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Smlouva o poskytování služeb   
(dále jen „smlouva“) 

 
Číslo smlouvy: 2105212070 

 
SUEZ CZ a.s. 
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady 
zápis v OR pod spis. zn.: B 9378 u MS v Praze    
IČO: 25638955 
DIČ: CZ25638955 
zastupuje: Ing. Michal Mrkvica, oblastní manažer obchodu, na základě plné moci 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 
číslo účtu: 27-9328790297/0100 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
a  

 

Domov Štíty-Jedlí, p.o. 
Na Pilníku 222, 789 91 Štíty 
IČO: 75004003 
zastupuje: Ing. Michal Pospíšil, ředitel 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,  
číslo účtu: 86-7473080217/0100 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
dle vlastního prohlášení k právnímu jednání způsobilí, uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto 
smlouvu. 

 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

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

1.2. Služby, které jsou předmětem plnění zhotovitele v okamžiku uzavření této smlouvy, jsou vymezeny 
v příloze č. 1 této smlouvy. Práva a povinnosti smluvních stran a specifické podmínky, které se přímo 
váží ke každému druhu sjednaných služeb, včetně cenových ujednání, jsou pak podrobně upraveny 
v příslušné části přílohy č. 2 této smlouvy.   

1.3. Pokud za trvání této smlouvy objednatel projeví zájem o rozříšení portfolia služeb poskytovaných 
zhotovitelem, smluvní strany sjednají a podepíší nové znění přílohy č. 1, které příslušnou změnu 
zohlední, jakož i odpovídající část přílohy č. 2, která se přímo váže k dané službě.  

1.4. Účelem této smlouvy je stanovení komplexní úpravy oboustranně závazných podmínek poskytování 
jednotlivých druhů plnění.   

1.5. Smluvní strany se dohodly, že veškerá předsmluvní ujednání, která během vyjednávání o uzavření 
této smlouvy vznikla za účelem uzavření této smlouvy a která mezi sebou uzavřely smluvní strany 
před nabytím účinnosti této smlouvy, pozbývají účinností této smlouvy platnosti. 

 

Článek II. 
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Cena a platební podmínky  

2.1. Cena za poskytování sjednaných služeb byla mezi smluvními stranami sjednána dohodou jako cena 
smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a to ve výši stanovené v příslušné části přílohy 
č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy. V případě stanovení jednotkových cen na určitou jednu 
měrnou jednotku, odpovídá účtovaná cena násobku jednotkových cen a skutečného počtu příslušných 
měrných jednotek.  

2.2. Ke sjednané ceně se připočte daň z přidané hodnoty ve výši dle příslušných právních předpisů právně 
účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

2.3. Cena za poskytování služeb, které jsou sjednány v přílohách této smlouvy, je zhotovitelem 
fakturována a objednatelem hrazena některým z níže uvedených způsobů, přičemž konkrétní způsob 
je vždy specifikován v dané příloze. 

Měsíční platby: 

Realizovaná plnění považují smluvní strany z hlediska předpisů o dani z přidané hodnoty za dílčí a 
den uskutečnění zdanitelného plnění se sjednává vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, 
v němž byla daná služba poskytnuta nebo průběžně poskytována. K tomuto dni zhotovitel vždy za 
celý kalendářní měsíc vystaví příslušný daňový doklad. 

Průběžné platby:  

Za den uskutečnění zdanitelného plnění se sjednává vždy poslední den realizace poskytnuté služby, 
případně den převzetí dané služby, je-li v příslušné části přílohy č. 2 sjednáno protokolární potvrzení 
převzetí dokončeného plnění. K tomuto dni zhotovitel vystaví příslušný daňový doklad, jímž se 
fakturuje cena za provedení dané služby. 

Platby předem: 

U služeb, kdy je znám předem rozsah služby a cena za provedení služby, je sjednaná cena 
zhotovitelem fakturována jedenkrát v prvním měsíci fakturovaného období za celé toto období, a to 
níže sjednaným způsobem. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se sjednává datum vystavení 
daňového dokladu. 

- Čtvrtletní platba předem: 

Zhotovitel vystaví fakturu do konce měsíce po podpisu této smlouvy a dále vždy do konce prvního 
měsíce každého kalendářního čtvrtletí ve výši plnění na celé toto kalendářní čtvrtletí. 

- Roční platba předem: 

Zhotovitel vystaví fakturu do konce měsíce po podpisu této smlouvy a dále vždy do konce prvního 
měsíce každého kalendářního roku ve výši plnění na celý tento kalendářní rok. 

Zálohové platby: 

Objednatel uhradí na základě zhotovitelem vystavené faktury zálohu ve výši předpokládaného plnění 
nebo jinou sjednanou částku a to nejpozději před poskytnutím služby. Zhotovitel provede vyúčtování 
uhrazené zálohy nejpozději do 15 dnů po poskytnutí služby, změně smluvních platebních podmínek 
nebo zániku účinnosti této smlouvy. 

