 
Doba trváni smlouvy 

5.1. Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvnimi stranami a účinná dnem 1.6 .2021. 

5.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

5.3. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni tuto smlouvu písemně vypovědět bez uvedeni důvodu. Výpověď 
musí být udělena v pisemně formě a pro tento ptrpad se sjednává trfměsičnf výpovědní doba, pokud 
v jednotlivých částech prilohy č. 2 této smlouvy není uvedeno jinak. Výpovědni doba počíná běžet od 
prvého dne kalendárniho měslce bezprostredně následujícího po měsici, v němž byla výpověď 
doručena smluvni straně, j iž je určena. 

5.4. Pokud v rámci služeb dle této smlouvy zhotovitel svěfll objednatelí do užlváni věc nebo věci (napfiklad 
shromažďovacl nádoby, obaly atp.) zhotovitele, a to za úplatu či bezúplatně, je objednatel povinen 
predmětnou věc (věci) vrátit zhotoviteli ve lhůtě dle plislušně části pfilohy č. 2, jinak nejpozději ke dni 
ukončeni této smlouvy, resp. ke dni ukončeni poskytování služby, v jej ímž rámci byla daná věc 
objednateli svělena v souladu s plislušnou částí prilohy č. 2. Objednateli dále nevzniká vůči zhotoviteli 

SUEZ CZ a.s. strana člslo 5 ze 7 



Smlouva o poskytováni služeb č.-. 
ústav organické chemie a biocheiiiie'AV'CR, v.v.i. změna číslo 00 

žádný nárok na jakékoliv odstupné či jiné protiplnění v souvislosti s ukončením práva danou věc 
užlvat. 

5.5. Pro vyloučeni pochybnosti smluvní strany uvádl, že dojde-li v důsledku dohody stran nebo výpovědi 
k ukončeni poskytováni některé ze služeb uvedených v pliloze č. 1, tato smlouva zůstává nadále 
v platnosti pro zbývající služby, jejichž poskytováni bude dle pfilohy č. 1 zachováno. 

Článek VI. 
Závěrečná ustanoveni 

6.1. Ostatnl podmínky poskytováni sjednaných služeb jsou mezi smluvnlmi stranami závazně stanoveny 
v pllíohách k této smlouvě, na které strany v tomto smyslu shodně odkazují. V plipadě rozdlíu mezi 
ustanoveními obsaženými v těle této smlouvy a v jejich plilohách, mají ustanoveni priloh plednost. 
Plilohy se mezi smluvními stranami" po vzájemné dohodě aktualizuji dle skutečných potfeb 
objednatele a možnosti zhotovitele. Není-li stanoveno jinak, aktuálně platná plíloha nahrazuje v plném 
rozsahu plílohu časově pledcházej ici. S v}ijimkou uvedenou v pledchozi větě musí mil jinak veškeré 
změny této smlouvy podobu písemného dodatku podepsaného oběma smluvn lmi stranami. 

6.2. Objednatel se zavazuje nepovělit v době platnosti této smlouvy sjednanými činnostmi, tedy 
poskytováním sjednaných služeb, jinou právnickou nebo podnikající fyzickou osobu. 

6.3. Práva a povinnosti z této smlouvy plecházejí na právn l nástupce smluvních stran. Objednatel tlmto 
vyslovně souhlasí s tím, že zhotovitel je oprávněn tuto smlouvu postoupit ve smyslu § 1895 
obea.nského zákoníku na tfetr osobu, tedy plevést na tuto tfetr osobu svá práva a povinnosti z této 
smlouvy. Postoupeni je zhotovitel povinen objednateli oznámit plsemnou formou bez zbytečného 
odkladu. 

6.4. Veškerá právní jednání týkající se změn nebo ukontenr této smlouvy, jakož i reklamace, vytčení vad 
plnění a výzvy ke zjednání nápravy prl porušení povinností z této smlouvy musí mít plsemnou formu, 
musi být podepsána oprávněnými zástupci stran a být doruoována způsobem uvedeným v tomto 
článku. Za ládné doručení písemnosti se mezi smluvními stranami považuje jejich doručeni formou 
doporučené pošty, osobně proti podpisu k tomu kompetentního pracovníka smluvnl strany, jíž je 
písemnost určena, plípadně dalšlmi způsoby doručeni, jež jsou obvyklé a odpovídají zásadám 
poctivého obchodního styku. Účinky doručeni nastanou i v tom plípadě, odmltne-li strana, j íž je 
písemnost určena, plevzetr této písemnosti. Písemnost se považuje za doručenou v plipadě uložení 
zásilky na poště (u držitele poštovní licence) tfetlm dnem jejího uloženi, jestliže si ji adresát nevyzvedl. 
Pokud nelze písemnost doručit na adresu uvedenou ve smlouvě či objednávce a jiná adresa není 
známa, považuje se za den doručeni den vráceni nedoručené z.ásilky, i když se o ni adresát 
nedověděl. V plipadě pochybnosti se písemnost považuje za doručenou tleti den od jejího pledáni 
k doporučené poštovní pfepravé. Ustanoveni tohoto bodu se nevztahuje na doručováni faktur, jež jsou 
dorutovány elektronickou formou nebo formou běžné pošty. 

