
Příloha č. 5: Smlouva o poskytování služeb
VZ: „Likvidace odpadů pro Nemocnici Boskovice s.r.o.“

Smlouva o dílo

podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1. Nemocnice Boskovice s.r.o., se sídlem Otakara Kubína 179, 680 01 Boskovice

IČ: 26925974, zapsaná v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 45305

zastoupená RNDr. Danem Štěpánským, jednatelem Nemocnice Boskovice s.r.o.

(dále jen „objednatel“)

2. SUEZ CZ a. s., se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČ: 25638955, zapsaná u MS Praha, oddíl B, vložka 9378

Zastoupená p. Tomášem Ondřejem, zástupcem obchodně provozního ředitele,

na základě plné moci

(dále jen „poskytovatel“)

II. Předmět smlouvy

1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky „Likvidace odpadů pro Nemocnici

Boskovice s.r.o.“, a proto budou veškerá její ustanovení vykládána v kontextu zadávací

dokumentace k této veřejné zakázce.

2. Předmětem této smlouvy o poskytování služeb je závazek poskytovatele provádět pro objednatele

řádně a včas služby specifikované dále v této smlouvě a jejích přílohách. Objednatel se zavazuje

poskytovateli řádně provedené služby zaplatit za podmínek a v termínech touto smlouvou

sjednaných.

3. Poskytovatel je povinen plnit služby podle této smlouvy v souladu s platnou právní úpravou, a to

zejména zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, vyhláškou č. 273/2021 Sb.,

o nakládání s odpady, v platném znění a vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování

vlastností odpadů (Katalog odpadů), v platném znění.

III. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provádění

služeb spočívajících ve sběru, svozu a likvidaci odpadu, jehož je objednatel původcem, který je

podrobně specifikován v příloze č. 1 k této smlouvě.

2. Součástí předmětu plnění ze strany poskytovatele je také:

a) Zajištění veškerých potřebných technických prostředků k provádění předmětu plnění, včetně

příslušných svozových vozidel a personálního obsazení,
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b) Dodávky odpadových nádob v množství a specifikaci dle požadavků stanovených v příloze č. 2 
k této smlouvě, včetně jejich správného označení v souladu s právními předpisy, údržba 
nádob a jejich výměna v případě poškození či opotřebení, 

c) Dodržování stanoveného harmonogramu svozu dle požadavků uvedených v příloze č. 2 k této 
smlouvě, 

d) Vážení nebezpečného odpadu v místě původce,  
e) Zajištění úklidu v místě odběru, dojde-li při nakládání odpadu ke znečištění, 
f) Povinného vedení administrativních záležitostí, zejména evidence zneškodňovaných odpadů 

v souladu s právními předpisy. 
 

3. Poskytovatel prohlašuje, že si je plně vědom skutečnosti, že součástí služeb dle této smlouvy jsou 
také služby výslovně nespecifikované, k řádnému provádění služeb nezbytné, o kterých 
poskytovatel vzhledem ke svým odborným dovednostem a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 
Takovéto činnosti a služby jsou součástí touto smlouvou sjednané ceny a tuto nijak dále 
nenavyšují a poskytovatel není oprávněn za tyto požadovat žádné platby nad rámec sjednané 
ceny.  

4. V příloze č. 1 této smlouvy je uvedena podrobná specifikace jednotlivých druhů odpadů. 
5. Poskytovatel prohlašuje, že disponuje potřebnými oprávněními k provádění služeb. 
6. Poskytovatel je povinen při realizaci této smlouvy postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit 

zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. 
7. Objednatelem předávané odpady jsou shromažďovány na shromažďovacích místech nebo ve 

shromažďovacích odpadových nádobách příslušného druhu odpadu vybavených štítky 
označujícími druh odpadu.  

8. U infekčních odpadů zajistí objednatel označení přepravních obalů - pytlů  v souladu s platnou 
legislativou. 

9. Ostré předměty se objednatel zavazuje poskytovateli předávat v uzavřených plastových nádobách 
v souladu s platnou legislativou.  

