Úřad městské části
Praha - Újezd

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V ODPADOVI
HOSPODÁŘSTVÍ číslo: Z0037778

,

Do9lo
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Zpracovatel:

<1 \/'1
Tato SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSI
vi (,,Smloůvä")[1Ĺtj1j
býk
uzavřena podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi
následujícími smluvními stranami:

(l)

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ÚJEZD, IČO: 00241784, se sídlem Praha 4, Kateřinské nám. 465/1
(,,Objednatel");

a

(2)

Pražské služby, a.s., IČO: 60194120, se sídlem Praha 9, Pod Šancemi 444/1, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432,
Kontaktní email:
(,,Poskytovatel");

(Objednatel a Poskytovatel jednotlivě dále též jen ,,Smluvní strana" a společně jen ,,Smluvní strany");
1

Úvodní ustanovení

1.1

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří Obchodní podmínky společnosti Pražské služby, a.s. pro
poskytování služeb v odpadovém hospodářství (dále jen ,,Podmínky"). Objednatel prohlašuje, že se
podrobně seznámil s obsahem Podmínek, že všem ustanovením Podmínek rozumí, nepovažuje
Podmínky za jednostranně nevýhodné, a Podmínky akceptuje.

1.2

Vý'azy s velkým počátečním písmenem mají význam uvedený v Podmínkách.

1.3

V případě rozporu mezi touto Smlouvou a Podmínkami se přednostně užijí ustanovení této Smlouvy.

1.4

Smluvní strany výslovně vylučují užití jakýchkoliv obchodních podmínek a podobných dokumentů
Objednatele.
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2.1

SluŽby, trvání Smlouvy

Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli následující Služby dle Rozpisu ceny, který je
nedílnou součástí této smlouvy:
·
·
·
·
·

Počet

Periodický Svoz Odpadu
Neperiodický Svoz Odpadu
Pronájem Nádob
Vedení Evidence
Nadstandardní Služby

2.2

Objednatel se za poskytování sjednaných Služeb zavazuje platit Poskytovateli sjednanou cenu.

2.3

Tato Smlouva se uzavírá na dobu: Neurčitou

Počet

'""'L'

3

Cena za SluŽby

3.1

Smluvní strany sjednávají, že fakturační období za Služby je uvedeno v Rozpisu ceny.

3.2

Podrobný rozpis ceny za poskytování Služeb je obsažen Rozpisu ceny tvořícím přílohu této
Smlouvy.
Upozornění na některá ustanovení Podmínek

4
4.1

Smluvní strany vylučují užití § 1799 a 1800 Občanského zákoníku.

4.2

Poskytovatel upozorňuje Objednatele na následující ustanovení Podmínek:
4.2.1

ČI. 12 upravující sankce;

4.2.2

ČI. 13 upravující trvání Smlouvy a možnosti jejího jednostranného ukončení;

4.2.3

ČI. 14 upravující možnost budoucí změny Podmínek;

4.2.4

ČI. 15.7 upravující prodloužení promlčecí doby pro práva Poskytovatele za Objednatelem;

4.2.5

ČI. 15.12 upravující místní příslušnost soudu pro řešení případných sporů.

Jestliže je Objednatel podle

4.3

4.3.1

obecně závazných právních předpisů (včetně zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv)
nebo

4.3.2

svých interních předpisů, nebo

4.3.3

interních předpisů nadřízené organizace,

povinen zveřejnit Smlouvu nebo některé údaje o Smlouvě, Poskytovatel uděluje Objednateli souhlas
s takovým zveřejněním v rozsahu vyžadovaném příslušnými předpisy.