6.5. Veškerá ostatní právnl jednánl neuvedená výše v čl. 6.4.a komunikace mezi smluvnlmi stranami, 
zejména týkaj ící se operativních jednání o plněni dle této smlouvy, mohou být zasílána v elektronické 
formě na adresy odpovědných osob, jejichž jména a kontaktn í údaje jsou uvedeny v plíloze č. 3 této 
smlouvy. Každá ze smluvlch je povinna bez prodlení informovat druhou smluvní strany o změně 
odpovědných osob a prrpadně jejich kontaktních údajů a iniciovat tak uzavl'ení nové plílohy č. 3. 

6.6. Ukáže-li se v průběhu trvání smluvního vztahu některé ustanovení této smlouvy jako právně neplatné 
nebo neúčinné. neznamená tato skutečnost neplatnost smlouvy jako celku. Takováto ustanoveni 
smlouvy se nahradl ustanoveními svym smyslem a obsahem nejbližšlmi těmto ustanovenlm (použiti 
zásad analogie). 

6.7. Smluvnl strany se výslovně dohodly, že všechny spory vznikajlcl z této smlouvy a v souvislosti s ní se 
rozhoduj í s konečnou platnosti u Rozhodčího soudu pli Hospodárské komofe české republiky a 
Agrárnl komoře české republiky podle jeho řádu jednlm rozhodcem jmenovaným pledsedou 
Rozhodčího soudu. Sudlště Brno. 

6.8. Je-li tato smlouva za ueastníka podepisována osobou jednajfcl na základě plně moci, tvorr tato plná 
moc plllohu této smlouvy. Smluvní strany zároven prohlašuji, že se seznámily s textem těchto plných 
mocí. Fyzické osoby, které tuto smlouvu uzavírajl jménem jednotlívých smluvních stran, tlmto 
prohlašuj í, ze jsou plně oprávněny k platnému uzavrenr této smlouvy. 

6.9. Smluvnl strany se dohodly, že se pro promlčeni prav podle této smlouvy uplatni zákonná promlčecl 
lhůta. 
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6.10. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden 
stejnopis obdržel zhotovitel a jeden stejnopis obdržel objednatel. 

6.11. Smluvní strany vylučují aplikaci§ 1740, odst. 3 a§ 1744 občanského zákoníku, tedy vylučuj! možnost 
akceptace nabídky s dodatkem nebo odchylkou nebo způsobem, že se podle takové nabídky strana, 
již je určena, zachová, zejména pfijme či poskytne plněni. 

6.12. Vystavl-li některá smluvní strana druhé smtuvnl straně potvrzeni o splněni dluhu splatného podle této 
smlouvy, pfedstavuje toto potvrzeni jen doklad o splněni dluhu, který je v potvrzeni výslovně uve<fen. 
Smluvnl strany si výslovně ujednávají, že potvrzeni o splněni dluhu splatného později automaticky 
nedokládá, že byl splněn i dluh splatný drlve. 

6.13. Pro prlpad, že tato smlouva podléhá uverejněni v registru smluv dle zákona o registru smluv, pak 
smluvní strany si sjednávajf, že uvefejněnl této smlouvy, včetně jejich případných dodatků, v registru 
smluv zajisti objednatel do 1 O dnů ode drie podepsání této smlouvy poslednl smluvnl stranou v 
souladu se zákonem o registru smluv. V pfipadě, že některá protistrana požaduje anonymizovat ve 
smlouvě údaje, které naplňuji výjimku z povinnosti uveřejněni ve smyslu zákona o registru smluv, pak 
je povinna tyto údaje, včetně odůvodněni oprávněnosti jejich anonymizace, specifikovat a doručit 
druhé smluvnf straně nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu této smlouvy (i dodatku k této smlouvě) 
plsemně. Marným uplynullm této lhůty plall, že protistrana souhlasí s uvefejněním smlouvy v plném 
rozsahu nebo s anonymizaci údajů, které naplňuíf zákonnou výjimku z povinnosti uveřejněni dle 
zákona o registru smluv. 

6.14. Pro pllpad, že by objednatel nezajistil uvefejněni této smlouvy v registru smluv dle předcházejfclho 
odstavce této smlouvy. pak se smluvnl strany dohodly, že je na náklady objednatele oprávněn 
zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv zhotovitel. Pokud jiná pravnl úprava ukládá zverejnit tuto 
smlouvu a objednatel nezveřejni tuto smlouvu do 10 dnů od podepsáni této smlouvy poslednl smluvnl 
stranou, pak se opět smluvnl strany dohodly, že je na náklady objednatele oprávněn zveřejnit tuto 
smlouvu v registru smluv zhotovitel. 

