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Příloha č. 2 
Podmínky poskytování služby a cenová ujednání 

 
Služba č. 2 – Převzetí a odvoz odpadů za účelem jejich dalšího zpracování 

(dále jen „odvoz odpadů“) 
 

Článek I. 
Místo a způsob provádění služby 

1.1. Místem předání (převzetí) odpadů je areál objednatele na adrese: 

 Flemingovo náměstí 2, 166 10 Praha 6, IČP: 61388963P1 

 Papírenská 116/7a, 160 00 Praha 6, IČP: 61388963P2 

 pokud se účastníci této smlouvy v tom kterém případě nedohodnou jinak. 

1.2. V případě, že objednatel nepoužívá pro shromažďování odpadu vlastní nádoby (kontejnery) na odpad, 
přenechá zhotovitel objednateli ode dne účinnosti této smlouvy protokolárně do užívání smluvený 
počet nádob a umožní za úplatu objednateli jejich užívání. Objednatel odpovídá po dobu životnosti 
dodaných nádob za jejich případné poškození, zničení či ztrátu, s výjimkou případů, kdy toto způsobí 
zhotovitel svou činností. Při poškození, zničení či ztrátě nádoby je objednatel povinen požádat 
zhotovitele o opravu, výměnu nebo doplnění na náklady objednatele. Objednatel je povinen při 
ukončení smlouvy nebo poskytování služby dle této části přílohy č. 2 vrátit zhotoviteli nádoby 
v nepoškozeném a provozuschopném stavu, s přihlédnutím k opotřebení, které je úměrné obvyklému 
použití. 

1.3. Odvoz odpadů kontejnerovými, valníkovými, dodávkovými a cisternovými vozidly: 

1.3.1. Každý jednotlivý odběr (odvoz) odpadů se provádí až na základě předchozí objednávky a její 
akceptace dle ustanovení smlouvy, kdy si strany dohodnou bližší podmínky (termín odběru, způsob 
dopravy, způsob nakládky, balení odpadu, vážení odpadu, vykládka apod.). V případě plnění 
realizovaných průběžně jsou odvozy odpadů prováděny pravidelně (bez opakované výzvy 
objednatele), v předem smluvených časových intervalech. 

1.3.2. Objednatel předá zhotoviteli odpady v obalech, specifikovaných v čl. III., bod 3.1. této přílohy, 
případně v jiných obalech, dohodnutých smluvními stranami před konkrétním odvozem odpadu. Při 
předání musí být obaly objednatelem řádně označeny v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech) a příslušnými prováděcími předpisy. Spolu s odpady 
je objednatel povinen předat zhotoviteli údaje o odpadu ve smyslu § 15, odst. 2 zákona o odpadech. 
U nebezpečného odpadu je objednatel povinen zajistit označení odpadů dle § 71, odst. 2 zákona o 
odpadech a k datu účinnosti této smlouvy předat zhotoviteli příslušné identifikační listy 
nebezpečných odpadů ve smyslu § 71, odst. 3 zákona o odpadech. 

1.3.3. Dokladem o předání/převzetí odpadu (provedení služby) ve smyslu § 17, odst. 1, písm. c) zákona o 
odpadech je dodací list nebo průvodka, v případě nebezpečných odpadů je dále vystavován 
ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů dle § 78, odst. 1, písm. a) zákona o odpadech a 
navazujícími prováděcími předpisy. 

1.3.4. Zhotovitel, jako příjemce odpadu, provede za objednatele předání údajů o evidenci přepravy 
nebezpečných odpadů (SEPNO) prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích 
povinností podle § 78, odst. 3 zákona o odpadech, a to v zákonem stanovených termínech.  

 
Článek II. 

Platební podmínky 
2.1. Cenu za provedenou službu hradí objednatel zhotoviteli formou průběžné platby dle smlouvy o 

poskytování služeb. 