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

2.5. Objednatel souhlasí, v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty, s vystavováním faktur 
(daňových dokladů) zhotovitelem v elektronické podobě (dále jen „elektronická faktura“), přičemž tyto 
elektronické faktury se zasílají z elektronické adresy zhotovitele e-fakturace@suez-zdroje.cz na 
elektronickou adresu objednatelele reditel@ddlibina. Objednatel i zhotovitel jsou povinni při změně 
své elektronické adresy tuto změnu ihned nahlásit druhé smluvní straně. Zhotovitel může faktury 
(daňové doklady) vystavovat a zasílat objednateli také jiným obvyklým způsobem. 

2.6. Do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po dnu zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn 
uplatnit u zhotovitele reklamaci fakturované částky. Uplatněná reklamace nemá odkladný účinek pro 
povinnost vyúčtovanou částku zaplatit ke dni splatnosti. 

2.7. Pro lhůtu splatnosti fakturované ceny je rozhodující lhůta splatnosti uvedená v příslušných částech 
přílohy č. 2 této smlouvy, jinak je fakturovaná cena splatná do 14 dnů ode dne vystavení faktury. Za 
datum zaplacení se považuje datum připsání částky na účet zhotovitele. 

mailto:e-fakturace@sita.cz
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2.8. Ke sjednané ceně se připočítají daně či jiné zákonem stanovené poplatky, k jejichž úhradě je povinen 
zhotovitel či objednatel (za předpokladu, že jejich úhrada se provádí prostřednictvím zhotovitele) dle 
příslušných právních předpisů, přičemž výše těchto daní a poplatků se pro účely cenových ujednání 
dle této smlouvy průběžně aktualizuje vždy od data právní účinnosti právního předpisu, který takovou 
daň či poplatek stanovil, případně změnil výši daní a poplatků již stanovených, případně od data, kdy 
dojde ke změně výše daně či poplatku dle právně účinného právního předpisu. 

2.9. V případě změny právních předpisů majících vliv na výši nákladů zhotovitele na poskytování služeb 
nebo v případě významné změny cen vstupů na trhu, majících vliv na změnu výše těchto nákladů 
zhotovitele, zavazují se smluvní strany jednat o případné úpravě smluvených cen. Pokud se smluvní 
strany v tomto případě nedohodnou na úpravě cen ve formě změny příslušné části přílohy č. 2 do 
jednoho měsíce ode dne doručení návrhu na jednání zhotovitelem objednateli, je zhotovitel oprávněn 
tuto smlouvu vypovědět. Výpověď musí být udělena v písemné formě a pro tento případ se sjednává 
tříměsíční výpovědní doba. Výpovědní doba počíná běžet od prvého dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena objednateli.  

2.10. Ve prospěch zhotovitele se sjednává právo upravit sjednané ceny s účinností od 1. ledna každého 
následujícího kalendářního roku platnosti této smlouvy o průměrnou míru inflace ve výši oznámené 
Českým statistickým úřadem, zjištěnou podle vývoje úhrnného indexu spotřebitelských cen zboží a 
služeb v České republice. Úpravu ceny dle tohoto ustanovení provede zhotovitel se zpětnou účinností 
od 1. ledna příslušného kalendářního roku a oznámí to písemně objednateli bez zbytečného odkladu 
poté, co zjistí výši inflace. Rozdíl v ceně je zhotovitel oprávněn doúčtovat vrubopisem.  

2.11. V případě prodlení objednatele s jakoukoliv úhradou vůči zhotoviteli se sjednává právo zhotovitele na 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením dané částky 
objednateli. Zákonná ustanovení o úroku z prodlení zůstávají tímto ustanovením nedotčena.  

2.12. V případě prodlení objednatele s jakoukoliv úhradou vůči zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn zadržet 
poskytování veškerého plnění vůči objednateli a plnit až poté, kdy objednatel dluh vůči zhotoviteli 
v plném rozsahu vyrovná. 

2.13. Smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou uhradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti újma, kterou lze vymáhat samostatně na základě 
ujednání této smlouvy nebo na základě příslušných ustanovení právního předpisu. 

 

Článek III. 
Místo a způsob plnění 

3.1. Místo plnění konkrétní služby je sjednáno v příslušné části přílohy č. 2 této smlouvy.  

3.2. Plnění realizovaná na základě objednávky: 

Na základě objednávky objednatele na poskytnutí konkrétní služby (učiněné ústně, telefonicky, 
písemně či elektronickou poštou) oznámí zhotovitel objednateli (některou z výše uvedených forem) 
termín provedení požadované služby. Ve svých interních dokladech užívaných zhotovitelem pro 
vyznačení identifikačních údajů o realizaci konkrétního obchodního případu, vyznačí zhotovitel den 
přijetí požadavku (objednávky) a oznámený termín provedení požadované služby. Vznikne-li mezi 
účastníky spor ohledně oznámeného termínu provedení požadované služby, je za závazný považován 
termín vyznačený v dokumentaci zhotovitele. 