6.15. Jakékoliv všeobecné obchodní podmfnky objednatele. které si objednatel vydává jednostranně, 
nejsou pro zhotovitele závazné, i kdyby je zhotovitel objednateli potvrdil anebo pokud by byly uvedeny 
na listinách objednatele (napl. faktura apod.). To však nebrání smluvnlm stranám o nich jednat, 
odstranit z nich ustanoveni, která nejsou pro realizaci služeb vhodná anebo jsou pro realizaci služeb 
v rozporu s ujednáním v této smlouvě a ta ustanoveni na nichž se smtuvnl dohodnou, pak vtělit do těla 
této smlouvy anebo do některé z pflloh smlouvy. 

6.16. Smluvnl strany prohlašuji, že se seznámily se všemi ustanovenlmi této smlouvy (včetně jejich pflloh) a 
všechna tato ustanoveni byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřenlm smlouvy využily 
možnosti dodatečného vysvětlení ustanoveni. Žádná ze smluvnlch stran neshledala, že by některé 
ustanoveni bylo pro ni zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadě 
poctivého obchodnlho styku. Obě smluvnl strany prohlašuj i, že tato smlouva je výrazem jejich pravě a 
svobodné vůle, učiněně nikoliv v Usni či za nápadně nevyhodných podmfnek, výslovně berou na 
vědomi. že jsou svými projevy vůle vázán i a na důkaz toho tuto smlouvu podepisuji. 

6.17. Nedflnou součásti této smlouvy j sou následuj lcl pfllohy: 
Plfloha č. 1 - Seznam poskytovaných služeb 
Pllloha č. 2 - Podmínky poskytovaní služby a cenová ujednáni (s příslušnými částmi dle druhu 
služeb) 
Pi'íloha č. 3 - Kontaktní údaje odpovědných zastupců smluvních stran 

PM-2e 3.0 ·06· 2021 
V „„„„„„.„„„.„„ dne „„„„„„„„„„. 

SUEZ CZ a.s. 

Za objednatéJe: 
RNDr. Phof. Zdeněk Hostomsl<Ý, 
statutární zástupce 
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Přiloha č. 1 ke Smlouvě o poskytováni služeb č.
Ustav organicl<é chemie a biochemie AV CR, v.vr-
, Seznam poskytovaných služeb" 

Příloha č.1 
Seznam poskytovaných služeb 

Číslo Název služby 
služby 

1 Outsourcing odpadového hospodarstvr 
2 Pfevzetl a odvoz odpadů za účelem jejich dalšlho zpracováni 

3 Odstraněni odpadů (pfipadně jiné fomiy zpracováni) 
4 Cištěnl zarlzení a objektů 
5 Stálá havarijní služba 
6 Technické služby údržby 
7 Poradenství v oblasti životního prostfedi 

8 Ostatnl služby 

9 Výkup vedlejšlch produktů 

tl ... 1~ ~~( ~·{·1 
V .... „ .•......... „.„ .. dne .................... . 

změna čisto 00 

Poskytováni přisluAné 
konkrétní služby 

sjedmino - ANO /NE 

NE 
ANO 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 
NE 

3 .o -os- 101\ 

Za objednatele: / / 
RNDr. PhDr. Zd6Jě'k Hostomský, CSc 
statutární zástupce 
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i:'řiloha č. 2 ke Smlouvě o poskytováni služeb č.-. 
Ustav organické chemie a biochemie AV CR, v.v.i 
Slutba č. 2 - P1evzell a odvoz odpadů za účelem jejich dalšího zpracováni 

Příloha č. 2 
Podmínky poskytování s lužby a cenová ujednání 

změna číslo 00 

Služba č. 2 - Převzetí a odvoz odpadů za účelem jeíich dalšího zpracování 
(dále jen „odvoz odpadů") 

Článek I. 
Misto a způsob prováděni služby 

1.1. Ml stem pledanr (plevzetl) odpadu je areál 9bjednatele na adrese: 

• Flemingovo náměstf 2, 166 10 Praha 6, ICP: 61388963P1 

• Papírenská 116/7a, 160 00 Praha 6, ICP: 61388963P2 

pokud se účastnici této smlouvy v tom kterém pripadě nedohodnou j inak. 