V Praze dne 5. 8. 2019

V Pm,, ,h,,

Pražské služby, a. s.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - ÚJEZD

PRAŽSKÉ SLUŽBY
o

P

Podpis,
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Ing. René,Lúbina
Key accďunt manager
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Pražské služby, a.s.
Pod Šancemi 444/1

Rozpis ceny číslo:
Z0037778
příloha smlouvy pro periodický svoz odpadu,
pronájem nádob, vedení evidence a nadstandardní
služby

18077 Praha 9
IČ: 60194120
DIČ: CZ60194120
e-mail:
Objednatel
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA -ÚJEZD

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA -ÚJEZD

Kateřinské nám. 465/1
149 00 Praha 4
IČ: 00241784
DIČ: CZ00241784

Kateřinské nám. 465/1
149 00 Praha 4

Objednávka l smlouva č.:
Smlouva od: 08.08.2019

Smlouva do:

objekt specifikovanY:
Nad statkem 580/0, ÚJEZD U PRŮHONIC
Místo přistavení nádob:
Nad statkem 580/0, ÚJEZD U PRŮHONIC
Pozn.:
Objem nádoby l četnost svozu

počet jednotková celkově Kč/wk období od
ks cena KČ/rok.

,1100 l- lx týdně

]

ll 375,0Ó

období do

sezóna

kód odpadu l název odpadu

11 375,0008.08.2019

200301 Směsný komunální odpad

schody
l metry
0/0

Uvedené ceny jsou bez DPH
Způsob platby: Faktura
Četnost platby: Roční

,

,

.-Po,k,tova,e1

v

Platnost od: 08.08.2019
V Praze dne: 05.08.2019
.
á)

Objednatel

,
,:

l"")
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2.1

Úvodní ustanovení
SpoleČnost Pražské s]užby, as. vydává tyto obchodní podmínky s cílem jednotně upravit pcdmínky, za kterých bude po6kytovatslužtN
v odpadovém hospodářstď, jež jsou v těchto obchodnfch podmínkách uvedeny.

Definice
Výrazysvdkým počátečním písmenem uvedené vtěchto oRhcxlních podmínkách majf následujfd význam, pokud ze smlouvy, z
obChodndch podmínek nebo z jejich kontextu nevyplývá jinak:
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.i.6
2.1.7
2.í.8
2.i.g
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13

2.1.14
2.2

Při výkladu Podmínek a Smlouvy budou používána níže uvedená výkla&vá pravidla, pokud z Podmínek ze Smjouyynebo z jejich
kontextu neyyplý'á jinak:
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

3
3.1

4.1
4. 2
4.3
4.4
4.5

5
5.1
5.2
5.3

6
6.1

Kde se v těchto Podmínkách odkazuje na .č|ánky" bez další specifikace, rozumí se tím ustaoovení těchto Podmínek.
Kde se v Podmínkách nebo ve Smlouvě cdkazuje na .dny", rozumí se tím kalendářní dny.
Kde se v Podmínkách nebo ve Smlouvě odkazuje na .pracovní dn.A razumi se tím kazdý den mimo sQbotv, neděle. státní sváth'
a ostatní svátkyve smyslu zákona č. 245/2OOO Sb., o státních svátcích, o ostatních sřátcich, o \<znamnÝci) dnech a q dnech
"
pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
"
"
výTaEy používané " jednotném čislezahmuji podle kontextu také množné číslo a naopak.
X"adpiSy y Podmínkách nebo ve Smlouvě slouží pouze pro lepší orientaci vtextu a nemají vliv na íýklad Podmínek nebo
Sm]ou\y.

Poskytované Služby
Poskytwatel pwkytuje následujíd Služby:
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.J.4
3-'.5
3.i.6