Akceptací objednávky zhotovitelem (za akceptaci objednávky je považováno oznámením termínu 
provedení požadované služby zhotovitelem objednateli) je mezi účastníky uzavřena dílčí smlouva na 
realizaci požadované služby s tím, že pro určení podmínek výkonu požadované služby jsou závazná 
ustanovení této smlouvy, zejména příslušné části přílohy č. 2. 

3.2. Plnění realizovaná průběžně: 

V případě, že se jedná o službu, u níž je časové upřesnění (doba plnění) stanoveno již touto 
smlouvou, zejména příslušnou částí přílohy č. 2, pak objednatel nečiní ve vztahu ke zhotoviteli 
samostatné objednávky. Při poskytování takové služby je účastníky postupováno za podmínek 
stanovených touto smlouvou, resp. příslušnou částí její přílohy č. 2.  

3.3. Po ukončení realizace sjednané služby sepíší účastníci doklad o provedení služby, který vyžadují 
interní předpisy zhotovitele nebo právní předpisy (druh a forma takového dokladu je stanovena pro 
každou ze sjednaných služeb v příslušné části přílohy č. 2 této smlouvy, případně se upřesní po 
dohodě smluvních stran). 
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3.4. Jsou-li sjednány služby v oblasti nakládání s odpady, pak okamžikem převodu vlastnictví k odpadu, 
s nímž se nakládá na základě této smlouvy, z objednatele na zhotovitele, je okamžik, kdy odpad 
převezme zhotovitel od objednatele nebo kdy odpad po jeho převzetí zhotovitelem opustí prostor 
užívaný objednatelem k výkonu jeho podnikatelských aktivit (areál firmy či provozovny objednatele), 
tedy překročením hranice tohoto prostoru. Rozhodující je skutečnost, která nastala jako poslední. 
Okamžikem převodu vlastnictví k odpadu přechází na zhotovitele odpovědnost za řádnou přepravu a 
za další odpovídající způsoby nakládání s odpadem, včetně jeho odstranění. 

 

Článek IV. 
Ostatní ujednání  

4.1. Objednatel je povinen před zahájením konkrétního obchodního případu předat zhotoviteli (jako 
provozovateli zařízení k nakládání s odpady) v písemné formě údaje o odpadu v rozsahu dle 
příslušných právních předpisů, případně základní popis odpadu včetně stanovení kritických ukazatelů, 
případně identifikační list nebezpečných odpadů a další doklady a informace dle požadavku 
zhotovitele. Tyto údaje a doklady je objednatel povinen předat zhotoviteli vždy při jednorázové 
dodávce odpadů, nebo v případě opakovaného plnění pak u prvé z řady dodávek stejného charakteru 
v jednom kalendářním roce, dále vždy, když dojde ke změně některého z údajů obsažených v dříve 
předaných informacích a  dokladech a vždy na základě výzvy zhotovitele. Pokud se objednatel 
dohodne se zhotovitelem, že výše uvedenou dokumentaci k odpadu připraví zhotovitel, je objednatel 
povinen poskytnout zhotoviteli veškeré a pravdivé informace a podklady pro to, aby zhotovitel mohl 
příslušnou dokumentaci připravit. Objednatel je následně povinen věcně dokumentaci k odpadům 
zkontrolovat a podepsat. Za věcnou správnost dokumentace a zejména soulad dokumentace 
s předávaným odpadem nese plnou odpovědnost objednatel. 

4.2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli k dalšímu zpracování pouze takový odpad, který z hlediska 
své povahy, charakteru a materiálového složení odpovídá sjednané kategorii a druhu odpadu a dále 
všem údajům a dokladům předaných objednatelem zhotoviteli a dokumentaci dle čl. 4.1. této smlouvy. 
Za soulad předaného odpadu s touto smlouvou a poskytnutými údaji a doklady k předávanému 
odpadu nese plnou odpovědnost objednatel, který je tak povinen nahradit zhotoviteli v plné výši 
veškerou újmu, která zhotoviteli v této souvislosti vznikne, včetně škody na zařízení zhotovitele, 
v němž zhotovitel s převzatým odpadem dále nakládal v dobré víře, že dle údajů a dokladů od 
objednatele je převzatý odpad pro toto zařízení určen, avšak ve skutečnosti tomu tak nebylo. 
Zhotovitel nemá povinnost odebírat takový odpad, který svou povahou nebo složením neodpovídá 
sjednanému charakteru a druhu či nesplňuje jiné parametry oproti údajům a dokladům k danému 
odpadu. Objednatel je dále povinen zajistit, aby do příslušných odpadových nádob (sběrné nádoby, 
kontejnery, pytle, jiné typy obalů) byly ukládány výhradně odpady deklarovaného druhu a vlastností a 
dále odpady, pro něž jsou dané nádoby výhradně určeny.  

