
Smlouva o dílo

Číslo smlouvy: 2205147460

SUEZ CZ a.s.

I.
Smluvní strany

Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady 
zapsána v OR: MS Praha, oddíl B., vložka 9378 
IČ: 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

adresa pro zasílání korespondence: provozovna Rapotín, Na Střelnici 633, 788 14 Rapotín 

(dále jen „zhotovitel'*)

a

EKO servis Zábřeh, s.r.o.

Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh
zapsána v OR: C 24885 vedená u Krajského soudu v Ostravě 
IČ: 258 96 903
zastupuje: Milan Doubravský-jednatel

adresa pro zasílání korespondence: Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh 

(dále jen „objednatel1)

II.
Předmět smlouvy, cenové podmínky

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele níže uvedené činnosti za dohodnuté ceny a 
v dohodnutém místě:

Leštinská 36, 789 01 Zábřeh (Středisko - Separex)

Objednatel se zavazuje provedené činnosti přijmout a zaplatit zhotoviteli za jejich provedení sjednanou cenu.
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1. Doprava odpadů -  Zábřeh ( Leštinská 36) -  Rapotín { Rapoiín 633)

Typ d o p ra vy MJ C ena za MJ Pozn.

Nosič kontejnerů -» Velký hákový 
(nosnost 12t) Ixvývo z  (1 x kontejner Abroll) 2590,-

Cena zahrnuje přepravu odpadu 
ze Zábřehu do Rapotína, včetně 

všech m anipulací a úkonů 
spojených s nakládkou a 

vykládkou

Nosič kontejnerů -  Velký hákový 
Souprava ( nosnost 25t) Ixvývo z  (2x kontejner- typu Abroll) 3150,-

Cena zahrnuje přepravu odpadu 
ze Zábřehu do Rapotína, včetně 

všech m anipulací a úkonů 
spojených s nakládkou a 

vykládkou

Termín vývozu: vývoz musí být realizován do 48 hod po objednání ( telefonickém, emailovém)

Objednání vývozu bude realizováno pouze přes dispečink zhotovitele a to objednatelem.

Všechny ceny uvedené ve smlouvě jsou bez DPH, která se připočte v souladu s příslušnými platnými 
předpisy.

Místo a způsob plnění

Zhotovitel se zavazuje provést činnosti dle čí, lí, této smlouvy v dohodnutém termínu od přijetí objednávky od 
objednatele, učiněné ústně, telefonicky, písemně nebo elektronicky.
Zhotovitel zajistí dopravu odpadu od objednatele ve sjednaném místě,
Předávaný odpad dle článku li. 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 dle této smlouvy v souladu se zákonem o odpadech č. 273/2021 Sb. a 
dalšími právními předpisy.

IV.
Vlastnické právo k věcem a nebezpečí škody

Vlastnické právo k odpadu a nebezpečí škody k odpadu přechází na zhotovitele dnem předání a převzetí 
odpadu určeného k odstranění/využití dle čl. lí, této smlouvy, 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 Základního popisu 
odpadu - ZPO , případně Písemné informace o odpadu-PIO. V tomto případě má zhotovitel právo vrátit 
odpad zpět objednateli či uplatnění jiných škod vzniklých zhotoviteli předáním odpadu, které neodpovídají 
ZPO, PIO. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli náhradu škody na základě písemného vyúčtování 
zhotovitele (např. požár odpadu za jízdy).

V.
Platební a fakturační podmínky, smluvní pokuty

Cena dle skutečně předaného množství odpadu dle článku II. této smlouvy je zhotovitelem účtována 
objednateli fakturou splatnou do 14-ti dnů ode dne vystavení. Zhotovitel vystaví a odešle fakturu na adresu 
objednatele. Za pozdní úhradu faktury se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli 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 jakoukoliv úhradou jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli, je zhotovitel 
oprávněn zadržet poskytování veškerého plnění vůči objednateli po dobu tohoto prodlení a plnit až poté, kdy 
objednatel závazky vůči zhotoviteli v plném rozsahu vyrovná. Tím není dotčeno právo zhotovitele na 
sjednanou smluvní pokutu.
Objednatel souhiasí 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: Dhiatefakturvsever@sita.cz1 na elektronickou adresu objednatele 
(která je: paprskova@ekozabreh.cz.). Zhotovitel může zasílat faktury objednateli také v listinné podobě na 
papíře prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Objednatel je povinen ihned nahlásit zhotoviteli 
novou elektronickou adresu pro zasílání elektronické faktury.
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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 ihůtou, 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 1.2. 2022.
Smluvní strany se dohodly, že v případě, že tato smlouva se uzavře, až po datu účinnosti tzn. po datu 1. 2. 
2022, pak na plnění provedená mezi nimi od data účinnosti tzn. po datu 1. 2. 2022 se hledí tak, že byla 
provedena dle této smlouvy.