1.2. V p1ipadě, že objednatel nepoužlva pro shromažďováni odpadu vlastni nádoby (kontejnery) na odpad, 
p1enechá zhotovitel objednateli ode dne účinnosti této smlouvy protokolárně do užíváni smluvený 
počet nádob a umožni za úplatu objednateli jejich užíváni. Objednatel odpovídá po dobu životnosti 
dodaných nádob za jejich případné poškozeni, zničení či ztrátu, s výjimkou p1ípadu, kdy toto zpusobí 
zhotovitel svou činnosti. P1i poškozeni, zničení či ztrátě nádoby je objednatel povinen požádat 
zhotovitele o opravu, výměnu nebo doplněn í na náklady objednatele. Objednalel je povinen pl'i 
ukončen i smlouvy nebo poskytování služby dle této části pfílohy č. 2 vrátit zhotoviteli nádoby 
v nepoškozeném a provozuschopném stavu, s pf1hlédnutJm k opotfebení, které je úměrné obvyklému 
použití. 

1.3. Odvoz odpadů kontejnerovýmí, valníkovými, dodávkovými a cisternovými vozidly: 

1.3.1. Každý jednotlivý odběr (odvoz) odpadli se provádí až na základě pledchozl objednávky a její 
akceptace dle ustanovení smlouvy, kdy si strany dohodnou bližší podmínky (termín odběru, způsob 
dopravy, způsob nak.ládky, balení odpadu, vážení odpadu, vykládka apod.). V plípadě plnění 
realizovaných průběžně jsou odvozy odpadů prováděny pravidelně (bez opakované výzvy 
objednatele), v p1edem smluvených časových intervalech. 

1.3.2. Objednatel předá zhotoviteli odpady v obalech, specifikovaných v čl. Ill„ bod 3.1. této p1ílohy, 
případně v jiných obalech, dohodnutých smluvními stranami před konkrétním odvozem odpadu. Pli 
p1edánf musí být obaly objednalelem fádně označeny v souladu s ustanoveními zákona č. 54112020 
Sb„ o odpadech (dále jen ,zákon o odpadech) a pflslušnými prováděcími pledpisy. Spolu s odpady 
je objednatel povinen p1edat zhotoviteli údaje o odpadu ve smyslu§ 15, odst. 2 zákona o odpadech. 
U nebezpečného odpadu je objednatel povinen zajistit označeni odpadů dle§ 71, odst. 2 zákona o 
odpadech a k datu účinnosti této smlouvy p1edat zhotoviteli prislušné identifikační listy 
nebezpečných odpadů ve smyslu § 71 , odst. 3 zákona o odpadech. 

1.3.3. Dokladem o pledánf/pfevzetf odpadu (provedení služby) ve smyslu§ 17, odst. 1, písm. c) zákona o 
odpadech je dodací list nebo průvodka, v pllpadě nebezpečných odpadu je dále vystavován 
ohlašovací list pro pfopravu nebezpečných odpadů dle § 78, odst. 1, plsm. a) zákona o odpadech a 
navazuj lclmi prováděcími predpisy. 

1.3.4. Zhotovitel, jako príjemce odpadu, provede za objednatele pledánl údajů o evidenci p1epravy 
nebezpečných odpadů (SEPNO) prostfednictvim integrovaného systému plněni ohlašovacích 
povinnosti podle§ 78, odst. 3 zákona o odpadech, a to v zákonem stanovených terminech. 

Článek li. 
Platební podmínky 

2.1. Cenu za provedenou službu hrad! objednatel zhotoviteli formou průběžné platby dle smlouvy o 
poskytován i služeb. 

2.2. Pokud zhotovitel vykupuje v rámci služeb od objednatele odpady, zavazuje se zhotovitel zaplatit za 
takto vykupované odpady cenu, uvedenou v bodě 3.1. této pNlohy, a to formou průběžně platby, dle 
smlouvy o poskytování služeb. V tomto prípadě zašle zhotovitel objednatell po prevzetf těchto 
vykupovaných odpadů výzvu k fakturaci s uvedením množství odpadu a jednotkové ceny. Na základě 
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této výzvy k fakturaci a dle potvrzeni o plevzeti odpadu dle čl. 1.3.3. výše vystaví a zašle objednatel 
zhotov~eli fakturu, pličemž fakturovaná cena je splatná do 30 dni ode ~oviteli. 
Faktura bude vyhotovena v elektronické formě a doručována na adres~ 

2.3. Plilohou faktury objednatele musl být kopie potvrzení o plevzetí odpadu dle čl. 1.2.2. výše a výzva 
zhotovitele, v nichž jsou uvedeny pllslušné množství odpadu a jednotkové ceny. V prlpadě, že faktura 
objednatele obsahuje vady (napl. ve výpočtu nebo není u ní pliložena smluvena pffloha apod.) má 
zhotovitel právo takovou fakturu vrátit objednateli. Od doručeni bezvadné faktury zhotoviteli plyne 
nová lhůta splatnosti. 

2.4. V pflpadě prodleni zhotovitele s úhradou vůči objednateli se sjednává právo objednatele na smluvní 
pokutu ve výši O, 1 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením vůči objednateli. 

