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Smlouva o piedéni a pfevzeti odpadﬂ
za (Iéelem jejich daléiho zpracovéni
Cislo smlouvy: 220520071
I.
Smluvni strany

SUEZ CZ a.s.
Spanélské 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady
zépis v OR pod spis. zn.: B 9378 u MS v Praze

ICO: 25638955
DIC: C225638955
zastupuje: lng. Michal Mrkvica, na zékladé plné moci
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., Praha

éislo ﬂotu: 27-9328790297/0100

adresa pro zasilanl' korespondence: provoz LC Olomouc, U Panelamy 456/2, 779 00 Olomouc

(dale jen ,,zhotovitel“)

a

Psychiatrické nemocnice Marianny Oraniské
Zﬁzena’ Ministerstvem zdravotnictvi CR dle Zfizovaci listiny (3].: 8870-l/2013/293‘2013 v platném
znéni

Ves Bila Voda 1, 790 69 Bilé Voda
zapséna v OR:

IC: 00851388
DIC20200851388
zastupuje: MUDr. Pavlina Danielové, feditelka
zastupuje: Bc. Zbynék Hanzl

bankovnl’ spojem’: CNB Ostrava

oislo Uétu: 10006 — 135861/0710
adresa pro zasiléni korespondence:
(dale jen ,,objednatel“)

II.
Pfedmét smlouvy, cenové podminkv
Zhotovitel je provozovatelem zaﬁzeni uréeného pro naklédéni s odpady plné oprévnénym
podnikat
v odpadovém hospodéfstvi dle zékona é. 541/2020 8b., 0 odpadech (dale jen ,,zékon o odpadech“).
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, 2e bude od objednatele pfebirat odpady za UCeIem jejich
daléiho
zpracovéni dle zékona o odpadech a poskytovat mu daléi sjednana souvisejici plnéni za dohodnuté
ceny a
v dohodnutém misté:

Ves Bilé Voda 1, Bilé Voda. ICP: 1000505561
Objednatel se zavazuje odpady zhotoviteli pfeda’vat, daléi poskytnuté plnéni pﬁjl'mat a zaplatit zhotoviteli

sjednanou cenu.

Sjednana’ plnéni:
1. Pfevzeti odpadﬂ
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Olovéné akumulétory
volné
Ostré pfedméty
Clinik box
Odpady, na jejichi sbérjsou kladeny
Zesileny PE pytel
zvléétni poiadavky s ohledem na
prevenci infekce
Jiné nepouiitelné lééiva neuvedené pod
PE pytel
éislem 18 01 08

t
1
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O.18 000.18 000,-
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18 000,-

Papir - skartace
Zéfivky a jiny Odpad obsahujici rlut’

t
t

10 000,50 000,—

Kovové obaly obsahujici nebezpeénou
vyplﬁovou hmotu (napf. azbest) véetné
prézdnYch tlakoch nédob
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sud

krabice
Pevné plastové
nebo kovové
nédoby

Baterie a akumuléto W neuvedené p od

1
krab'ce

0,-

Smésny komunélni odpad
Objemny odpad

PE pytel
volné

2 600,2 600,-

éislem 20 01 33

*0dpad 18 01 01 musi byt vidy skladovén pouze v pfedepsaném obalu (clinik boxu) a oddélené
pfedén.
Véechny odpady musi by’t rozdélené a fédné oznaéené podle katalogového éisla. V opaéném pfipadé
nebudou odebrény.

2.

Doprava odpadu]
Typ vozidla

Dodévkové vozidlo Renault Master
Skfiﬁ. vozidlo se zad. (Belem-Renault
Midlum

Nosié kontejnerﬂ hékovy - maly
Nosic': konterjnerﬂ , hékovy, fetézovy
vlek
Cisternové vozidlo Vo|vo

Nosnost
(t)

Sazba
(Kélkm)

1,5

23,00

12

33 ' 00

15
nad 15

34,00
45,00
12,00
56,00

11 m3

Manipulace
(Kél1 5mi n)
160,00
160,00

Cekéni I prqstoje
(Kél15mm)
160,00
160,00

160,00
160,00

160,00
160,00

560,00

280,00

Minimélni Uétované ééstka za kazdou jednotlivou samostatnou dode’wku sluieb nebo zboZI’ je 150,— Ké.

