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Zadavatel Technické služby města Olomouce, a.s. 

Název VZ Využitelné odpady 

Evidenční číslo VZ 08/VZ/21 

Název dokumentu Smlouva o dílo - část 1 
 

Smlouva je uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Technické služby města Olomouce, a. s. 
Zamenhofova 783 / 34 779 00 Olomouc 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2052 

IČ: 25826603 
DIČ: CZ25826603 
Číslo účtu:  

Zástupce ve věcech smluvních: 
Ing. Pavel Dostál, předseda představenstva Ing. Miloslav Sobotka, čle n 
představenstva Zástupce ve věcech technických: 

 
 
1.2. Zhotovitel:     SUEZ CZ a.s. 

Španělská 1073/10 
120 00 Praha 2, Vinohrady 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městs k ým soudem v Praze , 

oddíl B, vložka 9378 IČ: 25638955 
DIČ: CZ25638955 
Číslo účtu:  

Zástupce ve věcech smluvních: 

  

Zástupce ve věcech technických: 

II. Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem této smlouvy je dodání (objednatelem) a převzetí (zhotovitelem) odpadu k likvidaci 
za podmínek stanovených v této smlouvě. 

2.2. Předmětem této smlouvy je odstranění dřeva, kat. č. 150103, 170201, 200138 (odpady nejsou 
podrcené) a pilin, kat. č. 030105. 

2.3. Odstraněním se v této smlouvě rozumí využití odpadu, přip. uložení na skládku. 

III. Podmínky plnění smlouvy 

Zadavatel Technické služby města Olomouce, a.s. 

Název VZ Využitelné odpady 

Evidenční číslo VZ 08/VZ/21 

Název dokumentu Smlouva o dílo - část 1 
 

3.1. Adresa zařízení zhotovitele k likvidaci odpadů je SUEZ CZ a.s., provozovna Olomouc, U 
Panelárny 456/2, Olomouc. 

3.2. Adresa zařízení zhotovitele k převzetí odpadů je SUEZ CZ a.s., provozovna Olomouc, U 
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Panelárny 456/2, Olomouc. 
3.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude akceptovat hmotnost odpadu uvedenou na 

vážních lístcích dodaných zhotovitelem. Hmotnost odpadu bude zhotovitelem zjišťována na 
úředně ověřeném vážícím zařízení, které je v areálu zhotovitele na adrese SUEZ CZ a.s., 
provozovna Olomouc, U Panelárny 456/2, Olomouc. 

3.4. Toto zařízení je zařízením určeným k převzetí odpadu od objednatele. 
3.5. Zhotovitel provede vážení vozidla při příjezdu vozidla s odpadem a vážení vozidla po vysypání 

odpadu při odjezdu z areálu zhotovitele. Hmotnost odpadu bude rovna rozdílu hmotností vozidla 
při příjezdu (s odpadem) a odjezdu prázdného vozidla (po vysypání odpadu). 

IV. Povinnosti objednatele 

Objednatel je povinen: 
• předložit v souladu s platnou legislativou základní popis odpadu, který je předmětem 

smlouvy při první dodávce odpadu v kalendářním roce; 
• kontrolovat dodržování podmínek této smlouvy; 
• zajistit návoz odpadu do zařízení zhotovitele. 

V. Povinnosti zhotovitele 

5.1. Zhotovitel je povinen: 
• zabezpečit převzetí odpadu v pracovní dny v době od 6:30 do 15:00 hod., v sobotu dle 

požadavku objednatele (objednatel předpokládá 10 sobot za rok); 
• při likvidaci odpadů postupovat v souladu s platnou legislativou; 
• vést průběžnou evidenci odebíraných odpadů podle platné legislativy; 
• dbát a nést plně odpovědnost za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví všech osob v 

souvislosti s prováděním prací; 
• dodržovat hygienické předpisy, předpisy a návody na používání strojů, nářadí a zařízení; 
• řídit se smluvními podmínkami pro dodavatele, které jsou přílohou č. 2 této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů vůči svým pracovníkům i vůči poddodavatelům, 
zejména ve vztahu k jejich odměňování, dodržování délky pracovní doby, odpočinku a podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

5.3. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým 
poddodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá při plnění této veřejné zakázky, a to vždy do 5ti 
pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 

5.4. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní 
seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto 
poddodavatelů a úhrad za jejich plnění. 

5.5. Nesplnění výše uvedených povinností zhotovitelem se považuje za závažné porušení smlouvy. 
5.6. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou předmětu smlouvy, jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a disponuje 
kapacitami a odbornými znalostmi nezbytnými pro realizaci předmětu smlouvy. 

VI. Cena a platební podmínky 

Zadavatel Technické služby města Olomouce, a.s. 

Název VZ Využitelné odpady 

Evidenční číslo VZ 08/VZ/21 

Název dokumentu Smlouva o dílo - část 1 
 

6.1. Cena za provádění odstranění odpadu vychází ze stanovené jednotkové ceny za likvidaci odpadu 

a celkového množství odpadu (je součástí přílohy č. 1. této SoD „Náklady životního cyklu“). 

