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Smlouva  
„Svoz nebezpečných odpadů ze středisek Planá, Vysočany, Stříbro, Tachov“   

uzavřená dle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“) 
(dále jen „smlouva“) 

číslo smlouvy objednatele: 8500006384 
číslo smlouvy dodavatele:       
 
Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) - VZMR I. 
skupiny (přímé zadání). 

I. SMLUVNÍ STRANY 
1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
IČO:   720 53 119   DIČ: CZ72053119 
datová schránka: qbep485 
zastoupena:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel  
kontaktní osoba:   
 (dále jen „objednatel“) 

1.2. Dodavatel: 

SUEZ CZ a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 9378 vedenou u MS Praha 
sídlo:    Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady 
zastoupená:   Milošem Krýdou, MBA, oblastním manažerem obchodu, na základě plné moci 
IČO:    25638955  DIČ: CZ 25638955   
telefon:       
e-mail:        
datová schránka:  pd2ga22  
kontaktní osoba:  
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: SUEZ CZ a.s. divize Čechy, Skladová 488/10, 326 00 Plzeň 
 (dále jen „dodavatel“) 

II. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY  
2.1. Závazkem dodavatele je převzetí níže specifikovaných odpadů ze středisek Planá, Vysočany, Stříbro, 

Tachov. 

 
Bližší specifikace je uvedena v příloze číslo 2 této smlouvy.  

   (dále jen „předmět plnění“). 
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2.2. Závazek objednatele: převzít předmět plnění a zaplatit dohodnutou cenu. 

2.3. Termín poskytnutí předmětu plnění: nejpozději do 15. 12. 2021. 

2.4. Místa plnění jsou uvedena v příloze číslo 3 této smlouvy.  

III. CENA PLNĚNÍ  A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
3.1. Smluvní strany nejsou s ohledem na povahu plnění schopny ke dni uzavření této smlouvy stanovit 

skutečný rozsah plnění, jež odpovídá závazku dodavatele. 
3.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně a včas poskytnutý předmět plnění dle této smlouvy 

nepřesáhne celkem: 90 000,00 Kč bez DPH.  
(dále jen „cena plnění“) 

3.3. Skutečná cena plnění bude stanovena až podle skutečného rozsahu předmětu plnění po jeho 
prokazatelném poskytnutí objednateli, přičemž cena plnění nepřevýší cenu v místě a čase obvyklou. 

3.4. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.5. V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit dodavatelem v souvislosti 
s řádným poskytnutím plnění dle této smlouvy, příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.6. Cena plnění bude objednatelem hrazena na základě daňového dokladu (dál jen „faktura“) vystaveného 
dodavatelem po poskytnutí plnění. 

3.7. Faktura musí krom náležitostí daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo smlouvy objednatele 
 
3.8.     Nedílnou součástí faktury bude rovněž:  

 
a) potvrzení o převzetí odpadu,  
b) přepravní doklad ADR, 
c) ohlašovací list pro přepravu nebezpečného odpadu. 

           

3.9. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30 dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny 
stanovené náležitosti objednateli. 

3.10. Dodavatel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § 92e ZDPH 
a Pokynem Generálního finančního ředitelství č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých 
ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. V případě poskytnutí stavebních nebo 
montážních prací, které odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 použije 
dodavatel režim přenesení daňové povinnosti. Pokud dojde zároveň ke zdanitelnému plnění 
souvisejícímu s těmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. 
Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základě toho dochází k ujednání s 
dodavatelem o uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti.  

3.11. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 
2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, 
jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro 
elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
4.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě případů stanovených v o.z. i v případě, že: 

a) dodavatel nedodrží konečný termín pro poskytnutí předmětu plnění uvedený čl. II. odst. 2.3. této 
smlouvy 

b) bude proti dodavateli zahájeno insolvenční řízení. 

V. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 
5.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 
kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a 
e-mailová adresa. 

5.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně 
v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich 
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osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých 
osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

5.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s 
plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou 
rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci 
smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 
účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 
smlouvy. 