4

Evidence znamená Průběžnou evidenci a Přehled převzatých odpadů za uplynulý rok.
Katalog odpadů znamená vyhlášku č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
Nádoba znamená nádobu určená k ukládání Odpadu, specifikovanou ve Smlouvě.
občanský zákoník znamená zákon č. !9/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd¢jších předpisů.
Objednatel znamená osobu, která s Poshytuvate|em uzavřela Smlouvu.
Odpad znamená odpad definovaný ve Smlouvě. Odpadem nemůže být (i) komunálni odpad nebo (ii) odpad podobný
komunálnímu odpadu, jehož původce je "e vztahu k tomuto odpadu na základě smlouvy oprávněn yyužít s.vstému
shromažďování, sběru. přepravy, tříděni, \yužívání a odstraňováni komunálních odpadů zavedeného obci.
Podmínky znamená tyto obchodní podmính' vydané Poskytovatelem.
Poskytovatel znamená společnost Pražské sÍužby, as., IČO: 60]9412o, se Mdlém Praha 9, Pod Šancemi 444/i, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2432.
Průběžná evidence má Yýzňam uvedený v ČI. 8.1.1.
Přehled převzatých odpadů za uplynulý rok má význam uvedený včl. 8.1.3.
Služby znamená služby nabízené Poskytovatelem. jež jsou uvedeny v a. 3.1.
Smlouva znamená smlouvu o poskytování sluZeb v odpadovém hospodářství uzavřenou mezi Poskytovatelem a Objednatelem;
nedíhiou součást SMlouvytvoří Pcňmínjy
Svoz Odpadu znamená přerzeti Odpadu Poskytovatelem od Objednatele na sjednaném místě a zajištění dalšího nakládání
s Odpadem vsouladu s obecně závaznými právními předpisy. Svez Odpadu se dělí na Periodický Svoz Odpadu. kdy je Odpad
svážen pravidelně ve sjednané četnosti, a Neperiodickí' Svoz Odpadu, kdy je Odpad svážen nepravidelně, a to na zákkdě Zádosti
Objednatele.
Zákon o odpadech znamená zákon č. 185/2OOl Sb., o odpadech a o změně něktelýeh dalších zákonů,veznění pozdějších
předpisů.

periodickýSvoz OdRadu;
Neperiod]cký Svoz udpadu;
Pronájem Nadob;
Vedení Evidence;
Nadstandardní služby,
.
Po:kvto\'atel poskytuje Objednateh pouze Služby uvedené ve Smlouvě. Poshtovatel není povinen akceptovat požadavek
Ob:ednatele na poskytování dáůšich Služeb.
"

Prohlášení a povinno8ti Poskytovatele
P%k7tovatel se zavazuje při poskytování Služeb dodržovat veškeré obecně závamé právní předpky, zejména Zákon o odpadech a jeho
Erovaděcí právní předpiSj'. ,
os)¢jtovate1
je o rávněn
SluŽby
poskytnutí
SlužeÉ,
jako byposKytovat
je poskjůwaj
sám.téŽ pomocí jiné osoby, v takovém případě však Poskytovatel odpovídá za řádné a včasné
Poskytovatel je aprávněn přeruŠit Ejskyt(^ání Služeb v případě prMIeni Objednatele s úhradou ceny za poskytnuté Služby či jakékoliv jiné
platby delším nez dem (iq) kalenaařnich dnů, a to až do úplného zap,lacení dluhu Objednatele.
Posk ovatdje oprávněn pkrušit µµjEu"ániSluŽcb, bude-li proti Ogednateli zahájeno ijlsok'enční řízení. ,
ZamCtnanci PosKytovate|e jsou pKyvlnni se při pK)skytování Služeb pli cházet škodám na majetku Objednatete a třetích osob a nepůsobit
hluk nad nezbytnou míru.

Prohlášení a povinno8ti Objednatele
Objednatel proj ' 'uje, že je oprávněn nakládat s Odpadem.
Obµdnatc1 pro z 'uje, žc si je vČdom mých povinnosti ve rdahu k Odpadu, zejménu dle § i6 Zákona o odpadech, a Že tyto povinnosti
řádně plní.
V
případěvadného poskytnutí
SIužt!y
je Objednatel,povinen
u latnit
z apK)vědnosti
za vady šlu
nejewi
do konce
následujícího,praa)vniho
dne poté,
kdPoskytovatelem
se o vadném poskvtnutí
Slumy dozvěd!],
nebopráva
kdy sc
o vadném poskytnutí
, dozvědět
mohl
a měl, pokud qy jednah péčí řádného ŠosNdáře. Márný|n uplynutím lhůty dle předchozí věty námk Objednatele zaniká.