4.3. Objednatel je povinen odstraňovaný odpad předat zhotoviteli v obalech stanovených příslušnými 
právními předpisy a umožňujícími bezpečnou a plynulou nakládku odpadu na techniku zhotovitele a 
jeho odvoz do zařízení zhotovitele, kde bude s odpadem dále nakládáno. V případě porušení této 
povinnosti odpovídá objednatel za způsobenou škodu a zhotovitel není povinen realizaci takové 
služby provést.  

4.4. Umístění a druh zařízení, v němž bude s převzatým odpadem dále nakládáno, určuje zhotovitel, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

4.5. Pro zjištění množství odpadu je rozhodující údaj zjištěný na certifikovaném vážním systému určeném 
zhotovitelem. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen tuto certifikaci doložit. 

4.6. Zhotovitel je oprávněn poskytování služeb dle této smlouvy zajistit prostřednictvím třetích osob 
(poddodavatelů), a to i bez předchozího souhlasu objednatele. V takovém případě za plnění 
povinností touto třetí osobou ve vztahu k objednateli odpovídá zhotovitel tak, jako by plnil sám. 

4.7. Objednatel uzavřením této smlouvy dává zhotoviteli výslovný souhlas k nezbytnému vstupu na 
pozemky a do prostor a nemovitostí, jež objednatel vlastní či užívá a které mohou být dotčeny plněním 
služeb dle smlouvy. Objednatel se dále zavazuje řádně zajistit dle místních podmínek přístupnost 
techniky zhotovitele na místa plnění sjednaných služeb ve sjednané dny jejich realizace a dále zajistit, 
aby ve dnech svozu odpadu byly odpadové nádoby přistaveny a připraveny ke svozu na místě 
přípustném pro techniku zhotovitele. 

4.8. V případě zjištění neplnění povinností ze strany zhotovitele musí objednatel na zjištěné závady 
zhotovitele upozornit. Vady v plnění je objednatel povinen vytknout zhotoviteli písemně a upozornění 
na vady doručit zhotoviteli do tří pracovních dnů od provedení reklamované služby. Nehledí se na 
případné pozdější reklamace a jsou považovány za bezpředmětné (v prekluzi). Nebude-li náprava ze 
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strany zhotovitele učiněna včas a řádně (dle dohody smluvních stran), je objednatel oprávněn uplatnit 
vůči zhotoviteli nárok na slevu z ceny konkrétní dílčí služby ve výši 10 % z ceny reklamované služby 
(není-li v příslušné části přílohy č. 2 dohodnuto jinak). Nebyla-li cena reklamované služby ještě 
vyúčtována, zhotovitel zohlední tuto slevu z ceny v příslušné faktuře. Byla-li cena již vyúčtována, sleva 
z ceny bude zohledněna a uhrazena na základě dobropisu k příslušnému daňovému 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 
částky 50.000.000,- Kč (slovy: padesát miliónů korun českých), přičemž tuto celkovou částku nelze 
překročit.  

4.10. Objednatel je povinen provést řádné a úplné školení zaměstnanců, zhotovitelem zajištěných pro 
plnění sjednaných služeb, a to z předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen 
„BOZP“), požární ochranu (dále jen „PO“) a ostatních dotčených předpisů, včetně objednatelových 
vnitropodnikových předpisů apod., dopadajících na plnění služeb zhotovitele pro objednatele 
prováděných dle této smlouvy, jejích příloh a dalších případných souvisejích smluv uzavřených mezi 
objednatelem a zhotovitelem k provádění služeb (dále jen „školení“). Smluvní strany se dohodly, že 
součástí školení je také vymezení prostor a ploch, na nichž je oprávněn zhotovitel provádět bezpečné 
plnění služeb, včetně užití příslušných sociálních zařízení v areálu, jenž je užíván objednatelem. 
Objednatel provede pro zaměstnance zajištěné zhotovitelem školení na své náklady řádně a 
opakovaně tak, aby byly dodrženy příslušné lhůty, určené pro opakování školení a pokud takové lhůty 
pro opakování školení právním předpisem nejsou určené, pak tedy tak, aby školení u objednatele 
vždy proběhlo opakovaně s odstupem nejméně jednou ročně. Zhotovitel neodpovídá za způsobené 
škody, újmy a další nároky, pokud objednatel neprovedl předem řádné a úplné školení zaměstnanců 
zhotovitelem zajištěných pro plnění služeb. 