5.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními 
údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou 
povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

5.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, 
které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které 
bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

5.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 
2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

5.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva 
na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další 
informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-
a/informace-ohledne-gdpr/. 

5.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu 
s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
6.1. Pro objednatele i dodavatele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 
stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dále jen „obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 
s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 
smlouvy. 

6.2. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu s obsahem této smlouvy a bylo případně 
poskytnuto dodavatelem v době mezi uzavřením této smlouvy a nabytím její účinnosti, je považováno 
za plnění dle této smlouvy. Nárok na odpovídající protiplnění ze strany objednatele však nevznikne 
dodavateli dříve než dnem nabytí účinnosti této smlouvy. Dodavatel není oprávněn fakturovat před 
nabytím účinnosti této smlouvy. 

6.3. Dodavatel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství 
a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem 
vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní 
důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou 
uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy 
znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

6.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

6.5. Dodavatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději 
do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů 
po jejím uzavření. 

6.6. Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s těmi ust. o.z., která jsou předmětu a účelu této 
smlouvy nejbližší.  

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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6.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se 
současně dohodly, že pokud dodavatel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

6.8. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud 
zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 
PŘÍLOHY:  
Příloha č. 1 – PLNÁ MOC, 

Příloha č. 2 – NABÍDKA, 

Příloha č. 3 – SEZNAM MÍST PLNĚNÍ. 

 

 
objednatel:        dodavatel: 
 
V Plzni dne       V .............. dne ..............  
 
 
 
___________________________    _____________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  SUEZ CZ a.s. 
 
Ing. Miroslav Doležal      Miloš Krýda, MBA 
generální ředitel oblastní manažer obchodu, na základě plné 

moci 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 



Plná moc
SUEZ CZ a.s., se sídlem Španělská 1073/10, Praha 2 - Vinohrady, PSČ: 120 00, Česká republika, 
IČO: 256 38 955, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 9378, zastoupena Dipl. Ing. Zdeňkem Horsákem, Ph.D., generálním ředitelem a 
místopředsedou představenstva,

zmocňuje tímto 

pana Miloše Krýdu, MBA,
Česká republika, zaměstnaného ve společnosti SUEZ CZ a.s. ve funkci

oblastního manažera obchodu, aby po dobu trvání pracovního poměru k zaměstnavateli činil zejména 
následující právní jednání vztahující se k činnosti divize Čechy:

• jednání se zákazníky a sjednávání podmínek obchodních smluv, jejichž předmětem je závazek 
zhotovitele společnosti SUEZ CZ a.s. zajišťovat pro objednatele odstraňování nebezpečných a 
ostatních odpadů, případně provádět další činnosti dle předmětu podnikání společnosti SUEZ CZ 
a.s. a závazek objednatele tyto činnosti přijmout a zaplatit za jejich provedení sjednanou cenu; 
dále výkon veškerých dalších jednání s tím souvisejících, včetně podpisu předmětných 
obchodních smluv;

• jednání s obchodními partnery ohledně sjednávání podmínek obchodních smluv, jejichž 
předmětem je závazek dodavatele dodat objednateli společnosti SUEZ CZ a.s. služby či zboží, 
které jsou nezbytné pro zajištění podnikatelských aktivit společnosti SUEZ CZ a.s. a závazek 
objednatele společnosti SUEZ CZ a.s. dodávku zboží či služeb přijmout a zaplatit za jejich 
dodávku sjednanou cenu; dále výkon veškerých dalších jednání s tím souvisejících, včetně 
podpisu předmětných obchodních smluv;

• jednání se zástupci měst a obcí.
Tato plná moc je vydávána na základě a v souladu se zněním vnitřních předpisů společnosti SUEZ 
CZ a.s. Zmocněnec potvrzuje, že byl s nimi seznámen a bere na vědomí, že v případě porušení svých 
pravomocí vyplývajících z této plné moci a z vnitřních předpisů společnosti SUEZ CZ a.s. odpovídá 
v plném rozsahu za způsobenou škodu.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě.