Článek Ill. 
Cenová ujednání 

3.1. Ceny a podminky pfevzetí odpadů (odvoz kontejnerovými, valníkovými, dodávkovými a cisternovými 
vozidly): 

Katal. č. dle 
zákona o 
od dech 
060101* 
06 01 02* 
06 01 04* 
06 01 os· 
06 01 06* 
06 02 01· 

06 02 03* 
06 02 04* 
06 02 os· 

060311* 
06 03 13* 

06 03 1s· 

06 04 03* 
06 04 04* 
06 04 os· 
06 06 02· 
06 08 02· 

06 13 02· 

06 13 04* 
07 01 01* 

07 01 03* 

07 01 04* 

07 01 01· 

Název odpadu 
(dle katalogu odpadů) 

Kyselina sirová a kyselina siličitá 

Kyselina chlorovodíková 
Kyselina fosforečná a kyselina fosforitá 
Kyselina dusičná a kyselina dusitá 
Jiné kyseliny 

Hydroxid vápenatý 
Hydroxid amonný 

Hydroxid sodný a draselný 
Jiné alkálie 
Pevné soli a roztoky obsahuj íc! kyanidy 
Pevné soli a roztoky obsahuj íc! těžké 
ko 
Oxidy kovů obsahující těžké kovy 

Odpady obsahující arsen 
Odpady obsahujíc! rtuť 
Odpady obsahuj íc! jiné těžké kovy 
Odpady obsahujlci nebezpečné sulfidy 
Odpady obsahujicl nebezpečné silikony 

Upotfebené aktivní uhlí (kromě odpadu 
uvedeného d číslem 06 07 02 
Odpady ze zpracováni azbestu 
Promývací vody a matečné louhy 
Organická halogenovaná rozpouštědla, 

rom·vaci ka alin a matečné louh 

07 01 08* Jiné destilační a reakční zbytky 

07 01 09* Halogenované filtrační koláče, 
u otfebená absor ní činidla 

07 01 10* Jiné filtrační koláče, upotfebená 
absor ni činidla 

07 07 01 * Promývací vody a matečné louhy 

SUEZ CZ a.s. 

Kat Obal pro předáni 
odp. odpadu zhotoviteli MJ 

Cena 
(Kč/MJ) 

Pozn. 
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07 07 03· 

07 07 04• 

07 07 01· 

07 07 os· 
07 07 09• 

07 07 10· 

080111' 

08 01 12 

08 0117' 

080119. 

080121' 
08 03 12· 

08 03 13 

08 03 17' 

Halogenované destilačnl a reakčnl 
zb 
Jiné destilaénl a reakčnl zbytky 
Halogenované filtračnl koláee a 
u otrebená absor ční činidla 
Jiné filtrační koláče a upotfebená 
absor ční činidla 
Odpadní barvy a laky obsahuj lcí 
organická rozpouštědla nebo jiné 
nebez ečné látk 
Jiné odpadní barvy a laky neuvedené 
od élslem 08 01 11 

Odpady z odstranování barev nebo laků 
obsahujlcich organická rozpouštědla 
nebo 'iné nebez ečné látk 
Vodné suspenze obsahuj icl barvy nebo 
laky s obsahem organických 
rozpouštědel nebo jiných nebezpečných 
látek 
Odpadni odstranovače barev nebo laků 
Odpadni tiskafské barvy obsahujlcl 
nebez ečnélá 
Odpadni tiskarské barvy neuvedené pod 
08 0312 

08 03 18 Odpadni tiskafský toner neuvedený pod 
číslem 08 03 17 

08 04 09 ' 

09 01 01· 
09 01 04• 

101111· 

12 01 07' 

12 01 09' 

13 01 10· 

1301 11' 
13 02 os· 

13 02 06' 

13 02 08' 

13 03 07' 

SUEZ CZ a.s. 

Odpadni lepidla a těsnlcl materiály 
obsahující organická rozpouštědla nebo 
·iné nebez ečné látk 
Vodné roztoky vývojek a aktivátor(J 
Roztoky ustalovačů 

Odpadni sklo v malých částicích a 
skelný prach obsahuj lcí těžké kovy napr. 
z obrazovek 
Odpadni minerální rezné oleje 
neobsahujlcl halogeny (kromě emulzl a 
roztoků 

Odpadní rezné emulze a roztoky 
neobsahu lcl halo en 
Nechlorované hydraulické minerálnl 
oie·e 
Syntetické hydraulické oleje 
Nechlorované mínerálnl motorové, 
řevodové a mazací 01e·e 

Syntetické motorové, prevodové a 
mazací ole'e 
Jiné motorové, prevodové a mazacl 
ole'e 
Minerálnl nechlorované izolační a 
te lonosné ole'e 

změna čislo 00 
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13 03 os· Syntetické izolační a teplonosné oleje 
1303 10· Jiné izolačn i a teplonosné oleje 

