
Účastnická smlouva 

 

„Odpadové hospodářství příspěvkových organizací  
Olomouckého kraje 2021-2023“ 

 

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
mezi smluvními stranami: 

 

1. smluvní strana 
Název: Domov Štíty-Jedlí, p.o. 

Sídlo: Na Pilníku 222, Štíty 789 91 

IČO:  750 04 003 

DIČ:   

Zastoupen(a/o): Ing. Michal Pospíšil, ředitel 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,  

 číslo účtu: 86-7473080217/0100 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 
Jméno: Lukáš Mauler 
Telefon: +420 770 155 879 
E-mail: lukas.mauler@domovstityjedli.cz 

(dále též „Objednatel“) 
 
a 
 
2. smluvní strana 

Obchodní firma/jméno: SUEZ CZ a.s. 

Sídlo: Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

IČO:  25638955 

DIČ:  CZ25638955 

Zastoupen(a/o): Ing. Mojmírem Zálešákem, prokuristou 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., č. ú. 27 – 932879029/0100 

Spisová značka: B 9378 vedená u Městského soudu v Praze 

Kontaktní osoba: Petr Stejskal 

E-mail: petr.stejskal@suez.com 

Telefon: 602 777 512 

 
 

(dále jen „Poskytovatel“) 

 

oba společně dále jen „smluvní strany“
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PREAMBULE 

Tato účastnická smlouva (dále též jen „smlouva“) je mezi smluvními stranami 

uzavírána na základě rámcové smlouvy „Odpadové hospodářství příspěvkových 

organizací Olomouckého kraje 2021 - 2023“ uzavřené dne 28. 06. 2021 

mezi Poskytovatelem, Centrálním zadavatelem a Objednateli (dále též jen „Rámcová 

smlouva“). 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat Objednateli služby 
odpadového hospodářství (dále také „služba“) dle specifikace Rámcové smlouvy 
a Objednatel se zavazuje za řádně a včas poskytnuté služby zaplatit 
Poskytovateli sjednanou cenu. 

1.2. Podrobná specifikace předmětu plnění požadovaná Objednatelem je uvedena 
v Příloze č. 3 této smlouvy, případně bude uvedena na samostatné žádosti 
Objednatele (dále také „objednávka“).  

2. DOBA, MÍSTO A ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 

2.1. Plnění poskytovaná Poskytovatelem na základě této smlouvy, resp. na základě 
objednávky dle čl. 1. odst. 1.2. této smlouvy, budou poskytována v místech 
dle potřeb Objednatele, a to na základě údajů uvedených v Příloze č. 3 této 
smlouvy, nebo na základě údajů uvedených v objednávce.   

2.2. Objednávky mohou být činěny elektronicky (např. e-mailem) nebo listinnou 
formou na kontaktní údaje Poskytovatele uvedené v Příloze č. 2 této smlouvy. 

2.3. Objednávky s plněním přesahujícím limitní částku 100 000 Kč (včetně DPH), 
budou obsahovat formulaci: „Objednatel (příjemce zdanitelného plnění) 
si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění DPH podle § 109a 
zákona o DPH vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a zákona o DPH a dále 
i v případě naplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 zákona o DPH. Tato 
úhrada DPH v termínu splatnosti bude považována za splnění části závazku 
ve výši DPH příjemcem zdanitelného plnění“. 

3. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

3.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neuvedená touto smlouvou se řídí 
Rámcovou smlouvou a platným právním řádem České republiky, zejména 
pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3.2. V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a Rámcové smlouvy mají 
přednost příslušná ustanovení Rámcové smlouvy. 
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4. UJEDNÁNÍ O CENĚ  

4.1. Cena služeb je stanovena ve výši uvedené v Příloze č. 2 Rámcové smlouvy. 

4.2. Cena sjednaná v čl. 4. odst. 4.1. této smlouvy je cenou konečnou a závaznou 
a Poskytovatel není oprávněn tuto částku překročit. Sjednaná cena služeb 
zahrnuje veškeré a konečné náklady spojené s plněním.  

4.3. Splatnost ceny, způsob fakturace, náležitosti faktur a ostatní ustanovení týkající 
se ceny služeb a platebních podmínek jsou upraveny v čl. 7. Rámcové smlouvy.  

5. SANKCE 

5.1. V případě porušení povinností stanovených touto smlouvou, právními předpisy 
nebo povinností stanovených Rámcovou smlouvou, které jsou přímo 
aplikovatelné na plnění dle této smlouvy, jsou smluvní strany povinny hradit 
sankce ve smyslu čl. 8. Rámcové smlouvy.  

6. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

6.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu.  

6.2. Smluvní strany sjednávají pro všechny spory vzniklé ze smlouvy, k jejichž řešení 
mají pravomoc soudy, tak budou tyto spory rozhodovány soudy České republiky, 
jakožto soudy výlučně příslušnými. 

6.3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou 
písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny 
za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

6.4. V případě, že se některá z ujednání této smlouvy ukážou být neplatnými 
či neúčinnými, nemá tato skutečnost vliv na ostatní ujednání této smlouvy, která 
zůstávají nadále platná a účinná; současně se smluvní strany zavazují nahradit 
taková neplatná/neúčinná ujednání smlouvy ustanoveními platnými a účinnými, 
která svým významem budou obsahově blízká původním neplatným/neúčinným 
ujednáním. V případě rozporu mezi textem příloh a součástí smlouvy a vlastním 
textem smlouvy má přednost vlastní text smlouvy. 