4.11. Ve smyslu § 101 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce informuje tímto zhotovitel 
objednatele o pracovních 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 https://www.suez.cz/cs-cz/bozp-informovani-o-rizicich. Objednatel se 
zavazuje před zahájením plnění dle této smlouvy provést hodnocení pracovních rizik, která mohu na 
společných pracovištích ohrozit zaměstnance zhotovitele, a zhotovitele o nich informovat. Funkci 
koordinátora, provádějícího opatření k ochraně BOZP a PO na společném pracovišti, plní vedoucí 
zaměstnanec objednatele odpovědný za pracoviště. 

4.12. Zhotovitel tímto informuje objednatele, že obchodní společnost SUEZ CZ a.s. se zavázala uplatňovat 
vysoké etické standardy v souladu s Etickou chartou skupiny SUEZ. Kompletní znění charty je 
k dispozici na internetové adrese https://www.suez.cz/cs-cz/kdo-jsme/prispeni-skupiny/etika-a-
transparentnost. 

 

Článek V. 
Doba trvání smlouvy 

5.1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti 
okamžikem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv“). 

5.2.   Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.7.2023. 

5.3.   Pokud v rámci služeb dle této smlouvy zhotovitel svěřil objednateli do užívání věc nebo věci (například 
shromažďovací nádoby, obaly atp.) zhotovitele, a to za úplatu či bezúplatně, je objednatel povinen 
předmětnou věc (věci) vrátit zhotoviteli ve lhůtě dle příslušné části přílohy č. 2, jinak nejpozději ke dni 
ukončení této smlouvy, resp. ke dni ukončení poskytování služby, v jejímž rámci byla daná věc 
objednateli svěřena v souladu s příslušnou částí přílohy č. 2. Objednateli dále nevzniká vůči zhotoviteli 
žádný nárok na jakékoliv odstupné či jiné protiplnění v souvislosti s ukončením práva danou věc užívat. 

5.4.  Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že dojde-li v důsledku dohody stran nebo výpovědi 
k ukončení poskytování některé ze služeb uvedených v příloze č. 1, tato smlouva zůstává nadále 
v platnosti pro zbývající služby, jejichž poskytování bude dle přílohy č. 1 zachováno.    

 

Článek VI. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.suez.cz%2Fcs-cz%2Fbozp-informovani-o-rizicich&data=02%7C01%7Ctomas.ondrej%40suez.com%7C3a8ab5b1e330472fc3b408d71b247869%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637007715755655253&sdata=wk%2BGG%2ByE%2B3fls1G78TrZD%2BPxZYyDIFgMkZdJLsB%2Fdd4%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.suez.cz%2Fcs-cz%2Fkdo-jsme%2Fprispeni-skupiny%2Fetika-a-transparentnost&data=02%7C01%7Ctomas.ondrej%40suez.com%7C73110ded1075452fdadb08d8339065fd%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637316042561859867&sdata=vEldHVJEp9aNTlCo6zpSdRuaqTnU6abgP7XVPLhIJvQ%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.suez.cz%2Fcs-cz%2Fkdo-jsme%2Fprispeni-skupiny%2Fetika-a-transparentnost&data=02%7C01%7Ctomas.ondrej%40suez.com%7C73110ded1075452fdadb08d8339065fd%7Cf4a12867922d4b9dbb859ee7898512a0%7C0%7C0%7C637316042561859867&sdata=vEldHVJEp9aNTlCo6zpSdRuaqTnU6abgP7XVPLhIJvQ%3D&reserved=0
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Závěrečná ustanovení  

6.1. Ostatní podmínky poskytování sjednaných služeb jsou mezi smluvními stranami závazně stanoveny 
v přílohách k této smlouvě, na které strany v tomto smyslu shodně odkazují. V případě rozdílu mezi 
ustanoveními obsaženými v těle této smlouvy a v jejích přílohách, mají ustanovení příloh přednost.  
Přílohy se mezi smluvními stranami po vzájemné dohodě aktualizují dle skutečných potřeb 
objednatele a možností zhotovitele. Není-li stanoveno jinak, aktuálně platná příloha nahrazuje v plném 
rozsahu přílohu časově předcházející. S výjimkou uvedenou v předchozí větě musí mít jinak veškeré 
změny této smlouvy podobu písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.  

6.2. Objednatel se zavazuje nepověřit 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 přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Objednatel tímto 
výslovně souhlasí s tím, že zhotovitel je oprávněn tuto smlouvu postoupit ve smyslu § 1895 
občanského zákoníku na třetí osobu, tedy převést na tuto třetí osobu svá práva a povinnosti z této 
smlouvy. Postoupení je zhotovitel povinen objednateli oznámit písemnou formou bez zbytečného 
odkladu. 