Celkové cena k vétovéni zhotovitelem objednateli odpovidé nésobku vyée uvedenych jednotkovych cen a
pfisluénych mérnych jednotek. Véechny ceny uvedené ve smlouvé jsou bez DPH, které se pfipoéte
v souladu s pfisluénymi piatnymi pfedpisy.

III.

M

Zhotovitel se zavazuje provést (:innosti dle (:1. ll. této smlouvy v dohodnutém terminu 0d pfijeti objednévky
objednatele, uéinéné Ustné, telefonicky, pisemné nebo elektronicky, kterou Zhotovitel nékterym zvyée
uvedenych zpﬂsob akceptuje.
Zhotovitel nésledné zajisti pfevzetl’ odpadu od objednatele ve sjednaném misté, véetné véZeni, vystaveni
pfepravnich listﬁ a daléi nezbytné dokumentace dle prévnich pfedpisﬂ.
Odpad musi byt pfedan objednatelem zhotoviteli vobalech, stanovenych pfisluénymi prévnimi pfedpisy a

umoZﬁujicimi bezpeénou a plynulou naklédku odpadu na techniku zhotovitele a jeho odvoz do zafizeni
zhotovitele uréeného pro daléi naklédéni s danym odpadem. Objednatel je déle povinen zajistit, aby do
prisluénych odpadovych nédob (sbérné nédoby, kontejnery, pytle, jiné typy obalﬂ) byly uklédény vyhradné
odpady deklarovaného druhu a vlastnosti a dale odpady, pro néz jsou dané nédoby vyhradné uréeny.
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Zhotovitel zajisti prepravu odpadu v souladu se zékonem o odpadech a daléimi pravnimi predpisy.

Objednatel je povinen pfed pfedénim odpadu predat zhotoviteli (jako provozovateli zarizeni k nakladéni
s odpady) v pisemné formé udaje o odpadu v rozsahu dle prisluénych prévnich predpisﬂ, pripadné zakladni
popis odpadu véetné stanoveni kritickych ukazatelﬂ, pripadné identifikaéni list nebezpeénych odpadﬂ a daléi
doklady a informace dle poiadavku zhotovitele. Tyto udaje a doklady je Objednatel povinen predat zhotoviteli
vidy pri jednorézové dodévce odpadﬂ. nebo v pripadé opakovaného plném’ pak u prvé z rady dodévek
stejného charakteru vjednom kalenda’rm’m roce, dale dy, kdyz dojde ke zméné nékterého z Udajﬂ

obsaZenych v dﬁve pfedanych informacich a dokladech a vidy na zékladé vyzvy zhotovitele Pokud se
Objednatel dohodne se zhotovitelem, 2e vyée uvedenou dokumentaci kodpadu pfipravi Zhotovitel, je
Objednatel povinen poskytnout zhotoviteli veékeré a pravdivé informace a podklady pro to, aby Zhotovitel

mohl pripravit prisluénou dokumentaci. Objednatel je nasledné povinen vécné dokumentaci k odpadﬂm
zkontrolovat a podepsat. Za vécnou spravnost dokumentace a zejména soulad dokumentace s pfedévanym
odpadem nese plnou odpovédnost Objednatel.
Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli kdaléimu zpracovém’ pouze takovy odpad, ktery z hlediska své
povahy, charakteru a materiélového sloieni odpovidé sjednané kategorii a druhu odpadu a da‘le véem