Chlorofluorouhlovodíky, 
14 06 01· hydrochlorofluorouhlovodíky 

HCFC . h drofluorouhlovodík HFC 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
150102 Plastové obaly 

15 0103 orevěné obaly 
15 0104 Kovové obaly 
15 01 05 Kompozitn í obaly 
15 01 07 Skleněné obaly 
15 01 09 Textilní obaly 

Obaly obsahující zbytky 
15 01 10· nebezpečných látek nebo obaly 

těmito látkami znečistěné 
Kovové obaly obsahujíc! nebezpečnou 

15 01 11· výplňovou hmotu (napr. azbest) včetně 
rázdn · ch tíakov · ch nádob 

Absorpční činidla, filtrační materiály 
(včetně olejových filtrů jinak 

15 02 02' neurčených). čistící tkaniny a 
ochranné oděvy znečistěné 
nebez ečn ·mí látkami 
Absorpční činidla, filtrační materiály, 

15 02 03 čistící tkaniny a ochranné oděvy 
neuvedené od číslem 

16 0117' Zelezné kovy 

Vylazená zalízení obsahující 

160211· chlorofluorouhlovod íky. 
hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) a 
h drofluorouhlovodík 

16 02 12· Vyfazená zafízen i obsahující volný 
azbest 
Vyrazená zarrzenl obsahujíc! 

16 02 13· nebezpečné složky neuvedená od člsl 
160209až 160212 

16 02 14 Vylazená zalízení neuvedená pod čísly 
160209až 160213 

16 02 15• Nebezpečné složky odstraněné z 
razen · ch zafizeni 

16 02 16 Jiné složky odstraněné z vyfazených 
zařízeni neuvedené pod číslem 16 02 
15 

16 03 03· 

16 o3 os· 

16 05 04' 

16 05 05· 

16 os or 

16 os os· 

SUEZ cz a.s. 

změna čislo 00 
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16 05 09 Vyrazené chemikálie neuvedené pod 
čfsl 16 05 06, 16 05 07 nebo 16 05 08 

160601" Olověné akumulátory 
16 06 02· Nikl-kadmiové baterie a akumulátory 
16 06 03" Baterie obsahujfcl rtuť 
1s os os· Odděleně soustreďované elektrolyty z 

baterii a akumulátorů 
16 08 02· Upotfebené katalyzátory obsahujfcf 

nebezpečné prechodné kovy nebo jejich 
sloučenin 

160901 " Manganistany. na pr. manganistan ' 
draseln ' 

16 09 02· Chromany, napr. chroman draselný, 
dichroman draseln · nebo sodn · 

16 09 03" Peroxidy, napf. peroxid vodfku 
16 09 04" Oxidačn í činidla jinak blíže neurčená 
16 10 01· Odpadni vody obsahujicf nebezpečné 

látk 
1101 os· Směsi nebo oddělené frakce betonu, 

cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahu'fcf nebez ečné látk 

17 02 04· Sklo, plasty a dfevo obsahujfcí 
nebezpečné látky nebo nebezpečnými 
látkami znečistěné 

17 03 01· Asfaltové směsi obsahujrcf dehet 
17 03 03" Uhelný dehet a výrobky z dehtu 
17 04 05 :2:efezo a ocel 
17 04 09· Kovový odpad znečistěný nebezpečným] 

látkami 
17 05 03" Zemina a kamen i obsahujfcf 

nebez ečné látk 
17 0601" Izolační materiál s obsahem azbestu 

17 06 03" Jiné izolačnl materiály, které jsou nebo 
obsahu·; nebez ečné látk 

11 06 os· Stavebnl materiály obsahujlcf azbest 
170901" Stavebn f a demoličn f odpady obsahujfcl 

rtuť 
Stavebn f a demoličn í odpady obsahujicf 
PCB (napr. těsnlcl materiály obsahujfcí 

17 09 02· PCB, podlahoviny na bázi pryskyl'ic 
obsahujfcf PCB, utěsněné zasklené 
dflce obsahujlcf PCB, kondenzáto 
obsahu'fcf PCB 
Jiné stavebni a demoličnf odpady 

17 09 03· (včetně směsných stavebnlch a 
demoličnlch odpadů) obsahuj fci 
nebez ečné látk 

18 01 01· Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) 
kate orie O/N 

Odpady na jejichž sběr a 

18 01 03" odstraňováni jsou kladeny zvláětnl 
požadavky s ohledem na prevenci 
infekce 

18 01 09" Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod 
čfslem 18 01 08 

SUEZ CZ a.s. 
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18 01 10• Odpadní amalgám ze stomatologické 
éče 

Upravené směsi odpadů, které obsahují 
19 02 04* nejméně jeden odpad hodnocený jako 

nebez ečn' 