6.4. Veškerá právní jednání týkající se změn nebo ukončení této smlouvy, jakož i reklamace, vytčení vad 
plnění a výzvy ke zjednání nápravy při porušení povinností z této smlouvy musí mít písemnou formu, 
musí být podepsána oprávněnými zástupci stran a být doručována způsobem uvedeným v tomto 
článku. Za řádné doručení písemností se mezi smluvními stranami považuje jejich doručení formou 
doporučené pošty, osobně proti podpisu k tomu kompetentního pracovníka smluvní strany, jíž je 
písemnost určena, případně dalšími způsoby doručení, jež jsou obvyklé a odpovídají zásadám 
poctivého obchodního styku. Účinky doručení nastanou i v tom případě, odmítne-li strana, jíž je 
písemnost určena, převzetí této písemnosti. Písemnost se považuje za doručenou v případě uložení 
zásilky na poště (u držitele poštovní licence) třetím dnem jejího uložení, 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 doručení den vrácení nedoručené zásilky, i když se o ní adresát 
nedověděl. V případě pochybností se písemnost považuje za doručenou třetí den od jejího předání 
k doporučené poštovní přepravě. Ustanovení tohoto bodu se nevztahuje na doručování faktur, jež jsou 
doručovány elektronickou formou nebo formou běžné pošty. 

6.5. Veškerá ostatní právní jednání neuvedená výše v čl. 6.4.a komunikace mezi smluvními stranami, 
zejména týkající se operativních jednání o plnění dle této smlouvy, mohou být zasílána v elektronické 
formě na adresy odpovědných osob, jejichž jména a kontaktní údaje jsou uvedeny v příloze č. 3 této 
smlouvy. Každá ze smluvích je povinna bez prodlení informovat druhou smluvní strany o změně 
odpovědných osob a případně jejich kontaktních údajů a iniciovat tak uzavření nové přílohy 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 ustanovení 
smlouvy se nahradí ustanoveními svým smyslem a obsahem nejbližšími těmto ustanovením (použití 
zásad analogie).  

6.7. 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. 

6.8. Je-li tato smlouva za účastníka podepisována osobou jednající na základě plné moci, tvoří tato plná 
moc přílohu této smlouvy. Smluvní strany zároveň prohlašují, že se seznámily s textem těchto plných 
mocí. Fyzické osoby, které tuto smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto 
prohlašují, že jsou plně oprávněny k platnému uzavření této smlouvy. 

6.9. Smluvní strany se dohodly, že se pro promlčení práv podle této smlouvy uplatní zákonná promlčecí 
lhůta. 

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 vylučují možnost 
akceptace nabídky s dodatkem nebo odchylkou nebo způsobem, že se podle takové nabídky strana, 
jíž je určena, zachová, zejména přijme či poskytne plnění. 

6.12. Vystaví-li některá smluvní strana druhé smluvní straně potvrzení o splnění dluhu splatného podle této 
smlouvy, představuje toto potvrzení jen doklad o splnění dluhu, který je v potvrzení výslovně uveden. 
Smluvní strany si výslovně ujednávají, že potvrzení o splnění dluhu splatného později automaticky 
nedokládá, že byl splněn i dluh splatný dříve. 
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6.13. Pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, pak 
smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této smlouvy, včetně jejich případných dodatků, v registru 
smluv zajistí objednatel do 10 dnů ode dne podepsání této smlouvy poslední smluvní stranou v 
souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že některá protistrana požaduje anonymizovat ve 
smlouvě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění 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 (i dodatku k této smlouvě) 
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.  

6.14. Pro případ, že by objednatel nezajistil uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle předcházejícího 
odstavce této smlouvy, pak se smluvní strany dohodly, že je na náklady objednatele oprávněn 
zveřejnit tuto smlouvu v registru smluv zhotovitel. Pokud jiná právní úprava ukládá zveřejnit tuto 
smlouvu a objednatel nezveřejní tuto smlouvu do 10 dnů od podepsání této smlouvy poslední smluvní 
stranou, pak se opět smluvní strany dohodly, že je na náklady objednatele oprávněn zveřejnit tuto 
smlouvu v registru smluv zhotovitel. 

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

6.16. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se všemi ustanoveními této smlouvy (včetně jejích příloh) a 
všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využily 
možnosti dodatečného vysvětlení ustanovení. Žádná ze smluvních stran neshledala, že by některé 
ustanovení bylo pro ni zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadě 
poctivého obchodního styku. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je výrazem jejich pravé a 
svobodné vůle, učiněné nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, výslovně berou na 
vědomí, že jsou svými projevy vůle vázáni a na důkaz toho tuto smlouvu podepisují. 

6.17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – Seznam poskytovaných služeb 
Příloha č. 3 – Kontaktní údaje odpovědných zástupců smluvních stran 
Příloha č. 7 – Poradenství v oblasti životního prostředí 

V ........................ dne ..................... V ........................ dne ..................... 