Udajﬂm dokladﬂm a dokumentaci dle odstavce vyée. Za soulad predaného odpadu stouto smlouvou a
poskytnutYmi Udaji a dokumentaci k pfedévanému odpadu nese plnou odpovédnost Objednatel. ktery je tak
povinen nahradit zhotoviteli v plne’ vyéi veékerou L'Ijmu, které zhotoviteli vtéto souvislosti vznikne, véetné
ékody na zarl’zeni zhotovitele, v némz zhotovitel s prevzatym odpadem da’le nakladal v dobré vire, 2e die
Udajﬂ a dokladﬂ od objednatele je prevzaty odpad pro toto zafizeni uréen, avéak ve skuteénosti tomu tak
nebylo. Zhotovitel nema povinnost odebirat takovy odpad, ktery svou povahou nebo slozenim neodpovidé

sjednanému charakteru a druhu oi nesplﬁuje jiné parametry oproti Udajﬂm a dokladﬁlm k danému odpadu.
Dokladem o predéni/prevzeti odpadu ve smyslu § 17, odst.1, pism. c) zakona o odpadech je dodaci list nebo
prﬂvodka, v pripadé nebezpeénych odpadL’I je déle vystavovén ohlaéovaci list pro pfepravu nebezpeénych
odpadﬂ.
Zhotovitel, jako pﬁjemce odpadu, provede za objednatele, jako pﬂvodce odpadu, predéni Udajﬁ o evidenci
prepravy nebezpeénych odpadﬂ (SEPNO) prostfednictvim integrovaného systému plnéni ohlaéovacich
povinnosti podle § 78. odst. 3 zakona o odpadech. a to v zakonem stanovenych terminech.
Vpripadé, 2e Objednatel nepouzivé pro shromazd‘ovam’ odpadu vlastni nadoby (kontejnery) na odpad,
pfeneché Zhotovitel objednateli protokolérné do uZivéni smluveny poéet nédob a umoZnI’ za Uplatu

objednateli jejich uzivéni. Objednatel odpovida po dobu 2ivotnosti dodanych nédob za jejich pripadné
poékozeni, zniéeni 6i ztratu, s vyjimkou pripadﬂ, kdy toto zpﬂsobi Zhotovitel svou éinnosti. Pri poékozeni,
zniéeni oi ztrété nédoby je Objednatel povinen pozadat zhotovitele o opravu. vyménu nebo doplnéni na

néklady objednatele. Objednatel je povinen pﬁ ukonéeni smlouvy vrétit zhotoviteli nadoby v nepoékozeném
a provozuschopném stavu, s prihlédnutim k opotfebeni, které je Umérné obvyklému pouiiti.

Ve smyslu § 101 odst. 3 a 4 zékona é. 262/2006 Sb. zékonik préce informuje timto Zhotovitel objednatele o
pracovnich rizicich‘ ktera souvisi s vykonem (:innosti zhotovitele na spoleénych pracoviétich. Pisemna

podoba rizik, které mohou na spoleénych pracoviétich ohrozit zaméstnance, je kdispozici na internetové
adrese https://www.suez.cz/cs—cz/bozp-informovani-o-rizicich. Objednatel 5e zavazuje pfed zahéjenim plnéni

dle této smlouvy provést hodnoceni pracovnich rizik, ktera’ mohu na spoleénych pracoviétich ohrozit
zaméstnance zhotovitele, a zhotovitele o nich informovat. Funkci koordinétora, provédéjiciho opatreni k
ochrané BOZP a PO na spoleoném pracoviéti, plm’ vedouci zaméstnanec objednatele odpovédny za
pracoviété,
Objednatel uzavrenim této smlouvy déva zhotoviteli vyslovny souhlas k nezbytnému vstupu na pozemky a
do prostor a nemovitosti, jez Objednatel vlastni Ci uZivé a které mohou byt dotéeny plnénim sluieb dle
smlouvy. Objednatel se dale zavazuje fédné zajistit dle mistnich podminek pristupnost techniky zhotovitele
na mista plnéni sjednanych sluZeb ve sjednané dny jejich realizace a dale zajistit, aby ve dnech svozu
odpadu byly odpadové nédoby pfistaveny a pripraveny ke svozu na misté pripustném pro techniku