2.2. Pokud zhotovitel vykupuje v rámci služeb od objednatele odpady, zavazuje se zhotovitel zaplatit za 
takto vykupované odpady cenu, uvedenou v bodě 3.1. této přílohy, a to formou průběžné platby, dle 
smlouvy o poskytování služeb. V tomto případě zašle zhotovitel objednateli po převzetí těchto 
vykupovaných odpadů výzvu k fakturaci s uvedením množství odpadu a jednotkové ceny. Na základě 
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této výzvy k fakturaci a dle potvrzení o převzetí odpadu dle čl. 1.3.3. výše vystaví a zašle objednatel 
zhotoviteli fakturu, přičemž fakturovaná cena je splatná do 30 dní ode dne doručení faktury zhotoviteli. 
Faktura bude vyhotovena v elektronické formě a doručována na adresu . 

2.3. Přílohou faktury objednatele musí být kopie potvrzení o převzetí odpadu dle čl. 1.2.2. výše a výzva 
zhotovitele, v nichž jsou uvedeny příslušné množství odpadu a jednotkové ceny. V případě, že faktura 
objednatele obsahuje vady (např. ve výpočtu nebo není u ní přiložena smluvená příloha apod.) má 
zhotovitel právo takovou fakturu vrátit objednateli. Od doručení bezvadné faktury zhotoviteli plyne 
nová lhůta splatnosti.  

2.4. V případě prodlení zhotovitele s úhradou vůči objednateli se sjednává právo objednatele na smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením vůči objednateli.  

 

Článek III. 
Cenová ujednání 

3.1. Ceny a podmínky převzetí odpadů (odvoz kontejnerovými, valníkovými, dodávkovými a cisternovými 
vozidly): 

Katal. č. dle 
zákona o 
odpadech 

Název odpadu  
(dle katalogu odpadů) 

Kat. 
odp. 

Obal pro předání 
odpadu zhotoviteli MJ Cena 

(Kč/MJ) Pozn. 
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Pozn.: U odpadů, u nichž je před cenou uvedeno znaménko „+“, se jedná o výkup (zhotovitel zaplatí objednateli za odběr 
tohoto odpadu uvedenou cenu).  
 
D – u takto (v poznámce) označených odpadů je v uvedené ceně zahrnuta doprava do místa vykládky a manipulace 
s nimi (nakládka/vykládka). U ostatních odpadů se účtuje manipulace a doprava do místa vykládky dle čl. 3.2. 
 
* – u takto (v poznámce) označených odpadů se cena před realizací stanoví po řádné deklaraci chemicko-fyzikálních 
vlastností a skutečného množství k převzetí. 
 
** – u takto (v poznámce) označených odpadů (vykupované odpady) dochází často ke změně ceny z důvodu častého 
pohybu cen na trhu druhotných surovin, proto se cena stanovuje na základě zhotovitelem předloženého aktuálního 
ceníku výkupu odpadů. Bližší podmínky pro výkup odpadů jsou uvedeny v článku IV. této přílohy 
 
*** – u takto (v poznámce) označených odpadů je možno jednat o výkupu po doložení kvantity a kvality 
 
ZO – zpětný odběr 
 



Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 10000669,  
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i                                                           
Služba č. 2 – Převzetí a odvoz odpadů za účelem jejich dalšího zpracování změna číslo 01 

 

SUEZ CZ a.s. strana číslo 7 z 8 
 

 

3.5. 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. 
Podmínky výkupu odpadů 

4.1. Pod termínem „výkup odpadů“ je dohodnuto, že zhotovitel za odběr sjednaného druhu odpadu zaplatí 
objednateli stanovenou cenu. 

4.2. U vykupovaných odpadů (označených v tabulce v bodě 3.1. symbolem „**“) dochází často ke změně 
ceny z důvodu pohybu cen na trhu druhotných surovin, proto se cena pro výkup těchto odpadů 
stanovuje na základě zhotovitelem předloženého aktuálního „ceníku výkupu odpadů“ (dále jen „CVO“).  

4.3. Při změně tržních cen vykupovaných odpadů zašle zhotovitel aktualizovaný CVO na e-mail kontaktní 
osoby objednatele, uvedené v příloze č. 3 smlouvy. Objednatel může na aktualizaci CVO reagovat e-
mailovou formou na e-mail kontaktních osob zhotovitele, uvedených v příloze č. 3 smlouvy. Pokud tak 
objednatel neučiní do tří pracovních dnů od odeslání aktualizovaného CVO zhotovitelem 
prostřednictvím kontaktní osoby objednatele, mají smluvní strany za jisté, že nový CVO objednatel 
v plném rozsahu akceptuje. 