4.1. 
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Celkové množství odpadu uvedené v příloze č. 1. je pouze orientační (jde o množství odpadu za 

r. 2019) a jeho skutečné množství, při plnění této smlouvy, může být jiné. 

6.2. Náklady životního cyklu zahrnují nabídkovou cenu a dopravní náklady. 

6.3. Celkové náklady životního cyklu obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné k řádnému 

a včasnému provedení díla. Obsahují také veškeré poplatky. 

6.4. Náklady životního cyklu jsou stanoveny na základě cenové nabídky zhotovitele v zadávacím 

řízení. 

6.5. Cena za likvidaci 1 tuny jednotlivých druhů odpadů je stanovena jako cena nejvýše přípustná po 
celou dobu plnění. Její výše se může změnit jen při změně výše zákonného poplatku a při změně 
sazby DPH. 

6.6. Fakturace za likvidaci odpadů bude realizována 1x měsíčně daňovým dokladem. Za den 
zdanitelného plnění se považuje poslední den v měsíci. 

6.7. Nedílnou součástí daňového dokladu je soupis vážních lístků. 
6.8. Splatnost jednotlivých daňových dokladů se sjednává na 21 dní od jejich doručení. Úhrada je 

splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
6.9. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat některou ze zákonem stanovených náležitostí, je 

objednatel oprávněn vrátit daňový doklad zhotoviteli k opravě. Nová lhůta splatnosti běží ode dne 
opětovného doručení daňového dokladu objednateli. 

6.10. Úhrada ceny díla bude objednatelem převáděna na účet zhotovitele zveřejněný správcem daně 
podle § 98 zákona o DPH, a to i v případě, že na faktuře bude uveden jiný bankovní účet. Pokud 
zhotovitel nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona o DPH správcem daně, 
provede objednatel úhradu na bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl 
objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění bankovního účtu správcem daně oznámí zhotovitel 
bezodkladně objednateli. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že se 
zhotovitel dle údajů v registru plátců DPH stane nespolehlivým plátcem DPH. 

VII. Sankce 

7.1. Neuhradí-li objednatel fakturovanou částku ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení v zákonem stanovené výši (s výjimkou případů uvedených v čl. VI. 
odst. 6.9.). 

7.2. Nepřevezme-li zhotovitel od objednatele odpad k likvidaci nebo nezajistí-li jeho převzetí v zařízení 
poddodavatele, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý takový případ. 

Vlil. Platnost a účinnost smlouvy 

8.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 1.6.2021, 
přičemž nezbytnou podmínkou nabytí účinnosti této smlouvy je její uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv. 

8.2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2022. 
8.3. Ukončení platnosti této smlouvy před výše uvedenou dobou platnosti je možné: 

• dohodou smluvních stran; 

• okamžitým zrušením ze strany objednatele při opětovném porušení smlouvy ze strany 
zhotovitele;
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Zadavatel Technické služby města Olomouce, a.s. 

Název VZ Využitelné odpady 

Evidenční číslo VZ 08/VZ/21 

Název dokumentu Smlouva o dílo - část 1 
 

• nedodržení podmínek stanovených v odst. 5.2..(objednatel si vyhrazuje právo na namátkové 
kontroly dodržovaní těchto předpisů a zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli řádnou 
součinnost); 

• okamžitým zrušením ze strany zhotovitele při opětovném nedodržení termínu splatnosti 
daňových dokladů. 

IX. Závěrečná ustanovení 

9.1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména 
občanským zákoníkem. 

9.2. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací předmětu smlouvy budou řešeny dle platných 
právních předpisů. 

9.3. Veškeré spory budou řešeny prostřednictvím obecných soudů. 
9.4. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda 

musí mít písemnou formu očíslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou 
součástí. 

9.5. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že 
nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ 
objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou 
jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení 
nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od smlouvy a 
požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku. 

9.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je dle § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb. 
subjektem povinným uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv a na základě ustanovení § 219 odst. 
1 zákona č. 134/2016 Sb. na svém profilu zadavatele. 

9.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 

9.8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 
• příloha č. 1 - Náklady životního cyklu 

• příloha č. 2 - Smluvní podmínky pro dodavatele / zhotovitele                                                                                                                                            

C  

Objednatel: 
  

Zhotovitel: 
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Zadavatel Technické služby města Olomouce, a.s. 

Název VZ Využitelné odpady 

Evidenční číslo VZ 08/VZ/21 

Název dokumentu Náklady životního cyklu - část 1 
 

Dřevo kat. č. 150103, 170201, 200138 
Piliny kat. č. 030105 

Odpad není podrcen. 

Objednatel (zadavatel) realizuje dopravu odpadů z jednotlivých pracovišť na území města Olomouce do zařízení 
k převzetí odpadů k likvidaci zhotovitelem (dodavatelem) na adrese SUEZ CZ a.s. provozovna Olomouc, U 
Panelárny 456/2, Olomouc. 