zhotovitele.
Zhotovitel timto informuje objednatele, 2e obchodni spoleénost SUEZ CZ as. se zavézala uplatr‘lovat vysoké
etické standardy vsouladu sEtickou chartou skupiny SUEZ. Kompletni znéni charty je kdispozici na
internetove’ adrese httpszl/www.suez.cz/cs-cz/kdo-jsme/prispeni-skupiny/etika—a-transparentnost.
IV.
Vlastnické prévo a nebezpeéi ékodv
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Vlastnické prévo k odpadu a nebezpeéi ékody na odpadu pfechézi na zhotovitele okamiikem pfeda’ni a
pfevzeti odpadu uréeného k odstranéni/vyuziti dle ol‘ II. této smlouvy. tedy konkrétné okamzikem pfevzeti

nédoby sodpadem v rémci svozu, pﬁpadné kokamZiku pfevzeti odpadu vjake’koliv jiné formé, pﬁéemz
zhotovitel v tentyz okamZik pfebira za odpad uroeny k odstranéni/vyuiiti odpovédnost ve smyslu platnych
prévnich pfedpisﬂ, upravujicich podminky pro nakléda’ni s odpady.
Ustanoveni, uvedené v pfedchézejici vété. se véak nevztahuje na pﬁpady, kdy odpad uréeny k odstranéni
nesplﬁuje podminky ujednane smluvnimi stranami v této smlouvé a v pfisluéné dokumentaci k odpadu. V

tomto pfipadé ma Zhotovitel pravo vratit odpad zpét objednateli a zdﬂvodni odmitnuti pfijeti a objednatel se
zavazuje zaplatit zhotoviteli do deseti dnL’J ode dne vréceni néhradu ékody na zékladé pisemného vétovénf
zhotovitele (napf. marné jizda).

V.
Platebni a fakturaéni podminkv, smluvni pokuty
Cena za skuteéné provedené sluiby dle élénku ll. této smlouvy je zhotovitelem Dotovéna objednateli
fakturou splatnou do 14 mt: ode dne vystaveni. Zhotovitel vystavi a odeéle fakturu na adresu objednatele za
svoz a zpracovéni komunalniho odpadu dy za kazdé Ctvrtleti dopfedu, a to nejpozdéji do konce prvnl’ho
mésice daného étvnleti. Zhotovitel vystavi a odeéle fakturu na adresu objednatele za svoz a zpracovém’
ostatnich odpadﬂ a ostatnich sluZeb dle této smlouvy prﬂbéiné. vidy nejpozdéji do 15 da p0 poskytnuti
plnéni.

Za pozdni Uhradu faktury 5e objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 0,1 % z dluZné
ééstky za kaidy den prodleni. Zékonna ustanoveni o Uroku z prodleni zﬂstévaji timto ustanovenim
nedotéena.

Smluvni strany vyslovné sjednavajl', 2e 5 ohledem na vyvoj podminek na trhu a/nebo rﬂst nékladﬂ na plnéni
této smlouvy je Zhotovitel oprévnén jednostranné navyéit ceny uvedené vél. II. a to i opakované, vidy
maximélné v rozsahu do 15 % na jedno zvyéeni. Anii by to vylouéil, Zhotovitel nepfedpoklédé, ie by
knavyéovéni cen dochézelo Castéji neZ 1x za kalendéfni rok. Zhotovitel je povinen o nové vyéi cen
objednatele pfedem informovat, a to min. 14 dnﬂ pfed uéinnosti novych cen‘ Nové ceny jsou bez daléiho
platné ode dne jejich noinnosti a objednatel je povinen je hradit po jejich vétovénI’. Prévo na vypovéd’
smlouvy dle él. VIIV tim neni dotoeno stim, 2e za pfijaté plnéni ve vypovédni dobé objednatel hradi ceny
v jejich navyéené ééstce‘
V pfipadé prodleni objednatele s L'Ihradou jakékoliv dluhu vﬂéi zhotoviteli, je Zhotovitel oprévnén zaeet