 

 
 
......................................................... ........................................................   
Za zhotovitele:  Za objednatele: 
Ing. Michal Mrkvica Ing. Michal Pospíšil 
Oblastní manažer obchodu ředitel 
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Příloha č. 1 
Seznam poskytovaných služeb 

 
 

Číslo 
služby 

Název služby Poskytování 
příslušné konkrétní 
služby sjednáno - 

ANO /NE  

 

1 Outsourcing odpadového hospodářství NE 

2 Převzetí a odvoz odpadů za účelem jejich dalšího 
zpracování 

NE 

3 Odstranění odpadů (případně jiné formy zpracování) NE 

4 Čištění zařízení a objektů NE 

5 Stálá havarijní služba NE 

6 Technické služby údržby NE 

7 Poradenství v oblasti životního prostředí ANO 

8 Ostatní služby NE 

9 Výkup vedlejších produktů NE 

 
 
 

V ........................ dne .....................   V ....................... dne ..................... 
 
 
 
........................................................  ........................................................   
Za zhotovitele:  Za objednatele: 

Ing. Michal Mrkvica  Ing. Michal Pospíšil 
oblastní manažer obchodu  ředitel 
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Příloha č. 2 
Podmínky poskytování služby a cenová ujednání 

 
Služba č. 7 – Poradenství v oblasti životního prostředí 

 

Článek I. 

Místo a způsob provádění služby 

1.1. Zhotovitel se touto přílohou zavazuje poskytovat za dále sjednaných podmínek pro objednatele 
poradenství v oblasti životního prostředí, vyplývající z platných právních předpisů, zejména uvedených 
(vše ve znění pozdějších předpisů): 

• zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 

• vyhláška MŽP a MZ č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů 

• vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

• zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 

• zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
 

1.2. Bližší specifikace poskytovaných služeb: 
Životní prostředí obecně: 

• spolupráce při jednání s orgány veřejné správy (MÚ, KÚ, ČIŽP)  

• pomoc při zpracování dokumentace v oblasti ŽP 

• účast při likvidaci a šetření ekologických havárií objednatele 
Odpadové hospodářství: 

• předávání nových informací o změnách v legislativě odpadového hospodářství 
(dále jen “OH“), včetně připomínání všech zákonných lhůt v oblasti OH 

• spolupráce při jednání s orgány veřejné správy (MÚ, KÚ, ČIŽP), zastupování 
objednatele 

• dohled nad dodržováním platné legislativy v OH objednatele a kontrola 
dodržování všech zákonných předpisů OH v provozu formou pravidelných 
prohlídek ve spolupráci s pověřeným pracovníkem objednatele 

• vyjádření se z hlediska vlivů na OH při zavádění nových technologických 
postupů a jiných změnách ve výrobě 

• evidence vzniku odpadů, nakládání s nimi a jejich využívání a odstraňování 
týkající se odpadů předaných SUEZ CZ a.s. 

• návrh a kontrola systému nakládání s odpady v celkovém rozsahu 
o kategorizace odpadů 
o vypracování a kontrola dokumentace týkající se shromažďovacích 

míst (identifikační listy nebezpečných odpadů, identifikační štítky, 
apod.) 

• vypracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady  
o vypracování ročního výkazu o odpadech pro ČSÚ 
o spolupráce při vypracování dokumentace a dokladů o kvalitě odpadů 

předávaných k odstranění/využití (základní popisy odpadů apod.) 
o spolupráce při vedení evidence týkající se přepravy nebezpečných 

odpadů 
Vodní hospodářství: 

• pravidelné předávání nových informací o změnách v legislativě vodního 
hospodářství (dále jen “VH“), včetně včasného připomínání všech zákonných 
lhůt v oblasti VH 

• spolupráce při jednání s orgány veřejné správy (MÚ, KÚ, ČIŽP)  
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• kontrola dodržování stanovených podmínek rozhodnutí u vodohospodářských 
děl ve spolupráci s pověřeným pracovníkem objednatele 

• zajištění povolení pro vypouštění odpadních vod do povrchových vod 

• zajištění vodohospodářských povolení pro vypouštění odpadních vod 
s obsahem zvlášť nebezpečné látky dle § 16 zákona číslo 254/2001 Sb., o 
vodách do veřejné kanalizace 

• zpracování hlášení základních údajů předávaných znečišťovatelem 
vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu 
prostřednictvím ISPOP (na základě údajů objednatele) 

 
 

1.3. Místem provádění služeb je areál objednatele na adrese: Jedlí 149, Jedlí 
Na Pilníku 222, Štíty 

1.4. Četnost provádění jednotlivých služeb dle bodu 1.2. (pokud přímo nevyplývá z platných právních 
předpisů) se upřesní dohodou učiněnou v písemné formě. 