Tato plná moc se uděluje pro všechna shora uvedená právní jednání na dobu určitou, a to ode dne 
podpisu této plné moci do 30. června 2022 za předpokladu, že zůstane zachován pracovní poměr 
zmocněnce ke zmocniteli.

V Praze dne ...........................................



a zmocnitele - SUEZ CZ a.s.

Zmocněnec plnou moc přijímá.

V Praze dne

místopředseda představenstva

generální ředitel

Ověřovací doložka pro legalizaci
Podle ověřovací knihy posty: Plzeň 26 
Vlastnoručně podepsal: v

Datum a místo narození:

Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.

Miloš Kryda, MBA1/

Dr^^^^^Piož.dokl.totožnosti: Občanský

Plzeň 26 dne 18.12.2020 ........

OVĚŘENÍ - LEGALIZACE ------ ----------------------------------------------------
Číslo položky ověřovací knihy: O 1-1356/2020------- -------------------------------
Ověřuji, že:--------------------------------------------------------------------------------
Ing. Zdeněk Horsák, nar. .̂....................—
jehož totožnost byla prokázána, listinu přede mnou vlastnoručně podepsal.----
V Praze dne 9.12.2020

2



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
pořadovým číslem 301267_002812, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla:

Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Plzeň 26
Česká pošta, s.p. dne 18.12.2020

134471495-241017-201218090934



 

 
SUEZ CZ a.s. 
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady, Zákaznická linka 800 102 000, www.suez.cz 
IČO: 25638955, DIČ: CZ25638955, bankovní spojení: KB, a.s., č. ú. 27-9328790297/0100, obchodní společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9378 

Divize ČECHY: Skladová 488/10, 326 00  Plzeň, Tel.:  

 Vážená paní 
 

Správa a údržba silnic Plzeňského 

kraje 
 

V Plzni, 10. 11. 2021 
Vyřizuje:  
Tel. / E-mail:  
 
Vaše značka:  
Naše značka: 2103146853  

 
 
 
NABÍDKA / NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ODPADŮ  

Vážená paní , 

dle naší dohody Vám zasílám tuto nabídku jako návrh na uzavření smlouvy o předání a převzetí odpadů.  

Nabídku činí SUEZ CZ a.s., jako provozovatel zařízení určených k nakládání s odpady oprávněný k převzetí 
odpadů a k jejich dalšímu zpracování v souladu s právními předpisy, vůči Vaší společnosti: 

 Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, IČO: 72053119  

1. Vymezení dotčených odpadů k předání:  
 

Katal. č. 

dle zák. č. 

541/2020 
Sb. 

Název odpadu 

(dle katalogu odpadů) 
 

Kat. 
odp. 

Obal pro 
předání 
odpadu 

zhotoviteli 

MJ Cena 
Kč/MJ Poznámka 

13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje N cisterna t 2.800,-  
13 05 07 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N cisterna t 1.800,-  
15 02 02 Sorpční náplň N  t      10.000,-  

 
 

2. Cena dopravy odpadů  

Typ vozidla 
Nosnost 

(t) 
Přeprava 
(Kč/km) 

Manipulace 
(MJ) 

Manipulace 
(Kč/MJ) 

Pozn. 

cisterna 12 52,- hod 2.200,- * 
*Doprava bude účtována Plzeň – Planá, Vysočany, Stříbro, Tachov a zpět - nájezd max.150 km   
                                         Plzeň – Ústí nad Labem a zpět – nájezd max. 399 km    



  
 

* tento dokument se stává v případě potvrzení formuláře objednavatelem závaznou objednávkou 

 
Cena zahrnuje vystavení průvodní dokumentace, a to na základě údajů o odpadu (včetně základního popisu 

odpadu se stanovením kritických ukazatelů, identifikačního listu nebezpečného odpadu a případně další 

dokumentace), které jste povinni nám poskytnout v písemné formě v souladu s právními předpisy, přepravu 

odpadů, manipulaci a další zpracování odpadu dle zákona č. 541/2020 Sb. a navazujících prováděcích 

předpisů. 