poskytovani veékerého plnéni véi objednateli dle této smlouvy a plnit a2 poté, kdy objednatel dluhy vﬂéi
zhotoviteli v plném rozsahu vyrovna Tim neni dotéeno pra‘vo zhotovitele na sjednanou smluvni pokutu.
Objednatel souhlasi dle ust. § 26 odst. 3 zakona é. 235/2004 3b., 0 dani z pfidané hodnoty, s tim, 2e fakturu

(daﬁovy doklad) Zhotovitel vystavuje velektronické podobé (dale jen .,elektronicka' faktura“) a zasilé se
2 elektronické adresy zhotovitele e-fakturace@suez-zdroje.cz na elektronickou adresu objednatele
............................. @ . Zhotovitel mOZe zasilat faktury objednateli take’ v listinné podobé na
papife prostfednictvim provozovatele poétovnich sluieb. Objednatel je povinen ihned nahla’sit zhotoviteli

novou elektronickou adresu pro zasiléni elektronické faktury.
Zapoéteni pohledévek ze strany objednatele je moZné jen na zékladé pisemné dohody se zhotovitelem.
Jakékoli pfipadné pohledévky objednatele vﬂéi zhotoviteli je moZné postoupit na tfeti osobu a2 na zékladé
pfedchoziho pisemného souhlasu zhotovitele.

Clének VI.
Podminky vy’kugu odpadﬁ
Pod terminem ,.vykup odpadu“ je dohodnuto, Ze Zhotovitel za odbér sjednaného druhu odpadu zaplati
objednateli stanovenou cenu.
Pokud Zhotovitel vykupuje 0d objednatele odpady, zavazuje se Zhotovitel zaplatit 2a takto vykupované
odpady cenu. uvedenou v tabulce v CL ll, bodé 1. V tomto pfipadé zaéle Zhotovitel objednateli po pfevzeti

téchto vykupovanych odpadl’J vyzvu k fakturaci s uvedenim mnoistvi odpadu a jednotkové ceny. Na zékladé
této vyzvy k fakturaci a dle potvrzeni o pfevzeti odpadu vystavi a zaéle objednatel zhotoviteli fakturu,

pfiéemz fakturovana’ cena je splatna’ do 30 dni ode dne doruéem’ faktury zhotoviteli. Faktura bude
vyhotovena v elektronické formé a doruéovéna na adresu zhotovitele

.1.@ .................

Pfilohou faktury objednatele musi byt kopie potvrzeni o pfevzeti odpadu a vyzva zhotovitele, v nichz jsou
uvedeny pfisluéné mnoistvi odpadu a jednotkové ceny, V pﬁpadé, 2e faktura objednatele obsahuje vady
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(napf. ve vypoétu nebo neni u m pfiloZena smluvena pfiloha apod.) ma zhotovitel pravo takovou fakturu

vra’tit objednateli. Od doruéeni bezvadné faktury zhotoviteli plyne nova’ lhﬂta spIatnosti.
V pﬁ'padé prodleni zhotovitele s L’Ihradou vﬂéi objednateli se sjednava pravo objednateIe na smluvni pokutu

ve vYéi 0,1 % z dluiné oastky za kaZdy den prodleni se zaplacenim vﬁoi objednateli.
Smluvni strany se dohodly, 2e v pﬁpadé nesplnéni dohodnutych parametrﬂ kvality ze strany objednatele pro
konkrétni vykupovany odpad (dale jen ,,vadny vykupovany’ odpad“), ma zhotovitel pravo u objednatele
reklamovat kvalitu dotéeného vadného vykupovaného odpadu formou e-mailu s popisem reklamovanyIch

parametrﬂ kvality. Reklamace pak mﬂie byt vypofadana jednim z nasledujicich zpﬂsobﬂ:
a)

