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SMLOUVA  
 

o sběru, přepravě a odstraňování odpadů 
 

(dále jen „smlouva“) 
 

 
 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel:                         Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.       
Sídlo: Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště  
Zastoupena: Mgr. Bronislavem Vajdíkem  - ředitelem organizace  
Adresa pro doručování: Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 
IČ: 00092096 
DIČ:  CZ00092096 
Bankovní spojení: Komerční banka Uherské Hradiště 
Číslo účtu:     115-909880257/0100 
(dále také „původce odpadů“) 
  
 
Poskytovatel:        SUEZ Využití zdrojů a.s.                         
Sídlo: Španělská 1073/10, 120 00  Praha 2-Vinohrady 
Zastoupena:                                 Ing. Igorem Laštůvkou, dipl.ek., MBA, Ph.D. –     
                                                     ředitelem divize JIHOVÝCHOD  
IČ:                                                 25638955   
DIČ:                                              CZ25638955                                              
Bankovní spojení:                         Komerční banka a.s., Praha 
Číslo účtu:                                    27-9328790297/0100 
Zapsaný v obchodním rejstříku   vedeném  Krajským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 9378.  
(dále jen „poskytovatel“ služeb) 
 
 
 

2. Předmět smlouvy 

1.   Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele v rozsahu a za podmínek 
dohodnutých touto smlouvou poskytovat pro objednatele jako původce odpadů 
následující činnosti (služby): 
 sběr, přepravu, odstraňování a likvidaci dále ve smlouvě uvedených odpadů 

z jednotlivých zařízení původce odpadů včetně vypracování dokumentace 
týkající se sběru, přepravy a odstraňování odpadů, vše v souladu se 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
(přepravní dokumentace, předávací listy odpadu apod.) 

 základní poradenství objednateli v oblasti odpadového hospodářství, 
zejména v oblasti změn legislativy 

 

2. Poskytovatel se zavazuje, že činnosti dle bodu 1. provede řádně a odborně svým 
jménem, na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje 



   
 

 - 2 - 

poskytnout mu součinnost s předmětem plnění a za provedené činnosti zaplatit 
sjednanou cenu dle podmínek sjednaných ve smlouvě. 

 
3. Odpad, který je předmětem smlouvy: 

           08 03 18 odpadní tiskařský toner 

 13 02 08 jiné motorové, převodové a mazací oleje 

 15 01 10 obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito 
látkami znečištěné 

 15 02 03 absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny a ochranné 
oděvy 

  18 01 01 ostré předměty  

  18 01 03 odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní 
požadavky s ohledem na prevenci infekce 

        18 01 04 odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní 
požadavky s ohledem na prevenci infekce (pleny) 

 18 01 09 jiná nepoužitelná léčiva 

 20 01 11 textilní materiály 

 20 01 25 jedlý olej a tuk 

 4.  Odvoz odpadu katalogového čísla 18 01 01, 18 01 03 a 18 01 04 bude prováděn 
pravidelně v požadovaných lhůtách. Tyto lhůty jsou spolu s přehledem zařízení 
původce odpadů a uvedením předpokládaného množství produkce daných 
odpadů uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

  Odvoz zbývajících druhů odpadů bude z jednotlivých zařízení, které jsou 
předmětem této smlouvy prováděn po dohodě, na základě výzvy původce 
odpadů dle jeho aktuálních potřeb.  

 5.  Za předpokladu, že v průběhu smluvního vztahu dojde na straně původce 
odpadů ke změnám v organizaci nakládání s odpadem, který je předmětem této 
smlouvy (např. zbudování chladící místnosti v zařízení a tím prodloužení lhůt 
pravidelného svozu odpadu) se poskytovatel zavazuje toto akceptovat. 

 
 
 

3. Doba plnění 

1.   Poskytovatel se zavazuje provádět činnosti dle čl. 2 ve sjednané době a za 
podmínek uvedených dále v této smlouvě: 

    
           Zahájení plnění 01. 08. 2016 
           Ukončení plnění: 31. 07. 2018 

 
 
 

4. Cena za poskytované služby 

1.  Cena za sběr, přepravu, odstraňování a likvidaci odpadu vč. souvisejících 
činností je stanovena následovně:  
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Cena za měrnou jednotku: 
 