10. Přepravu odpadů je poskytovatel povinen zajišťovat v souladu s právními předpisy, jakož  
i závaznými podmínkami pro přepravu nebezpečných odpadů (předpisy ADR, ohlašovací 
povinnost, aj.). V souvislosti s přepravou odpadů bude poskytovatel plnit ohlašovací povinnosti 
dle platné právní úpravy, tedy vystavovat příslušné přepravní doklady (ohlašovací listy pro 
přepravu nebezpečných odpadů, předávací listy, vážní listy, nákladní listy, aj.) a zajistit plnění 
ohlašovací povinnosti při přepravě nebezpečných odpadů prostřednictvím „Integrovaného 
systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí“. Okamžikem naložení 
odpadů přebírá plnou odpovědnost za tento odpad poskytovatel služby, tj. poskytovatel přebírá 
veškeré povinnosti vyplývající z předpisu ADR. Okamžikem předání odpadů objednatelem přechází 
na poskytovatele odpovědnost za škody nebo újmy způsobené předanými odpady. Kopie 
potvrzených ohlašovacích listů a jiných souvisejících dokumentů předá poskytovatel objednateli 
bez zbytečného odkladu od uskutečnění přepravy odpadů, nebude-li se jednat o systém tzv. 
mobilního svozu. 

11. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je mu známo, že odpad, k jehož sběru, svozu a likvidaci se 
touto smlouvou zavazuje, je nebo může být zdraví škodlivý a s vědomím této skutečnosti 
se zavazuje zajistit náležitou ochranu svých zaměstnanců, či jiných osob, jejichž prostřednictvím 
bude služby poskytovat. Poskytovatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech 
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osob, které se podílejí na provádění služeb. V této souvislosti se poskytovatel dále zavazuje dbát 
případných pokynů pro nakládání s odpady, se kterými ho objednatel seznámí.  

12. Poskytovatel se zavazuje v případě požadavku objednatele zajistit přistavení dalších odpadových 
nádob, případně navýšení harmonogramu svozu, a to nejpozději do 24 hodin od nahlášení 
požadavku objednatelem poskytovateli prostřednictvím kontaktní osoby dle čl. V. této smlouvy. 

13. Poskytovatel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou služeb, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci předmětu této smlouvy, a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provádění služeb nezbytné. 

14. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu provádění služeb. Poskytovatel je 
povinen zabezpečit podmínky pro tuto kontrolu a předložit objednateli veškeré související 
doklady. 

15. Poskytovatel se zavazuje nahradit škody, pokud k nim dojde při provádění služeb, a to jak vůči 
objednateli, tak i vůči jiným subjektům. 

 

IV. Cena a platba 
 

1. Cena služeb je uvedena v příloze č. 1 k této smlouvě. 
2. Ceny služeb jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a zahrnují kompletní provádění služeb 

v souladu s touto smlouvou, včetně souvisejících technických či administrativních činností. 
3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena řádně a skutečně provedených služeb je splatná na základě 

daňových dokladů - faktur doručených objednateli. Cena služeb bude objednatelem poskytovateli 
hrazena měsíčně, bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví této 
smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. 

4. Poskytovatel je povinen vystavovat faktury s náležitostmi daňového dokladu podle zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající 
náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení řádně opraveného 
daňového dokladu.   

5. Jednotkové ceny dle nabídky dodavatele nebudou měněny po dobu prvních 12 měsíců trvání 
smluvního vztahu. Změnu jednotkových cen pro další období trvání smlouvy lze sjednat dohodou 
smluvních stran dodatkem ke smlouvě v závislosti na indexu inflace za uplynulý kalendářní rok 
podle oficiálních údajů ČSÚ. Dodavatel bude oprávněn zvýšit jednotlivé jednotkové ceny zboží od 
prvního dne 13. měsíce trvání smlouvy. Dodavatel své právo na zvýšení jednotkových cen uplatní 
zasláním písemného dodatku k této smlouvě, který zašle zadavateli. Současně s návrhem dodatku 
smlouvy je dodavatel povinen zaslat zadavateli oficiálně uveřejněný údaj Českého statistického 
úřadu a novou kalkulaci ceny. 