19 02 08* Kapalné hoflavé odpady obsahující 

19 02 09* 

190211* 

19 12 05 
20 01 17• 
20 01 21· 
20 01 23* 

20 01 27* 

20 01 29· 

20 01 33• 

20 01 35• 

20 02 01 
20 03 01 

20 03 07 

nebez ečné látk 

Fotochemikálie 

Záfivky a jiný odpad obsahujlcl rtuť 

Vyfazená zařízeni obsahujici 
chlorfluorouhlovodlk 

Barvy, tiskarské barvy, lepidla a 
sk fice obsahu. íci nebez čné látk 

Baterie a akumulátory, zarazené pod 
člsly 16 06 01 . 16 06 02 nebo pod 
člslem 16 06 03 a netflděné baterie a 
akumuláto obsahu·lcí to baterie 

Vylazené elektrické a elektronické 
zalízení obsahující nebezpečné látky 
neuvedené od čísi 20 01 21 a 20 01 23 
Biologicky rozložitelný odpad 

Smkný komunální odpad 

Objemný odpad 

změna éislo 00 

Pozn.: U odpadů, u nichž je před cenou uvedeno znaménko .+•, se jedná o výkup (zhotovitel zaplatí objednateli za odběr 
tohoto odpadu uvedenou cenu). 

D - u takto (v poznámce) označených odpadů je v uvedené ceně zahrnuta doprava do mlsta vykládky a manipulace 
s nimi (nakládka/vykládka). U ostatních odpadů se učtuje manipulace a doprava do místa vykládky dle čl. 3.2. 

• - u takto (v poznámce) označených odpadů se cena pfed realizací stanoví po řádné deklarací chemícko-fyzlkálnich 
vlastností a skutečného množství k převzetí. 

- - u takto (v poznámce) označených odpadů (vykupované odpady) docházi často ke změně ceny z důvodu častého 
pohybu cen na trhu druhotných surovin, proto se cena stanovuje na základě zhotovílelem pledloženého aktuálnlho 
ceníku výkupu odpadů. Bližší podmínky pro výkup odpadů jsou uvedeny v článku IV. této plílohy 

••• - u takto (v poznámce) označených odpadů je možno jednat o výkupu po doložení kvantity a kvality 

3.2. Ceny dopravy odpadů : 

Typ vozidla 

dodávkové vozidlo 

valníkově vozidlo 

nosič kontejneru - ramenový 
nakladač konte·nerů 

nosič kontejneru - hákový 
nakladač konte·nerů 

nosič kontejnerů - hákový 
nakladač konte·nerů +vlek 

SUEZ CZ a.s. 

Pozn. 
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3.3. Ceny za poskytnutí nádob: 

Typ nádoby 

velkoobjemový kontejner vanový 3.5 m3 

velkoobjemový kontejner vanový 1· 11 m3 

3.4. Ceny za ostatnf služby: 

Služba/zboží· specifikace 

označeni nebezpečných odpadů (tnda nebezpečnosti, ON kód} 
ruční vylepeni označeni pracovníkem zhotovitele v rámci plevzeti 
od adů 
Předáni údajů o evidenci přepravy nebezpečných odpadů 
prostlednictvlm integrovaného systému plněni ohlašovaclch povinnosti 
odle 40 zákona o od dech 

Chemicka analýza 

změna člslo 00 

Pozn. 

3.5. Ke všem cenám uvedeným v článku Ill. této plílohy se pi'ipočte platná DPH ve výši dle plfsfušných 
právních pfedpisů pravně ůčinných ke dni uskutečněni zdanitelného plněn !. 

Článek IV. 
Podminky yýkupu odpadů 

4.1. Pod terminem "výkup odpadů" je dohodnuto, že zhotovitel za odběr sjednaného druhu odpadu zaplati 
objednateli stanovenou cenu. 

4.2. U vykupovaných odpadů (označených v tabulce v bodě 3.1. symbolem "" ") docházf často ke změně 
ceny z důvodu pohybu cen na trhu druhotných surovin, proto se cena pro výkup těchto odpadů 
stanovuje na základě zhotovitelem předloženého aktuálního ,cenfku výkupu odpadů" (dále jen ,CVO' ). 

4.3. Pli změně tržnfch cen vykupovaných odpadů zašle zhotovitel aktualizovaný CVO na e-mail kontaktní 
osoby objednatele, uvedené v pfiloze č. 3 smlouvy. Objednatel může na aktualizaci CVO reagovat e
mailovou formou na e-mail kontaktnfch osob zhotovitele, uvedených v pfiloze č. 3 smlouvy. Pokud tak 
objednatel neučinf do tlf pracovnich dnů od odesláni aktualizovaného CVO zhotovitelem 
prostrednictvfm kontaktnf osoby objednatele, majf smluvn f strany za jisté, že nový CVO objednatel 
v plném rozsahu akceptuje . 