VII.
Odpovědní pracovníci

Za zhotovitele
Za zhotovitele: obchod: Bc. Lukáš Homola, manažer klíčových zákazníků, 602 705 184

lukas.homola@suez.com
provoz: Jan Lucký, operátor, 583 214 409, 606 747 149, jan.lucky@suez.com

Za objednatele: Bc. Milan Doubravský, jednatel
Provoz: Jiří Štelc, vedoucí provozovny Separex, 773 795 367, vedouci@separex.cz

V l i l .

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.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 
Tato smlouva o dílo v plném rozsahu nahrazuje dříve mezi účastníky uzavřená předsmluvní ujednání, 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 smluv"), smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této smlouvy včetně jejich 
případných dodatků v registru smiuv zajistí objednatel 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 
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.

V Rapotíně dne 1. 2. 2022

na základě plné moci

suea SUEZ CZ a.s. 
Divize Sever

Provoz Rapotin, Na Střelnici 633, 788 14 Rapotln 
|Ci 26638956, tel.; 683 2-12 064 -1-

VZábřehu dne

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

zmocňuje tímto

pana Ing. Michala Mrkvicu, datum narození 18. června 1983, bytem Jírovcova 547/17, Brno, PSČ: 
623 00, zaměstnaného ve společnosti SUEZ CZ a.s. na pozici oblastního manažera obchodu divize 
Sever, k zastupování zmocnitele společnosti SUEZ CZ a.s. v následujících oblastech souvisejících 
s výkonem jeho pracovní pozice v divizi Sever:

* jednání se zákazníky a sjednávání podmínek obchodních smluv, jejichž předmětem je závazek 
zhotovitele společnosti SUEZ CZ a.s. zajišťovat pro objednatele nakládání s nebezpečnými a 
ostatními odpady, případně provádět další činnosti dle předmětu podnikání SUEZ CZ a.s.; 
závazek objednatele tyto činnosti přijmout a zaplatit za jejich provedení sjednanou cenu; a dále 
činem veškerých dalších právních jednáních s tím souvisejících, včetně podpisu předmětných 
obchodních smluv;

* jednání s obchodními partnery a 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.; závazek objednatele 
společnosti SUEZ CZ a.s. dodávku zboží či služeb přijmout a zaplatit za ni sjednanou cenu; a dále 
činění veškerých dalších právních jednáních s tím souvisejících, včetně podpisu předmětných 
obchodních smluv;

o jednám se zástupci měst, obcí a krajů;

* uzavírání veřejnoprávních smluv, podávání žádostí o dotace;

* jednání s orgány státní správy a samosprávy, a to zejména, nikoliv však výlučně, v rozsahu 
zákona o odpadech, zákoníku práce, zákona o veřejných zakázkách, stavebního zákona, zákona o 
ochraně veřejného zdraví, vodního zákona, živnostenského zákona, správního řádu, kontrolního 
řádu, zákona o požární ochraně, o posuzování vlivů na životní prostředí, vyhlášky ministerstva 
vnitra o požární prevenci, zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a dalších obecně závazných právních předpisů.

V rámci udělené plné moci je zmocněnec oprávněn sepisovat návrhy, podávat podněty a žádosti, 
opravné prostředky a vzdávat se jich, přebírat doručované písemnosti, a to vše i tehdy, když je dle 
právních předpisů potřeba zvláštní plné moci.

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/či z vnitřních předpisů společnosti SUEZ CZ a.s., 
odpovídá v plném rozsahu za způsobenou škodu.



1
I

V souvislosti se zněním této plné moci je zmocněnec oprávněn dále udělit plnou moc jiné osobě. f

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 trvání pracovního pornem zmocněnce u í
zmocnitele společnosti SUEZ CZ a.s. j

Zmocnění přijímám.
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Ověření - legalizace 

Ověřují, že;

1) pod pořadovým číslem 152SSMQ tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost 
byla prokázána: „n
Zdeněk Horsák, nar. 16.08,1962, Dvorská 235, 25203 Ritka.


