
Smlouva o dílo 
Císlo smlouvy: 2106212215 

I. 

Smluvní Strany 

SUEZ CZ a.s. 
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady 
zápis V OR: MS Praha, oddíl B., vložka 9378 
IČ; 25638955 
DIČ; CZ25
zastupuje:  na základě plné moci 
bankovní spojení:
číslo účtu:

adresa pro Zasílání korespondence: provozovna Boskovice, K Lipníkům 31, 680 01 Boskovice 
(dále jen ,,zhot0vítel“)

3 

Česká republika - Generální ředitelství cel 
se sídlem: Budějovická 7, 140 96 Praha 4 
jednající: paní vedoucí oddělení 134.1 Hospodářské Správy Bmo, na základě 
pověření generálního ředitele GŘC pod č. j. 52085/2021-900000-11 ze dne 6. 10. 2021 
IČ; 71214011 
Bankovní Spojení: účet číslo: vedený u
jako užívající organizační složka státu 
Korespondenční adresa: Celní úřad pro Jihomoravský kraj se sídlem V Brně, odd. 134.1 
Hospodářské správy Brno, Koliště 17, 602 00 Brno 

(dále jen ,,0bjednatel“) 

II. 

Předmět smlouvy, cenové podmínky 
1. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele níže uvedené činnosti (práce zinmí 

údržby) za dohodnuté ceny a v dohodnutém místě: Areál skladů Boskovice, 
Chrudichromská 2049, 680 01 Boskovice, okres Blansko. 

2. Obj ednatel se zavazuje provedené činnosti přijmout a zaplatit zhotoviteli za jejich provedení 
sjednanou cenu. Služby budou prováděny na základě požadavku objednatele. 



3. Ceník prací Zimní údržby: 

Služby/materiál - specifikace MJ Kč/MJ 
Traktor S radlicí _Í7 

Z Z 
hod.

› 

Dělník - manulání práce 
Pos)/pová sůl t 

1.100,00 
_ 

" 
1.100,00 hod.

_ 

høá. 
Í 

490,00 Z Z 
3.000,00

Z 

Posypový inertní materiál - písek t 
Í 

520,00
Z 

Posypový inertní materiál - štěrk t 

4.

1

2

l

2

3

4

5 

__ 'ZT 
I 520,00 

Z Z 

Všechny ceny uvedené ve Smlouvě jsou bez DPH, která se kceně připočte V souladu 
S příslušnými platnými právními předpisy. 

III. 
Místo a Způsob plnění 

Zhotovitel zajistí provedení Zimní údržby ve sjednaném místě, v nejbližším možném 
tennínu od přijetí objednávky. Zhotovitel se zavazuje provést činnosti dle čl. II. této 
smlouvy nejpozději do 24 hodin od přijetí objednávky od objednatele, učiněné ústně, 
telefonicky, písemně nebo elektronicky. 
O provedených čimiostech vystaví Zhotovitel doklad o provedení prací, které budou 
objednatelem potvrzeny. Na základě těchto potvrzených dokladů o provedení prací bude 
probíhat fakturace. 

IV. 
Platební a fakturační podmínky, smluvní pokuty 

Cena dle skutečně provedených prací dle článku II. této smlouvy je zhotovitelem účtována 
obj ednateli daňovým dokladem - fakturou. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu 
- faktury obsahující náležitosti dle příslušných právních předpisů činí 30 dnů ode dne 
doručení objednateli na adresu uvedenou v Záhlaví této smlouvy, nebo do datové schránky 
objednatele (ID datové schránky „Generální ředitelství cel“: 7puaa4c , případně e-mailem 
Z adresy na elektronickou adresu objednatele
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 435 OZ, podle § 7 Zákona 
č. 90/2012 Sb., O obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích), 
ve Znění pozdějších předpisů, podle Zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve Znění 
pozdějších předpisů, a podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve 
Znění pozdějších předpisů, a odkaz na tuto Smlouvu. Nedílnou přílohou faktur musí být 
doklad O provedení prací. 
Obj ednatel má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit zhotoviteli, 
aniž by došlo k prodlení S jeho úhradou, není-li V souladu S příslušnými právními předpisy, 
nebo není-li přiložen doklad o provedení prací. Nová lhůta splatnosti V délce.30 dnů počne 
plynout ode dne doručení opravených daňových dokladů objednateli. 
Peněžní závazek objednatele se považuje za včas splněný dnem připsání příslušné částky 
ve prospěch účtu zhotovitele. Platba faktur bude provedena bezhotovostním převodem 
na bankovní účet zhotovitele, jenž je uveden v Záhlaví této Smlouvy. Platby budou probíhat 
výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou V této měně. 
Smluvní Strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně 
Z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, 
ve Znění pozdějších předpisů, na účet příslušného Správce daně, jestliže se zhotovitel stane 
ke dni poskytnutí úplaty za uskutečněné zdanitelné plnění nespolehlivým plátcem daně ve 



smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve zrıění pozdějších 
předpisů. 
Výslovně se touto smlouvou Sjednávají smluvní sankce stanovené V tomto článku. Smluvní 
strany si výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně sjednaným 
smluvním sankcím, jakož i kzsmluvním sankcím sjednaným dodatečně, nebude přihlíženo. 
Při nedodržení termínu splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn požadovat od objednatele 
úhradu úroku Zprodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků Z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických 
osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní stany si výslovně ujednaly, že V případě porušení dle tohoto 
odstavce odpovídá výše úroků náhradě škody. 
Při nedodržení závazku zhotovitele dle čl. III této smlouvy, tj. provést činnosti dle čl. II. této 
smlouvy nejpozději do 24 hodin od přijetí objednávky od objednatele, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč (Slovy: jedno sto korun českých) za 
každou i započatou hodinu prodlení. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti 
pohledávce zhotovitele. 
Smluvní sankce je splatná do 30 dnů od prokazatelného doručení výzvy k plnění této 
smluvní sankce. 
Smluvní strany si vyloučily aplikaci ust. § 1806 OZ, tzn. že úroky Z úroků nelze požadovat. 
Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze 
smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy nebo z jejího 
porušení do podoby cenného papíru. 

VI. 
Doba trvání smlouvy 

Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 4. 2022. 
Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účimıá dnem zveřejnění 
V registru smluv. 

VII. 
Odpovědní pracovníci 

Za zhotovitele: 
ve věcech obchodních: tel.: e-mail: 

dispečer zimní údržby:  tel.:  e-mail: 
Za objednatele: 
ve věcech obchodních a ve věcech objednání služeb: referent 
hospodaření s majetkem Státu, tel.:  e-mail:

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom vyhotovení. 
2 V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění pozdějšíc



předpisů, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k 
uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním budou 
anonymizovány V souladu se zákonem č. ll0/2019 Sb., O zpracování osobních údajů. 
3. Vzájemné vztahy smluvních stran Z této smlouvy vyplývající a V ní výslovně neupravené se 
řídí příslušnými ustanoveními zákona ě. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů. 
4. Tuto smlouvu lze měnit nebo Zrušit pouze výslovným oboustranným písemným uj ednáním - 
dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. Případné dodatky ktéto smlouvě 
musí být vyhotoveny pouze písemně, číslované vzestupnou řadou a podepsané oběma 
smluvními stranami. Smluvní strany si dále ujednaly, že k jiným fonnám nebude přihlíženo a 
nebudou jimi vázány. 
5. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 
Příloha č. l - Plná moc udělená zhotovitelem Ing. Josefu J elínkovi. 

v Brně dne 18.10.2021 v Bmč dne .'°.4”Í?“?Ž.7.. 

ˇ 
513.1 :EZ CZ as. z ~ 

Divize Jšhn“~'&“=h°đ 

n.z,„,,.,a 270917, 62.8 oo Bfljq „ 
Ač: 25838955, te“ 50° 

lm ̌ W

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

zhotovitele: Za objednatele: 

manažer obchodní skupiny vedoucí oddělení 134.1 
na základě plné moci Hospodářské správy Brno 

LA CZ GTQ)U
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