1.5. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele s veškerou jeho existující dokumentací, týkající se 
prováděných služeb. 

1.6. Objednatel umožní zhotoviteli pravidelné proškolení vybraných pracovníků v jednotlivých oblastech 
životního prostředí. 

1.7. Zhotovitel uskutečňuje pravidelné kontrolní prohlídky, které se konají v areálu objednatele. Z těchto 
prohlídek se vyhotovuje písemný zápis, podepsaný zástupci obou smluvních stran. Tyto prohlídky se 
konají za účasti zhotovitele a objednatele v dohodnutých termínech, nejméně však jedenkrát za rok. 

1.8. Z hlediska časového objemu jsou služby, sjednané touto přílohou, dle čl. 1.2., poskytovány 
zhotovitelem dle požadavků objednatele, max. však v časovém rozsahu dvou hodin práce měsíčně, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

1.9. Objednatel je oprávněn u zhotovitele objednat také další poradenské služby související s ochranou 
životního prostředí. 

1.10. Služby nad rámec sjednaného rozsahu a podmínky jejich poskytování se projednají samostatně.  

 

Článek II. 
Platební podmínky 

2.1. Cena za provedenou službu se hradí formou měsíční platby. 

 

Článek III. 
Cenová ujednání 

3.1. Ceny za služby specifikované v čl. I, bod 1.2. této přílohy je stanovena dohodou 
smluvních stran na 3200,- Kč/měsíc. 

3.2. V případě provedení dalších, objednatelem požadovaných, poradenských služeb nad 
rámec dohodnutý dle čl. 1.2., je objednateli účtována částka 700,- Kč/hod. služby + 
cena za dopravu pracovníka zhotovitele k objednateli ve výši 12,- Kč/km. 

3.3. Ke všem cenám uvedeným v článku III. této přílohy se připočte platná DPH ve výši 
dle příslušných právních předpisů právně účinných ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění. 

 

Článek IV. 
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Ostatní ujednání 

4.1. Ostatní podmínky poskytování sjednané služby jsou stanoveny smlouvou o 
poskytování služeb.  

4.2. Není-li stanoveno jinak, aktuálně platná příloha nahrazuje v plném rozsahu přílohu 
časově předcházející, a to s účinností ode dne podpisu přílohy posledním 
z účastníků. 

4.3. Poskytování této služby je sjednáno na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, 
že smlouvu v části týkající se poskytování služby č. 7 dle této přílohy č. 2 smlouvy 
může každá ze smluvních stran vypovědět bez uvedení důvodu a ve výpovědní době 
v délce 3 měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
výpovědi. Výpověď musí být písemná a musí obsahovat zřetelnou identifikaci 
vypovídané služby č. 7 přílohy č. 2 smlouvy, a to uvedením jejího názvu a čísla tak, 
jak jsou uvedeny výše v nadpisu. Výpovědí nelze ukončit poskytování pouze 
některých z výše uvedených plnění (např. poskytování poradenství v oblasti obalů), 
ale jen celou službu č. 7 dle této přílohy č. 2 smlouvy. Smluvní strany se dále 
zavazují bez zbytečného odkladu po ukončení této služby uzavřít nové znění přílohy 
č. 1 smlouvy, které tuto změnu zohlední.     

 

V ........................ dne ..................... V ....................... dne ..................... 
 
......................................................... .......................................................   
Za zhotovitele: Za objednatele: 

Ing. Michal Mrkvica Ing. Michal Pospíšil 
oblastní manažer obchodu ředitel 
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Příloha č. 3 
Kontaktní údaje odpovědných zástupců smluvních stran  

 
 

Zhotovitel: 
 
adresa pro zasílání korespondence: 
SUEZ CZ a.s., Divize SEVER 
Na Střelnici 633, 788 14 Rapotín        
 
dispečink pro odvoz odpadů: 

Jan Lucký, dispečer, 606 747 149 
 
zastupuje ve věcech obchodních: 
Jitka Lupačová, manažerka klíčových zákazníků, 602 591 354 

 

 

Objednatel: 
 
adresa pro zasílání korespondence: 
Domov Štíty-Jedlí, p.o. 
Na Pilníku 222, 789 91 Štíty 
 
zastupuje ve věcech obchodních: 

Ing. Michal Pospíšil, ředitel, 778 461 295 
 
zastupuje ve věcech technických: 

Lukáš Mauler, technik, 770 155 879 
 
 

 

V ........................ dne .....................   V ....................... dne ..................... 
 
 
 
 
.......................................................  .......................................................   
Za zhotovitele:  Za objednatele: 

Ing. Michal Mrkvica  Ing. Michal Pospíšil 
Oblastní manažer obchodu  ředitel 
 


