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Smlouvu o poskytnutí služeb při nakládání s odpady 
podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami 
 

 
 
Bílovecká nemocnice, a.s.  

zapsána    : Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2911 
 se sídlem    : 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec 
 identifikační číslo  : 26865858 
 DIČ:     : CZ26865858 
 plátce DPH    : ANO 

jednající / zastoupena : JUDr. Zdeněk Horák, MBA - předseda představenstva 

       MUDr. Tomáš Nykel - místopředseda představenstva 

provozovna   : Bílovecká nemocnice, a.s.,  
743 01 Bílovec, 17. listopadu 538, IČP: 1005777063 

doručovací adresa  : 17. listopadu 538, 743 01 Bílovec 
e-mail     : XXXX 
bankovní spojení  : XXXX 

 
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

 
a 

 
SMOLO Services s.r.o. 

Obchodní společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, 
vložka 63552, 

 se sídlem    : nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61  Třinec 
 identifikační číslo  : 277 08 853 
 DIČ:     : CZ27708853 

jednající / zastoupena : David Melichar - jednatel 
        Ing. Eva Konečná, PhD. - poradce v odpadovém hospodářství 
        na základě plné moci ze dne 1.3.2017 

provozovna a     
doručovací adresa  : Ostrava - Bartovice, Pod Bažantnicí 636/1, PSČ 717 00 

 e-mail     : XXXX 
 bankovní spojení  : XXXX 
 
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“). 
 
Objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“. 

 

 
Smluvní strany se dohodly takto  

 

  
 
I. 

Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zajišťovat pro objednatele jakožto původce odpadu 
sjednané služby v oblasti nakládání s odpady (zejména, nikoliv však výlučně, sběr a výkup, odvoz, třídění, 
využití nebo odstranění odpadů) včetně dalších souvisejících služeb v souladu s příslušnými 
ustanoveními zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon o odpadech"), a závazek objednatele poskytovat zhotoviteli potřebnou 
součinnost k realizaci plnění podle této smlouvy a platit zhotoviteli za tyto služby sjednanou cenu. 

 

2) Konkrétní rozsah, místo, doba poskytnutí služeb a ceny za služby poskytnuté dle této smlouvy jsou 
specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy. 
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II. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

1) Práva a povinnosti smluvních stran vyplývají z příslušných ustanovení zákona o odpadech a souvisejících 
prováděcích předpisů, z této smlouvy a dále z všeobecných obchodních podmínek zhotovitele (dále jen 
„VOP"), které jsou k této smlouvě přiloženy jako její nedílná součást a o kterých smluvní strany výslovně 
prohlašují, že se s jejich obsahem seznámily, bez výhrad s ním souhlasí, že neobsahují neočekávaná či 
překvapivá ustanovení a ve smyslu § 1751 odst. 1 občanského zákoníku na ně odkazují a zavazují se je 
dodržovat, což potvrzují podpisem této smlouvy. 

2) Případná odchylná ustanovení v této smlouvě a jejích přílohách mají před ustanoveními VOP přednost. 

III. 
Cena a platební podmínky 

1) Ceny za poskytované služby jsou dohodnuty v Příloze č. 1 k této smlouvě; ceny jsou uvedeny bez 
příslušné daně z přidané hodnoty (DPH). 

2) Objednatel zaplatí zhotoviteli sjednanou cenu na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
zhotovitelem, obsahujícího náležitosti podle příslušných právních předpisů. Smluvní strany se dohodly, 
že zhotovitel bude poskytnuté služby objednateli fakturovat měsíčně - vystavením daňového dokladu 
(faktury nebo výzvy k fakturaci) za služby poskytnuté v uplynulém účtovacím období, a to nejpozději do 
15 dnů následujícího měsíce nebo po poskytnutí služby - vystavením daňového dokladu (faktury) do 
15 dnů po skutečném  poskytnutí služby.  

3) Splatnost ceny se sjednává na 90 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. Smluvní strany se 
dohodly, že faktury budou objednateli zasílány na jím sdělenou adresu pro doručování uvedenou v 
záhlaví této smlouvy (není-li tato adresa vyplněna, je adresou pro doručování adresa sídla objednatele), 
popřípadě elektronicky na jím určenou elektronickou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

IV. 
Doba trvání smlouvy, ukončení smlouvy 

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne 1. 12. 2018. 

V. 
Závěrečná ustanovení 

1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uvedeným v článku IV odst. 1 této smlouvy. 

2) Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  

- příloha č. 1  

   - VOP zhotovitele 

3) Smluvní strany se dohodly, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny příslušnými 
obecnými soudy České republiky podle českého práva. 

4) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom (1). 

 

V ________________ dne _____________ V Ostravě dne 6.6.2018 

 

Objednatel:  Zhotovitel:  

__________________________ __________________________ 
JUDr. Zdeněk Horák, MBA Ing. Eva Konečná, PhD. - projektový manažer 
MUDr. Tomáš Nykel 
 