Vadny vykupovany odpad vrati zhotovitel objednateli. pfioemi objednatel je povinen uhradit

zhotoviteli dopravnl’, manipulaéni a jiné naklady. souvisejici svraoenim tohoto vadného
b)

vykupovaného odpadu.
Objednatel a zhotovitel se dohodnou na pfiméfené slevé a vadny vykupovany odpad vykoupi 0d

objednatele zhotovitel za sniienou cenu. O této dohodé se vyhotovi pisemny zaznam, ktery
slouii jako podklad k fakturaci.

c)

Objednatel uhradi zhotoviteli veékeré vicenaklady, ktere’ zhotoviteli vzniknou v souvislosti
sapravou vadného vykupovaného odpadu tak, aby spIr'Ioval kvalitativni parametry pﬂvodné
dohodnuté mezi objednatelem a zhotovitelem.

d)

V pfipadé, 2e kvalita dodaného vadného vykupovaného odpadu je tak nizka, 2e by jeho daléi

Upravy byly neekonomické, dohodnou se smluvni strany na jiném zpﬂsobu zpracovani tohoto
vadného vykupovaného odpadu (véetné odstraném’), za které zaplatl' objednatel zhotoviteli

dohodnutou cenu.
fipadé, 2e se smluvni strany do péti pracovnich dnﬂ od reklamace kvality vadného vykupovaného
odpadu ze strany zhotovitele nedohodnou na zadném ze (:tyf vyiée uvedenych zpﬂsobﬂ vypofadani, je

zhotovitel opravnén vadny vykupovany odpad odstranit v souladu s pravnimi pfedpisy za cenu 3500 Ké/t bez
DPH, kterou nasledné vyfakturuje objednateli a objednatel se zavazuje tuto cenu zhotoviteli uhradit,
VII.
Doba trvéni smlouvy
Smlouva se uzavira na dobu neuréitou s jednomésiéni vypovédni dobou, ktera poéina béZet od prvého dne
kalendafniho mésice bezprostfedné nasledujiciho po mésici, v némz byla vypovéd’ doruéena smluvni strané,
jl’z je uréena.
Tato smlouva je pIatna dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a llama dnem 01.04.2022.
Smluvni strany se dohodly, 2e v pfipadé, 2e tato smlouva se uzavfe a2 po datu uoinnosti, tzn. po datu
01.04.2022, pak na plnéni provedena mezi nimi 0d data 06innosti, tzno od data 01.04.2022, se hledi tak, 2e
byla provedena dle této smlouvy‘
vypovéd se poda’va bez uvedeni dﬂvodu, ale pokud smluvni strana podavajl'ci vypovéd‘ chce uvést dﬂvod,

pak tak mﬂie uéinit.
Pokud objednateI najemné uZiva véc zhotovitele dle této smlouvy (napfiklad shromaid‘ovaci nadoby, obaly
atd.), pak v pﬁpadé ukonéeni této smlouvy je objednatel povinen pfedmétnou véc vratit zhotoviteli.
Objednateli dale nevznika vﬁéi zhotoviteli zadny narok na jakékoliv odstupné oi jiné protiplnéni v souvisIosti
s ukonéenim prava danou véc uiivat.