ZvláŠtní Iůednání - Svoz Odpadu
Poskvtovatcj prohlašuje, že je ve smyslu Zákona o odpadech osobou,oprávněnou k Rřevzetí Odpadu,. Pwkytovatel prokáže své oprávnění
k p~i Odpadu Objednateli před umvřením Smlouvy a následně knykdiv na zámdČ žádosti Ob:ednatele.

'/4

6.2

Poskytovate] se zavazuje:
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7

6.3
6A
6.5
6.6

Jestliže Poskytovatel nepřevzal Odpad ve sjednaném místě a termínu z důvodu na straně pomovatel% zavazuje se Poskytovatel převzít
Odpad v náhradním termínu do 22xk) hod. následujícího mmvniho dne
Jestliže Pekytovate) nepřevzal ocjpad ve s'ednaném mistl'a termínu z důvodu závady ve, shlnosti pozemní komunikace (např. náledí
apod.), zavazuje se Poskytovatel pimzft OL pad v náhradním termínu do 22:00 hod. ncjbw o pracovního dne následujídho po obnovení
sjízdnosti pozemní komunikace.
Jestliže Poskytovatd nepřevzd Odpad ve sjednaném místě a termínu z důvodu Iljkolivnastraně Pcškytmtele (jiných než dle čI. 6.4), není
Poskytovatel jxjvinen převzít Odpad v náhradním termínu.
Poskytovatel je oprávněn:
6.6.i
6.6.2
6.6.3

6.7

6·7·4

6.7.5

6.7.6
6.7.7
6.7.8

7
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7·"
7.12

8
8.1

stanovit hmotnost převzatého Odpadu a wtn'děnýeh surovin (využitelného odpadu);
v ph'p8dě Periodického Svozu Odpadu jednostranně změnit termín Svozu odpadu
souhlasu Objednatele. Změna terminu
Svozu odpadu je účinná ode dne. ve kterém Poskytovatel takovou změnu Objednateli oznámil; ,
odmítnout převzít odpad, který není Odpadem, resR;:dPad se změněnými cnemickými, biologickými či Nzikálnimi vlastnostmi
či odpad, který s'ými chemickými, biologickými či . 3alními vlastnostmi neodpovídá deklarovanému kÓdu druhu odpadu.

Objednatd se zavazuje
6.7ň
6.7.2
6.7.3

7.]

Eebirat Odpad (i) v,EŕiPadě Periodického Svozu Odjmdu s fřekencí sjednanou ve Smlouvégii) v případě Neperiodického Svozu
udpadu ve inůté sje janě re Smlouvě, počítané od aoručeni ';ýzvy 0b"ednatele k převzetí p 'dušného Odpadu učiněné emailem
na adresu uvedenou vc Smlouvě;
přebírat Odpad v místě gednaném ve Smlouvě, a tos \yuZitím odborně způsobilých pracovníků atechnicky způsobilýcb
technických prostředků;
naložit s Odpadem r souladu s obecné úvaznými, právními předpisy; Poshtovatel je zejména oprávněn dle vlastního rozhodnutí
Odpad skkaovat, sbírat. inateňábvě \ýůžit. recykmat, upravit, využít či ÔdstraniL tiebo z Odpadu získané druhotné surovinv
prodat.
"
plnit od okamžiku převzetí Odpadu od Objednatele povinnosti původce odpadů v souladu s § 16 odst. 4 Zákona o odpadech;
odstranit pňj'adné znečištěni pozemní komunikace, k němuž došlo ři přmeti Odpadu od Objednatde:
informo\at óbjednatele o okolno$tech, které z provozních či jiných Šůvodů bráni v převzetí OĹpadu v saukdu se Smlouvou;
prázdnou Nádobu přistavit na její původní stanoviště.