Katalogové 
číslo odpadu 

Název odpadu 
Měrná 

jednotka 

Cena za 
jednotku 
bez DPH 

08 03 18 odpadní tiskařský toner kg 1,80,- 

13 02 08 jiné motorové, převodové a mazací oleje kg 1,00,- 

15 01 10 
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

kg 
6,50,- 

15 02 03 
absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy 

kg 
1,50,- 

18 01 01  ostré předměty kg 6,50,- 

18 01 03 
odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou 
kladeny zvláštní požadavky s ohledem na 
prevenci infekce 

kg 

6,50,- 

18 01 04 
odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou 
kladeny zvláštní požadavky s ohledem na 
prevenci infekce 

kg 

3,20,- 

18 01 09 jiná nepoužitelná léčiva kg 9,50,- 

20 01 11 textilní materiály kg 1,50,- 

20 01 25 jedlý olej a tuk kg 1,00,- 

 
 

Celková předpokládaná cena za činnosti uvedené v čl. 2  smlouvy: 
 

Katalogové 
číslo odpadu 

Název odpadu 
Měrná 

jednotka 
Množství za 
24 měsíců 

Cena za 
jednotku 

Cena 
celkem 

08 03 18 odpadní tiskařský toner kg 120 1,80,- 216,- 

13 02 08 jiné motorové, převodové a mazací oleje kg 150 1,00,- 150,- 

15 01 10 
obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

kg 1 100 
6,50,- 7 150,- 

15 02 03 
absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy 

kg 780 
1,50,- 1 170,- 

18 01 01  ostré předměty kg 223 6,50,- 1 450,- 

18 01 03 
odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou 
kladeny zvláštní požadavky s ohledem na 
prevenci infekce 

kg 2 230 

6,50,- 14 495,- 

18 01 04 
odpady, na jejichž sběr a odstraňování 
nejsou kladeny zvláštní požadavky s 
ohledem na prevenci infekce 

kg 366 224 

3,20,- 1 171 917,- 

18 01 09 jiná nepoužitelná léčiva kg 9 9,50,- 86,- 

20 01 11 textilní materiály kg 200 1,50,- 300,- 

20 01 25 jedlý olej a tuk kg 1 000 1,00,- 1 000,- 

Cena celkem bez DPH 1 197 934,- 

DPH 21 % 251 566,- 

Cena celkem včetně DPH 1 449 500,- 
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2. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené se zajištěním všech 

činností uvedených v čl. 2. této smlouvy. 
 
3. Cena za jednotku bez DPH jednotlivých druhů odpadů, která vychází z nabídky 

podané poskytovatelem, je cenou pevnou po dobu realizace činností dle této 
smlouvy. 

 
4.  Příslušná platná sazba DPH bude účtována poskytovatelem dle předpisů 

platných v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení výše sazby DPH 
nese odpovědnost poskytovatel. V době podpisu smlouvy je platná sazba               
DPH ve výši 21 %. 

 
 
 

5. Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje hradit poskytovateli dohodnutou cenu za prováděné 
činnosti dle této smlouvy na základě daňových dokladů (faktur). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Původce odpadů si s poskytovatelem při každém předání a převzetí odpadů 
písemně odsouhlasí datum převzetí odpadu, druh odpadu a jeho množství.         
Na základě takto odsouhlasených údajů má poskytovatel právo vystavit fakturu.  

4. Plnění dle této smlouvy považují smluvní strany z hlediska předpisů o dani 
z přidané hodnoty za opakované a datum uskutečnění zdanitelného plnění se 
sjednává vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, a to za celý tento měsíc. 

5. Faktura bude vystavena pro každé zařízení samostatně se splatností min. 14 dní 
a bude objednateli doručena nejpozději do 10 dne kalendářního měsíce 
následujícího po datu zdanitelného plnění. 

6. Faktura poskytovatele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně 
závazných předpisů. Z faktury musí dále být zřejmé, kterého zařízení se 
fakturované činnosti týkají a musí být uvedeno katalogové číslo odpadu vč. 
množství převzatého odpadu.  

7. Objednatel má právo fakturu vrátit, pokud neobsahuje některou povinnou nebo 
dohodnutou náležitost, či obsahuje nesprávné cenové údaje. Ode dne vystavení 
řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti.  

 
 
 

5. Povinnosti poskytovatele 

 1. Poskytovatel se zavazuje provádět sběr, přepravu, odstraňování a likvidaci 
odpadů ve smyslu této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy.  

 

2. Poskytovatel se zavazuje provádět sběr odpadů ze všech zařízení původce 
odpadů dle přílohy č. 1 této smlouvy.  
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3. Poskytovatel je povinen v případě přepravy nebezpečného odpadu vyplnit 
ohlašovací list pro ohlášení přepravy nebezpečných odpadů dle přílohy č. 26 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
4. Zjistí-li poskytovatel během realizace činností dle této smlouvy jakékoli překážky 

bránící jejich řádnému poskytování, je povinen tuto skutečnost bezodkladně 
oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

 
5. Poskytovatel se zavazuje vést evidenci o druhu, množství a odstranění odpadů 

předaných v souladu s touto smlouvou. Roční evidenci za jednotlivá zařízení 
předloží poskytovatel objednateli vždy do 31. 1. následujícího roku za předchozí 
kalendářní rok. 