VII.
Oovédni gracovnici

Za zhotovitele
ve vécech obchodnich: Martina Kalié, prodejce v call centru, mobil: 602 736 383, e-mail: martina.kalis@suez,com
dispeéink pro odvoz odpadﬁ: Dispeéink, Tel.: 585 758 933, e—mail: dI-sicz-disgecer,ol@suez.com

Za obiednatele
ve vécech obchodnich: Bc. Zbynék Hanzl, teI.: 588 517 555, hanzI@olu.cz
ve vécech odvozu odpadﬂ:
VIII.
Zévéreéné ustanoveni

Ve smyslu a za vyjimek dle § 2898 oboanského zakoniku se povinnost zhotovitele k nahradé Ujmy
zpﬂsobené objednateli v souvislosti s plnénim dle této smlouvy omezuje maximalné do vyée celkové oastky
50.000.000,- K6: (slovy: padesat milidnL’I korun (:eskych), pfiéemz tuto celkovou ééstku nelze pfekroéit.
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Smluvnf pokuty. sjednané touto smlouvou, povinna strana uhradt’ nezévisle na tom, zda a v jaké vyéi vzm’kne
druhé smluvni strané v této souvislosti ékoda.
Smluvni strany vyluéuji aplikaci § 1740, odst. 3 a § 1744 obéanského zakoniku, tedy vyluéuji moZnost
akceptace nabidky s dodatkem nebo odchylkou nebo zpﬂsobem, 2e se podle takové nabidky strana, jiz je
uréena, zachova, zejména pfijme (:1 poskytne plnéni.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vytiscich, z nichz kaZdé smluvni strana obef po jednom vyhotoveni.
Tato smlouva v plném rozsahu nahrazuje dfive mezi Uéastniky uzavfené pfedsmluvni ujednéni, které 5e
tykaji pfedmétu plnéni této smlouvy.

Pro pfipad‘ Ze tato smlouva podléha’ uvefejnéni v registru smluv dIe zakona CV 340/2015 Sb. 0 registru smluv
(da’le jen ,,zékon o registru smluv“), smluvni strany si sjednévaji, 2e uvefejnéni této smlouvy, véetné jejich

pfipadnych dodatkﬂ‘ v registru smluv zajisti objednatel v souladu se zékonem o registru smluv. V pﬁpadé, ze
nékteré protistrana poZaduje anonymizovat ve smlouvé L'xdaje, které naplhuji vyjimku z povinnosti uvef‘ejnéni
ve smyslu zakona o registru smluv, pak je povinna tyto Udaje, véetné odL’Jvodnéni opravnénosti jejich
anonymizace, specifikovat a doruéit druhé smluvni strané pisemné nejpozdéji do 5 da ode dne podpisu této
smlouvy. Marnym uplynutim této IhL’aty plati, 2e protistrana souhlasi s uvefejnénim smlouvy v plném rozsahu

nebo s anonymizaci Udajﬂ, které naplﬁuji zékonnou vyjimku z povinnosti uvefejnéni dle zékona o registru
smluv.
Jakékoliv véeobecné obchodni podminky objednatele. které si objednatel vydéva jednostranné, nejsou pro
zhotovitele zévazné, i kdyby je zhotovitel objednateli potvrdil anebo pokud by byly uvedeny na listinach
objednatele (napf. faktura apod). To véak nebréni smluvnim stranam o nich jednat, odstranit z nich
ustanoveni, které nejsou pro realizaci sluZeb vhodné anebo jsou pro realizaci sluZeb v rozporu s ujednénim
v této smlouvé. a ta ustanoveni, na nichz se smluvm’ dohodnou, pak vtélit do této smlouvy‘
Nabytim UCinnosti této sm1ouvy se v plném rozsahu nahrazuje dfive mezi L'Jéastnl'ky uzavfené smlouva 6.
2005210858 28 dne 28.12.2020

Tuto smlouvu lze ménit nebo zruéit pouze vyslovnym oboustrannym pisemnym ujednénim ve formé dodatku‘
podepsany'Im oprévnénymi zastupci obou stran.
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a z o ow e e:

Ing.

kvica

la objednatele:

MUDr. Pavlina Danielové‘ feditelka

m n Zerobchodu
oblastni
MichaLM

na zakiadé1
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