Objednatel (zadavatel) realizuje dopravu odpadů ze svozu těchto odpadů od zákazníků do zařízení zhotovitele 
(dodavatele) k likvidaci odpadu na adrese SUEZ CZ a.s. provozovna Olomouc, U Panelárny 456/2, Olomouc. 
Vzdálenost zařízení zhotovitele z areálu objednatele Libušina 554/103, Olomouc je 2,2 km (zhotovitel předloží 
mapu z webu). 

Zhotovitel (dodavatel) je povinen vyplnit bílá políčka jednotlivých položek. 
Nabídková cena 

pol. 1 pol. 2 pol. 3 pol. 4 

kat. č. odpadu počet tun/rok 
cena zalikvidaci 1 t v 

Kč 

cena za likvidaci 

celkem *) 

    

    
 

 
 

  
Dopravní náklady 

pol. 5 pol. 6 pol. 7 pol. 8 pol. 9 

MAUT za obrat v Kč délka 1 obratu v km 

prům . cena 1 km v 

Kč 

předpokládaný 

počet obratů/rok 

finanční hodnota 

délky obratů/rok 

     

pol. 10 pol. 11 pol. 12 pol. 13 pol. 14 

doba obratu v min. 
prům . m zdové 

náklady posádky finanční hodnota 

doby obratů za rok 

příspěvek na 

dopravu v Kč/t 

celkové náklady na 

dopravu v Kč 

     

pol. 5 - 12 vyjadřují náklady objednatele při realizaci dopravy odpadu z areálu objednatele Libušina 554/103, Olom ouc do místa 

převzetí odpadu zhotovitelem. v pol. 5 použijte sazbu pro Euro 6, počet náprav 4  
Náklady životního cyklu za rok  

Náklady životního cyklu za dobu plnění zakázky (dodavatel 

uvede hodnotu v krycím lis tu)  

V Olomouci dne 12.05.2021  

Jméno osoby oprávněné jednat jménem dodavatele: 

  
 



 

 

Zadavatel: Technické služby města Olomouce, a.s. 

Zamenhofova 783/34, 772 11 Olomouc 

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO DODAVATELE / ZHOTOVITELE 

Společnost Technické služby města Olomouce, a.s. má zavedený integrovaný systém managementu 

podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005. Proto v souladu s 

vyhlášenou Politikou IMS Vás žádáme o respektování následujících ustanovení. 

1. Dodavatel zajišťující pro objednatele dodávky služeb, zboží a prací se zavazuje dodržovat veškeré 
platné předpisy v oblasti bezpečnosti práce, hygieny práce, požární ochrany, ekologické a další 
předpisy a vnitřní předpisy objednatele. 

2. Dodavatel se zavazuje provádět jen ty činnosti, které jsou předmětem smlouvy. 
3. Dodavatel se zavazuje, že jeho pracovníci budou zdravotně a odborně způsobilí pro konkrétní 

dodávky. 
4. Dodavatel si je vědom, že odpovídá za případně vzniklou škodu objednateli příp. třetím osobám. 
5. Dodavatel je povinen poskytovat svým pracovníkům osobní ochranné pracovní prostředky, 

pracovní oděv a kontrolovat jejich používání. 
6. Pokud zaměstnanci dodavatele zacházejí s majetkem objednatele nebo používají jeho výrobky, 

jsou povinni tento majetek nebo výrobky chránit. Pokud majetek nebo výrobky objednatele poškodí, 
je dodavatel povinen škodu nahradit. 

7. Dodavatel se zavazuje k dodržování níže uvedených povinností: 
a. Respektovat veškerá nařízení a pokyny na vývěskách. 
b. Mechanismy, zařízení, nářadí a dopravní prostředky musí být čisté a musí splňovat všechny 

zákonné požadavky, týkající se životního prostředí (emisní limity, úkapy olejů, prašnost, hluk 
apod.). 

c. Nepoužívat žádné chemikálie mimo těch, jejíchž používání je předmětem odsouhlaseno ve 
smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem. 

d. Pokud při činnosti vznikne odpad, jeho likvidaci řešit na základě pokynů oprávněných zástupců 
společnosti, pokud toto již není stanoveno ve smlouvě. 

e. Respektovat zákaz kouření v celém areálu. 
f. Dodávané výrobky / materiál musí splňovat všechny zákonné požadavky, týkající se životního 

prostředí. 
g. Dodávané výrobky / materiál musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo 

dojít k znečištění nebo úniku (vysypání, prášení, znečištění, únik do vody apod.). 
h. Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí, je nezbytné požádat o souhlas 

oprávněného zástupce společnosti. 
Při podezření na jakoukoliv ekologickou neshodu nebo havárii toto ihned ohlásit kterémukoliv 
vedoucímu pracovníkovi společnosti. 

Příloha č. 2 smlouvy Spis. znak: C.2.2. - S10 IČ: 25826603 