6.5. S ohledem na povinnost uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 
se smluvní strany dohodly, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí 
Objednatel. 

6.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů. Dojde-li k uveřejnění této Smlouvy v registru smluv 
před 1. 8. 2021, nabývá smlouva účinnosti dne 1. 8. 2021. Smlouva se uzavírá 
na dobu určitou do 31. 7. 2023. 

6.7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé, 
vážné a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

6.8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Poskytovatel jedno. 
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6.9. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s případným zveřejněním textu 
této smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

6.10. Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 Oprávnění zaměstnanci Objednatele 

Příloha č. 2 Kontaktní osoby Poskytovatele 

Příloha č. 3 Specifikace poskytovaných služeb 

 

V Jedlí dne 2.7.2021   V Jedlí dne 7.7.2021 

 

............................................ 

 

............................................ 

Domov Štíty-Jedlí, p.o. 
Ing. Michal Pospíšil 

ředitel 

 SUEZ CZ a.s. 
Ing. Mojmír Zálešák 

prokurista 



 

 

 

Příloha č. 1 Oprávnění zaměstnanci Objednatele 

 

 

Příjmení a jméno Email Telefon 

Lukáš Mauler lukas.mauler@domovstityjedli.cz 770 155 879 

Petr Horký petr.horky@domovstityjedli.cz 734 339 121 

   

   

 

  



 

 

 

Příloha č. 2 Kontaktní osoby Poskytovatele 

 

 

Kontaktní osoba pro uzavírání smluv: 
Petr Stejskal 
602 777 512 
petr.stejskal@suez.com 
 
 
 
Adresa pro zasílání účastnických smluv: 
 
SUEZ CZ a.s. 
U Panelárny 456/2 
779 00 Olomouc – Chválkovice 
 
 
 
 
 
V případě, že dojde ke změně osoby obchodního zástupce nebo k jakékoli jiné změně 

v kontaktních údajích obchodního zástupce, zavazuje se Poskytovatel bezodkladně 

sdělit Objednatelům nové kontaktní údaje obchodního zástupce, a to prostřednictvím 

listinného nebo emailového oznámení. 

mailto:petr.stejskal@suez.com


 

 

 

 Příloha č. 3 Specifikace poskytovaných služeb    

 Domov Štíty-Jedlí, příspěvková organizace    

 IČO: 75004003         

# 
Kód 

odpadu 
Kategorie MJ 

Předpokládané 
množství  

v MJ (2 roky) 

Předpokládaná 
frekvence 

odvozu 

Předpokládaný  
počet odvozů  

za rok  

Počet 
nádob 

pronajatých 

Počet 
nádob 

vlastních 

Velikost 
nádoby / 

kontejneru 
Adresa místa odvozu Poznámky 

1 
18 01 

01 
N tuna 0,0100 1 x za týden 52   1 

Plastové 
uzavíratelné 

nádoby 

Na Pilníku 222,789 91 
Štíty 

  

2 
18 01 

01 
N tuna 0,0100 1 x za týden 52   1 

Plastové 
uzavíratelné 

nádoby 

Jedlí 149, 789 01 
Zábřeh 

  

3 
18 01 

03 
N tuna 24,0000 1 x za týden 52   1   

Na Pilníku 222,789 91 
Štíty 

chladící box 

4 
18 01 

03 
N tuna 50,0000 1 x za týden 52   1   

Jedlí 149, 789 01 
Zábřeh 

chladící box 

5 
20 01 

01 
O tuna 4,0000 1 x za týden 52 1   

Popelnice 
(zvon) 

Na Pilníku 222,789 91 
Štíty 

  

6 
20 01 

01 
O tuna 4,0000 1 x za týden 52 1   

Popelnice 
(zvon) 

Jedlí 149, 789 01 
Zábřeh 

  

7 
20 01 

08 
O tuna 5,0000 1 x za týden 52 2   60 l sud 

Na Pilníku 222,789 91 
Štíty 

  

8 
20 01 

08 
O tuna 5,0000 1 x za týden 52 2   60 l sud 

Jedlí 149, 789 01 
Zábřeh 

  

9 
20 01 

25 
O tuna 0,6500 1 x za týden 52 1   60 l sud 

Na Pilníku 222,789 91 
Štíty 

  

10 
20 01 

25 
O tuna 0,6500 1 x za týden 52 1   61 l sud 

Jedlí 149, 789 01 
Zábřeh 

  

11 
20 01 

39 
O tuna 4,0000 1 x za týden 52   1 

Plastová 
popelnice 

200 l 

Na Pilníku 222,789 91 
Štíty 

  

12 
20 03 

01 
O tuna 25,0000 

podle potřeby 
(na objednání) 

12 1 0 
6m3 

kontejner 
Na Pilníku 222,789 91 
Štíty 

  

13 
20 01 

39 
O tuna 4,0000 1 x za týden 52   1 

Plastová 
popelnice 

200 l 

Jedlí 149, 789 01 
Zábřeh 

  

14 
20 03 

01 
O tuna 25,0000 

podle potřeby 
(na objednání) 

12 1 0 
6m3 

kontejner 
Jedlí 149, 789 01 
Zábřeh 

  

 