4 .4. V přfpadě, že objednatel odmítá cenu určenou aktualizovaným CVO zhotovitele, pak j e povinen 
pfsemně sdělit a specifikovat zhotoviteli, u kterých položek (vykupovaných odpadů) s aktualizovanou 
cenou nesouhlas!, a to formou emailu a v terminu dle odst. 4.3. této pfflohy. Pro takto objednatelem 
specifikované položky pak i nadále platí cena dle poslednlho pfedcházejfcfho CVO, platného pled 
aktualizovaným CVO, avšak zhotovitel nenl povinen tyto specifikované položky od objednatele již dále 
odebfrat, pfičemž objednateli nevznikaj f z této skutečnosti jakékoliv nároky vůči zhotoviteli. Tento stav 
trvá až do okamžiku, kdy zhotovitel zašle objednateli nový aktualizovaný CVO a objednatel na 
aktualizaci CVO nereaguje podle odst. 4.3. této pfflohy, což znamená, že nový CVO v plném rozsahu 
akceptuje . 

4.5. Ceny za výkup odpadů, dle aktuálně platného CVO, hrad! objednateli zhotovitel pfi splněn !, v CVO 
uvedených, smluvních parametrů kvality (podrobný popis kvality odpadu, maximálnf obsah pfiměsl a 
nečistot) vykupovaných odpadů. 

4.6 . Smluvnf strany se dohodly, že v p1ípadě nesplněni dohodnutých parametrů kvality ze strany 
objednatele pro konkrétní vykupovaný odpad (dále jen „vadný vykupovaný odpaď), má zhotovitel 
právo u objednatele reklamovat kvalitu dotčeného vadného vykupovaného odpadu formou e-mailu 
s popisem reklamovaných parametrů kvality. Reklamace pak může být vypoládána jedním 
z následujicfch způsobů: 
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Přlloha č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 
ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i 
Služba č. 2 - Převzetí a odvoz odpadů za účelem jejich dalšího zpracovaní 

a) Vadný vykupovaný odpad vrátí zhotovitel objednateli, přičemž objednatel je 
zhotoviteli dopravní, man ipulační a jiné náklady, související s vrácením ti · --"~"v 
vykupovaného odpadu. 

b) Objednatel a zhotovitel se dohodnou na přiměřené slevě a vadný vykupovaný odpad vykoupl od 
objednatele zhotovitel za sníženou cenu. O této dohodě se vyhotoví písemný záznam, který 
sloužl jako podklad k fakturaci. 

c) Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré vícenáklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti 
s úpravou vadného vykupovaného odpadu tak, aby spll'\oval kvalitativní parametry původně 
dohodnuté mezi objednatelem a zhotovitelem. 

d) V přlpadě, že kvalita dodaného vadného vykupovaného odpadu je tak nízká, že by jeho další 
úpravy byly neekonomické, dohodnou se smluvní strany na jiném způsobu zpracovanl tohoto 
vadného vykupovaného odpadu (včetně odstraněni), za které zaplatí objednatel zhotoviteli 
dohodnutou cenu. 

V pripadé, že se smluvní strany do pěti pracovních dnů od reklamace kvality vadného vykupovaného 
odpadu ze strany zhotovitele nedohodnou na žádném ze čtyř výše uvedených způsobů vypořádaní, je 
zhotovitel oprávněn vadný vykupovaný odpad odstranit v souladu s právnlmi předpisy za cenu xxxx 
Kč/I bez DPH, kterou následně vyfakturuje objednateli a objednatel se zavazuje tuto cenu zhotoviteli 
uhradit. 

Článek V. 
Ostatní ujednání 

5.1 . Ostatní podmínky poskytováni sjednané služby jsou stanoveny smlouvou. 

5.2. Není-li stanoveno jinak, aktuálně platná príloha nahrazuje v plném rozsahu přílohu časově 

předcházející, a to s účinností ode dne podpisu přílohy poslednlm z účastnlků. 

5.3. Poskytovaní této služby je sjednáno na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v části 
týkaj lcí se poskytování služby č. 2 dle této přílohy č. 2 smlouvy může každá ze smluvnlch stran 
vypovědět bez uvedení důvodu a ve výpovědní době v délce 3 měsíců, která počíná běžet prvním 
dnem měsice následujícího po doručení výpovědi. Výpověď musí být plsemná a musl obsahovat 
zřetelnou identifikaci vypovídané služby č. 2 přllohy č. 2 smlouvy, a to uvedením jej ího názvu a čísla 
tak, jak jsou uvedeny výše v nadpisu. Výpověd i nelze ukoneit poskytováni pouze některých z výše 
uvedených plněn i (např. svoz nádob), ale jen celou službu č. 2 dle této prllohy č. 2 smlouvy. Smluvní 
strany se dále zavazuj i bez zbytečného odkladu po ukončeni této služby uzavflt nové znění přílohy č. 
1 smlouvy, které tuto změnu zohledni. 

, Z O OVI e: 

/~.na základě plné moci 
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