Výše uvedené ceny jsou garantovány nejdéle do 30. 11. 2021.  
Celková cena bude stanovena jako násobek jednotkové ceny a skutečného množství příslušných měrných 

jednotek. K celkové ceně se připočítává DPH ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného 

plnění.  

Forma úhrady je fakturou (splatnost faktury je 14 dní od jejího vystavení, při prodlení bude aplikován úrok 

z prodlení 0,1 % za každý den z prodlení). V souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty budou daňové 

doklady naší společností vystavovány v elektronické formě (dále jen „elektronická faktura“), přičemž tyto 

elektronické faktury se zasílají z elektronické adresy  na elektronickou adresu 
Vaší společnosti. Při změně své elektronické adresy je daná strana povinna tuto změnu ihned nahlásit druhé 

smluvní straně. Vyhrazujeme si právo faktury (daňové doklady) vystavovat a zasílat také jiným obvyklým 

způsobem. 

Plnění předmětu nabídky bude probíhat v období do 30.11.2021   

Místo předání a převzetí  (původce odpadů):  

               SÚS PK Planá u M.Lázní, Tepelská 603, 348 15, Planá 
               SÚS PK Vysočany, Vysočany 1, 348 02, Bor 
               SÚS PK Stříbro, Soběslavova 1264, 349 01, Stříbro,  
               SÚS PK Tachov, Sokolovská 1070, 347 01, Tachov,  
  
SUEZ CZ a.s. si vyhrazuje právo na odstoupení od smluvního vztahu založeného touto nabídkou v případě, 

že skutečně předávaný odpad bude jiné povahy, než je výše specifikováno, a to s účinky ex tunc.  

Zároveň Vás upozorňujeme, že jako původce odpadů nesete plnou odpovědnost za soulad skutečně 

předaného odpadu s údaji uvedenými výše a Vámi poskytnutými údaji k předávanému odpadu dle právních 

předpisů, a jste tak povinni naší společnosti nahradit v plné výši veškerou újmu, která jí v této souvislosti 

vznikne, včetně škody na zařízení, v němž budeme s převzatým odpadem dále nakládat v dobré víře, že dle 

těchto údajů je převzatý odpad pro toto zařízení určen, avšak ve skutečnosti tomu tak nebylo. 

Příslušná smlouva o předání a převzetí odpadu za účelem jeho dalšího zpracování bude uzavřena 

v důsledku akceptace tohoto návrhu na uzavření smlouvy tím, že tento návrh potvrdíte, jak uvedeno níže a 

akceptaci nám doručíte zpět, a to v elektronické formě se zaručeným podpisem založeným na 

kvalifikovaném certifikátu nebo s vlastnoručním podpisem ve formě skenové kopie na e-mailovou adresu 
 případně poštou na naši adresu. Akceptace s dodatkem či odchylkou nebude 

považována za přijetí tohoto návrhu.  

 



  
 

* tento dokument se stává v případě potvrzení formuláře objednavatelem závaznou objednávkou 

 

Za akceptaci předem děkujeme a těšíme se na spolupráci. 

S pozdravem  

 

      

 

 
 
   
    
 
 

 
* Tímto bez výhrad a zcela přijímáme výše uvedenou nabídku č.: 2103146853  jako návrh na uzavření 

smlouvy o předání a převzetí odpadu za účelem jeho dalšího zpracování a souhlasíme s uvedenými 

podmínkami  

 

V ……………………… dne ………………. 2021 

 

Za objednatele 
 
Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby: …………………………………………………………… 

 

Podpis: ………………………... 

  
 

 
divi  



Příloha č. 3

jméno telefon e-mail funkce

skladová účetní okresu Tachov

63 Planá
Tepelská 603, 348 15 Planá u 

Mariánských Lázních   

64 Stříbro Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro   

 

65 Vysočany Vysočany 1, 348 02 Bor u Tachova

66 Tachov Sokolovská 1070, 347 01 Tachov

TACHOV
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