 
6. Poskytovatel je povinen sdělit objednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti o 

zániku své firmy nebo zániku oprávnění provozovat činnost, jež je předmětem 
této smlouvy, eventuálně je povinen mu sdělit právního nástupce, který 
převezme závazky z této smlouvy.  

 

 
 

6. Povinnosti původce odpadů 

1. Původce odpadů ze zavazuje využívat po dobu platnosti této smlouvy pro sběr, 
přepravu a odstraňování odpadů, které jsou předmětem této smlouvy, ze svých 
zařízení uvedených v příloze č. 1 smlouvy, výhradně služeb poskytovatele.  

 
2. Původce odpadů se zavazuje předcházet smíchání jednotlivých druhů odpadů a 

v dohodnutých shromažďovacích prostředcích (PE pytle apod.) shromažďovat 
odpad, který je předmětem této smlouvy odděleně.  

 
 
 

7. Odpovědnost za škodu 

1. Pokud činností poskytovatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím 
osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících 
ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je poskytovatel 
povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto 
škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

 
 

 
8. Smluvní pokuty 

1.  V případě prodlení s úhradou faktury za dohodnuté činnosti je poskytovatel 
oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za 
každý den prodlení. Objednatel není povinen tuto smluvní pokutu zaplatit 
v případě prodlení s placením faktury, které nezavinil. 
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2.  V případě prodlení poskytovatele s plněním své povinnosti ke sběru a přepravě 
odpadů z kteréhokoliv zařízení původce odpadů, je objednatel oprávněn účtovat 
poskytovateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. 

 
3.  V případě, že se poskytovatel ocitne v prodlení se splněním jakýchkoliv svých 

dalších povinností mimo povinnosti ke sběru a přepravě odpadů, jež mu vyplývají 
z této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat poskytovateli smluvní pokutu ve 
výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

 
4.   Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 dnů od data 

doručení písemného vyúčtování příslušné smluvní straně. 
 
5.  Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 
 
 
 

9. Odstoupení od smlouvy 

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu 
odstoupení od smlouvy. 

 
2. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně 

bez zbytečného odkladu (15 dnů) poté, co se dozvěděla o podstatném porušení 
smlouvy. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje.  

 
3. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se 

považuje: 
- opakované porušování závazků a povinností, jež pro poskytovatele 

vyplývají z této smlouvy 
 

4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující poskytovatele odstoupit od smlouvy 
se považuje: 

- neplnění finančních závazků, jež pro objednatele vyplývají z této 
smlouvy 
 

5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit 
od smlouvy až po jejím uplynutí.  

 
6. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 

účastníkovi, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku 
na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními 
stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke 
své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 
7. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou 

maximální úsilí řešit je vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody, 
budou tyto spory řešeny věcně a místně příslušným soudem dle ustanovení 
občanského soudního řádu.  
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10. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze 
písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové 
označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako tato smlouva.  

 
2. Pro vzájemná jednání ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou jako 

kontaktní osoby určeny: Ing. Romana Kročová, tel.: 572 414 566, 734 522 032, 
romana.krocova@ssluh.cz (za objednatele) a Ing. Jakub Orsag, mob.: 
607 058 549, jakub.orsag@suez.com (za poskytovatele. 

 
3. Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné 

vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami 
poctivé obchodní soutěže.  

 
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze 

smluvních stran. 
 
5. Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, v platném znění, zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
objednatel. 

 
 
 

Příloha č. 1  - seznam zařízení Sociálních služeb Uherské Hradiště, p. o., včetně 
předpokládaného množství produkce odpadů za 24 měsíců 

Příloha č. 2  - harmonogram (určení dne v týdnu) pravidelného sběru odpadů pro 
jednotlivá zařízení (zpracuje uchazeč) 

 
 
 
 
 
 
V Uherském Hradišti dne: 14.7.2016 V Otrokovice dne: 8.7.2016  

 
 

Za původce odpadů: Za poskytovatele: 
 

 
 

…………………………....                             ............................................                                   
Mgr. Bronislav Vajdík                                      Ing. Igor Laštůvka, dipl. ek., MBA, Ph.D. 
ředitel organizace                                                   ředitel divize JIHOVÝCHOD 

   
       