6. Pro případ prodlení s úhradou daňového dokladu se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,05 %  
z fakturované částky za každý den prodlení. 
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V. Kontaktní údaje

1. Kontaktní osobou na straně objednatele je:

2. Kontaktní osobou na straně zhotovitele je:

VI. Sankční ujednání

1. Pokud bude poskytovatel v prodlení s poskytováním služby, je povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každé jednotlivé neposkytnutí služby a za každý jednotlivý

započatý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Poskytovatel

prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržování termínů provádění služeb zejména

s ohledem na provozní potřeby objednatele jakožto zdravotnického zařízení.

2. Nebude-li služba zajištěna poskytovatelem včas a řádně, je objednatel oprávněn zajistit si službu

u třetí osoby na náklady poskytovatele.

3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou

majetkovou sankci vůči poskytovateli, je objednatel oprávněn bez újmy na jakémkoli jiném

způsobu vymáhání, odečíst smluvní pokutu od jakékoliv částky splatné nebo, která se stane

splatnou vůči poskytovateli.

4. Smluvní pokuta nebo jiná sankce musí být objednatelem vůči poskytovateli uplatněna písemnou

formou.

5. Smluvní pokutu je poskytovatel povinen uhradit do 30 dnů od vystavení vyúčtování provedeného

objednatelem, nedojde-li k zápočtu na vystavený daňový doklad dle odst. 3 tohoto článku.

6. Smluvní strany prohlašují, že považují smluvní pokuty touto smlouvou ujednané za spravedlivé

a přiměřené vzhledem k významu poskytovatelem zajišťovaných povinností a nutnosti dodržovat

stanovené povinnosti a harmonogram svozu v kontextu platných právních předpisů.

7. Případné nároky objednatele vůči poskytovateli za škody v jejich plné výši nesmí být dotčeny

ustanoveními o smluvních pokutách obsaženými v této smlouvě, ani jejich zaplacením.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu 24 měsíců.

2. Od této smlouvy lze odstoupit jednostranným písemným oznámením doručeným druhé smluvní

straně v případě závažného porušení vzájemných povinností v souladu s občanským zákoníkem.

Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně, přičemž smluvní

strany jsou si povinny nahradit vzájemná plnění, která již byla poskytnuta.
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3. Tuto smluvní stranu lze ukončit dohodou smluvních stran nebo výpovědí kterékoliv ze smluvních 
stran s šestiměsíční výpovědní lhůtou, jejíž počátek běží od prvního dne kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla druhé smluvní straně doručena písemná výpověď.  

4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, podepsaná zaručenými elektronickými 
certifikáty oprávněných zástupců smluvních stran. 

5. Tuto smlouvu je možné doplňovat a měnit pouze formou písemných dodatků, které se po podpisu 
obou smluvních stran stanou nedílnou součástí smlouvy. 

6. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 a příloha č. 2. 
7. Ostatní okolnosti, touto smlouvou neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 

zákoníku.  
8. Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Zveřejnění v Registru smluv provede objednatel bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy 
oběma smluvními stranami.  

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy, ani ostatní podmínky smlouvy nejsou obchodním 
tajemstvím.  

10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, a že je projevem jejich svobodné a vážné vůle  
a na důkaz výše uvedeného připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

 

 
 
 
 
………………………………………………………         ……………………………………………………………  

Tomáš Ondřej                RNDr. Dan Štěpánský 
 Zástupce obchodně provozního ředitele               jednatel 
         Na základě plné moci 
              SUEZ CZ a. s. 
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