
Smlouva o dílo 
Číslo smlouvy: 2006211282

l.
Smluvní strany

SUEZ CZa.s.
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady 
zápis v OR: MS Praha, oddíl B., vložka 9378 
IČ:25638955 
DIČ: CZ25638955
zastupuje: Ing. Petr Salamon, na základě plné moci 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 
číslo účtu: 27-9328790297/0100

adresa pro zasílání korespondence: provozovna Boskovice, K Lipníkům 31,680 01 Boskovice

(dále jen „zhotovitel")

a

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠEBETOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
679 35 ŠEBETOV 1
zápis v OR: KS Brno, oddíl B., vložka 1232 
IČ:00838446 
DIČ: CZ00838446
zastupuje: Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA, ředitelka
bankovní spojení: KB
číslo účtu: 107-6783110237/0100

adresa pro zasílání korespondence: Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace, 679 35 ŠEBETOV 1 

(dále jen „objednatel")

Předmět smlouvy, cenové podmínky
Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele, jako pro původce odpadů, níže uvedené činnosti 
spočívající ve svozu, odběru a následné likvidaci, případně dalším využitím odpadů, a to za dohodnuté ceny, 
v dohodnutém místě a za dále uvedených podmínek. Pro účely sjednaného plnění objednatel zároveň 
převádí na zhotovitele vlastnické právo k odpadu. Objednatel se zavazuje provedené činnosti přijmout a 
zaplatit zhotoviteli za jejich provedení sjednanou cenu.
Místo vzniku odpadu a místo plnění:
679 35, Šebetov 1, IČP: 1003735436.

Odstranění odpadu:
Četnost
svozů

MJ Cena
Kč/ks/rok

Obal pro předání 
odpadu zhotoviteli

Název odpadu dle katalogu odpadů Kat.Katalog, č. 
odpadu odp.

1x14 dní4 750,-1 ksNádoba 11001OPapírové a lepenkové obaly150101
1x7 dní12 500,-Nádoba 1100 I 5 ksOSměsný komunální odpad200301
výzva1 ks 286,-/svozNádoba 11001OPlastové obaly150102
výzva127,-/svozNádoba 1100 I 1 ksOSklo200102

trii společnost SUEZ CZ a v má zavadán integrovaný systém fňtenl. Systém managamentu bezpečnosti informaci podle platné 
verze standardu ISO 27001 je zaveden v .<■! obchodní společnosti, certifikace se týká odděleni utajovaných projektů.(ct (& m <g\

SGS SGS SGS **, SGS
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Cena
Kč/MJ

Kat.Katalog, č. 
odpadu

MJNázev odpadu dle katalogu odpadů odp.

15.000,-N tOstré předměty (kromě čísla 18 01 03)1801 01
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny

zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven

*4 500,-N t18 01 04
*4 800,- 
2 200,-

O t20 01 08
O tSměsný komunální odpad20 03 01

Pozn.: * - cena je včetně dopravy. Svoz: léto - pondělí, středa, pátek, zima - úterý, pátek.

Cena/MJMJPopis služby
36,-Doprava - skříňové vozidlo, hákový nebo řetězový nosič kontejnerů

___________________ Manipulace s kontejnerem___________________
Zpracování dokumentace SEPNO, OLPNO 

Zpracování dokumentace PIOO, ILNO, štítky 

km

15 min. 120,-
50,-ks

50,-ks

40.-den/ksPronájem velkoobjemového kontejneru
7,40,-ksProdej pytlů: 700x1100 mm, 100 mi, s logem
180,-ksProdej nádob: Klinik box 30 I
220,-ksProdej nádob: Klinik box 60 I

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. Není-li mezi smluvními 
stranami sjednán termín pravidelného svozu, konkrétní termín svozu je určen na základě objednávky 
objednatele učiněné ústně, telefonicky, písemně nebo elektronicky, kterou zhotovitel telefonicky potvrdí, a to 
v rámci sjednané četnosti dle čl. II.
Zhotovitel zajistí odběr odpadu od objednatele ve sjednaném místě, včetně jeho legislativního odbavení 
(vážení, vybavení přepravními listy apod.).
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 a další nakládání s odpadem dle této smlouvy v souladu se zákonem 
o odpadech č. 185/2001 Sb. a dalšími právními předpisy.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškeré a pravdivé informace a podklady pro to, aby zhotovitel 
mohl připravit písemnou informaci o odpadu („PIOO"), kterou je následně objednatel povinen věcně 
zkontrolovat a podepsat.
Dokladem o předání/převzetí odpadu (provedení služby) je „Ohlašovací list pro přepravu nebezpečných 
odpadů po území ČR" nebo „Dodací list" nebo „Průvodka". Zhotovitel, jako příjemce odpadu, provede za 
objednatele, jako odesílatele odpadu, předání údajů o evidenci přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) 
prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností podle § 40 zákona č.185/2001 Sb., o 
odpadech, v platném znění, a to v zákonem stanovených termínech.