4.4. V případě, že objednatel odmítá cenu určenou aktualizovaným CVO zhotovitele, pak je povinen 
písemně sdělit a specifikovat zhotoviteli, u kterých položek (vykupovaných odpadů) s aktualizovanou 
cenou nesouhlasí, a to formou emailu a v termínu dle odst. 4.3. této přílohy. Pro takto objednatelem 
specifikované položky pak i nadále platí cena dle posledního předcházejícího CVO, platného před 
aktualizovaným CVO, avšak zhotovitel není povinen tyto specifikované položky od objednatele již dále 
odebírat, přičemž objednateli nevznikají z této skutečnosti jakékoliv nároky vůči zhotoviteli. Tento stav 
trvá až do okamžiku, kdy zhotovitel zašle objednateli nový aktualizovaný CVO a objednatel na 
aktualizaci CVO nereaguje podle odst. 4.3. této přílohy, což znamená, že nový CVO v plném rozsahu 
akceptuje. 

4.5. Ceny za výkup odpadů, dle aktuálně platného CVO, hradí objednateli zhotovitel při splnění, v CVO 
uvedených, smluvních parametrů kvality (podrobný popis kvality odpadu, maximální obsah příměsí a 
nečistot) vykupovaných odpadů. 

4.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nesplnění dohodnutých parametrů kvality ze strany 
objednatele pro konkrétní vykupovaný odpad (dále jen „vadný vykupovaný odpad“), má zhotovitel 
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právo u objednatele reklamovat kvalitu dotčeného vadného vykupovaného odpadu formou e-mailu 
s popisem reklamovaných parametrů kvality. Reklamace pak může být vypořádána jedním 
z následujících způsobů: 
a) Vadný vykupovaný odpad vrátí zhotovitel objednateli, přičemž objednatel je povinen uhradit 

zhotoviteli dopravní, manipulační a jiné náklady, související s vrácením tohoto vadného 
vykupovaného odpadu. 

b) Objednatel a zhotovitel se dohodnou na přiměřené slevě a vadný vykupovaný odpad vykoupí od 
objednatele zhotovitel za sníženou cenu. O této dohodě se vyhotoví písemný záznam, který 
slouží jako podklad k fakturaci. 

c) Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré vícenáklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti 
s úpravou vadného vykupovaného odpadu tak, aby splňoval kvalitativní parametry původně 
dohodnuté mezi objednatelem a zhotovitelem. 

d) V případě, že kvalita dodaného vadného vykupovaného odpadu je tak nízká, že by jeho další 
úpravy byly neekonomické, dohodnou se smluvní strany na jiném způsobu zpracování tohoto 
vadného vykupovaného odpadu (včetně odstranění), za které zaplatí objednatel zhotoviteli 
dohodnutou cenu. 

V případě, že se smluvní strany do pěti pracovních dnů od reklamace kvality vadného vykupovaného 
odpadu ze strany zhotovitele nedohodnou na žádném ze čtyř výše uvedených způsobů vypořádání, je 
zhotovitel oprávněn vadný vykupovaný odpad odstranit v souladu s právními předpisy za cenu 31,5 
Kč/kg bez DPH, kterou následně vyfakturuje objednateli a objednatel se zavazuje tuto cenu zhotoviteli 
uhradit. 

 

Článek V. 
Ostatní ujednání 

5.1. Ostatní podmínky poskytování sjednané služby jsou stanoveny smlouvou.  

5.2. 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. 

5.3. Poskytování této služby je sjednáno na dobu neurčitou. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v části 
týkající se poskytování služby č. 2 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. 2 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. svoz nádob), ale jen celou službu č. 2 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.     

 
 

Za zhotovitele:  Za objednatele: 
 RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc 

ředitel divize Čechy, na základě plné moci  statutární zástupce 
 