IV.
Vlastnické právo k věcem a nebezpečí škody

Vlastnické právo k odpadu a nebezpečí škody k odpadu přechází na zhotovitele okamžikem předání a 
převzetí odpadu určeného k odstranění/využití dle čl. II. této smlouvy, tedy konkrétně okamžikem převzetí
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nádoby s odpadem v rámci svozu případně k okamžiku převzetí odpadu v jakékoliv jiné formě, přičemž 
zhotovitel téhož dne přebírá za odpad určený k odstranění/využití odpovědnost ve smyslu platných právních 
předpisů upravujících podmínky pro nakládání s odpady.

Toto se však nevztahuje na případy, kdy odpad určený k odstranění nesplňuje podmínky ujednané 
smluvními stranami v této smlouvě a v PIOO. V tomto případě má zhotovitel právo vrátit odpad zpět 
objednateli, resp. odmítnout jeho převzetí a svoz, a zdůvodní odmítnutí přijetí a objednatel se zavazuje 
zaplatit zhotoviteli do deseti dnů ode dne vrácení, resp. nepřevzetí odpadu v rámci svozu, náhradu škody na 
základě písemného vyúčtování zhotovitele (např. marná jízda).

V.
Platební a fakturační podmínky, smluvní pokuty

Cena ve výši dle skutečně předaného množství odpadu, resp. počtu nádob, dle článku II, této smlouvy je 
zhotovitelem účtována objednateli fakturou vystavovanou průběžně, vždy nejpozději do 15 dní po poskytnutí 
plnění, tedy převzetí průmyslového odpadu ke zpracování.

Faktura je splatná do 14-ti dnů ode dne vystavení. Faktura se vystavuje měsíčně, je-li v čl. II sjednána cena 
za rok, zhotovitel účtuje cenu vždy poměrně za dané čtvrtletí.
Za pozdní úhradu faktury může zhotovitel objednateli účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky 
za každý den prodlení. Zákonná ustanovení o úroku z prodlení zůstávají tímto ustanovením nedotčena.

V případě prodlení objednatele s úhradou jakéhokoliv dluhu vůči zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn přerušit 
poskytování plnění vůči objednateli po dobu tohoto prodlení a plnit až poté, kdy objednatel dluhy vůči 
zhotoviteli v plném rozsahu vyrovná. Tím není dotčeno právo zhotovitele na sjednanou smluvní pokutu. 
Objednatel souhlasí dle ust. § 26 odst. 3 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.com) na elektronickou adresu objednatele 
(která je: Dosta@socialnisluzbvsebetov.cz). Zhotovitel může zasílat faktury objednateli také. v listinné podobě 
prostřednictvím provozovatele 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 písemné 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 neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet od prvého dne 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena smluvní straně, jíž je určena. 
Tato smlouvaje platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem 1.5.2021.
Smluvní strany se dohodly, že v případě, že tato smlouva se uzavře až po datu účinnosti tzn. po datu 
1.5.2021, pak na plnění provedená mezi nimi od data účinnosti tzn. po datu 1.5.2021 se hledí tak, že byla 
provedena dle této smlouvy.

VII.
Odpovědní pracovníci

Za zhotovitele
ve věcech obchodních: Ing. Josef Balada, mobil: 606 685 515, e-mail: josef.balada@suez.com 
dispečink pro odvoz odpadů: Radek Mazal, tel. 724 761 642, e-mail: radek.mazal@suez.com. 
Za objednatele
ve věcech obchodních, smluvních a ve věcech odvozu odpadu:

Zdeněk Král. tel. 725 985 771, e-mail: zdenek.kral@socialnisluzbysebetov.cz
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Vlil.
Závěrečná ustanovení

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou povinná strana uhradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne
druhé smluvní straně v této souvislosti škoda.
Smluvní strany se výslovně dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní se
rozhodují s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární
komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
Sudiště Brno.
Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.
Tato smlouva o dílo v plném rozsahu nahrazuje dříve mezi účastníky uzavřená předsmluvní ujednání či jiné
smlouvy, která se týkají předmětu plnění této smlouvy.
Pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv
(dále jen „zákon o registru smluv1'), smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této smlouvy včetně jejich
případných dodatků v registru smluv zajistí objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že
některá protistrana požaduje anonymizovat ve smlouvě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejněni
ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinna tyto údaje včetně odůvodnění oprávněnosti jejich
anonymizace specifikovat a doručit druhé smluvní straně nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu této smlouvy
písemně. Marným uplynutím této lhůty platí, že protistrana souhlasí s uveřejněním smlouvy v plném rozsahu
nebo s anonymizací údajů, které naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru
smluv.
Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním, podepsaným
oprávněnými zástupci obou stran. Podpisem této smlouvy se ruší platnost dříve podepsaných smluv.

Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA
ředitelka

Za zhotovitele:
Ing. Petr Salamon
oblastní manažer obchodu
SUEZ CZ a.s., divize JIHOVÝCHOD
na základě plné moci
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