soustřeďovat Odp'd podle jeho druhu, nesmíchat Odpad s jiným druhem Odpadu či s jiným odpadem;
řádně zařadit veškery Odpad dle ZákoDa o odpadech a Katalogu odpadů:
bezúplatně p?shtnout vhodné místo k umístění Nádofy s dostatečně zpevněnou příjezdm"ou komunikací. jejíž profil umožňuje
příjezd technlky"Poskmvatele. Couvání svozového vozidla je možné puze do vzdálenosti 5q m;
Ě'tavit Nádobv na místo vzdálené maximálně jo m od ka'e pozernni komunikace (hranice vozoYky a chodníku nebo krajnice), ze
erě se Svoz Odpadu provádí, a to zpravidla na chodník. N¢oby lze umístit na místo pňstaveiň pouzev termín Svozu Odpadu. Na
území Pražské památkové rezervace je doba pro umístnění ,'ádob na místo přistavení upravena příslušnou yyhláškou hlavního
města Prahy, kterou se Objednatel zavazuje ciodržovat;
umožnit Posk}1o\ateli volní' fístup k Náuobám v termínu plánovaného Svozu odpadu a bezpečnou manipulaci s n,imi (vC.
zabez
ečení'ýtahu
schůdnosti
a fůn
"čniho osvětlení
trasv, Poskyto\atele,
zabezpečení dveří,proti
zab%pečení
ňmkčnosti
nákla3nfho
v domě
a proškolení
pmcoi#"ů
poPud se samovolnému
v domě nachází7a\Ťenj,
nájdadníyytah
a pokud
se Nádoby
nachází v jiném podlaží);
ncpřcplňovnt Nadob Odpadem;
v Ph'ěadě Qpakovanéto pteplnění Nádob y součinn& s Poskytovatelem tuto situaci řešit, např. zyýšením počtu Nádob nébo
navÝ ením četnosti Svozu odpadu:
ukládat Odpad do nádob tako\ým způsobem a jiným potřebným způsobem zajistit. abµ:je' bylo možné zCNádobv volně yysjpat;
Objednatel je zejména povinen pHjmout potřebná opatření proti přimrtáni Odpadu k :'ä( obě či k viku i'ádobjt

Zvláštní ujednání - pr'omjem Nádób
Poskjloratel se zavamje,přenechat Objednateli k dočasnému užívání Nádoby speáfikovaně ve Smlouvě a Objednatel 8é zavazuje platit m
to Poskytovatdi nájemně.
Pronájem Nádob se sjednává na dobu sjednanou ve Smlouvě. Není-h ve Smlouvě doba nájmu Sjednaná, sjednává se pronájem Nádob na
dobu pekytování SlužbySvoz Odpadu.
Poskytovatel je qovinen odevzdat Nádoby Objednateli nejpouiě"i v dent'ahájení paskyto'ání Službj' Proná'em Nádob na ad s"ednanou
ve Smlouvě. PosKytovate] pořídí fotodokumentaci přc&inych N,- dob, k erá bude SlOllŽ)t 'ako doldm o jejicl odevzdání Objcdnateli,
Je-li to vzhledem k PK)\::ie Nádob, potřebné, Poskytovatel přijpředání Nádob proškolí OĽ"ednatek resp. jím určené pracovníky, v obsluze
Nádub. Objednatel se 7 'azuje za;lstit Účast svých pracovmku na Školení v obsluze Nádo) a písemně potvrdit proškolení určených
7aměstnan'ců na dokladupředloženém Poskľovatelen].
Objednatel je pK)vinen užívat NádOby
účelu soustřďování Odpadu, k jehož soustřeďoráni jsou určeny, a který je uveden ve
Smlouvě.
Objednatel je povinen užívat Nádoby jako řádný hospodář a je povinen zacházets Nádobami m aby Poskytovatdi nevznikla jakákoliv
škoda a abv došlo k co nejmenšímu oµjtře&m Nádob.
Obiednatel.ie povinen pruvádčt běžnou údržbu Nádob, která spočívá zejména v péči o čistotu Nádob.
Objednatelje povinen písemně oznámit Poskytovateli vady Nádob, které má odstranit PoSkytovatel, ihned poté, kdy je zjistí nebo kdy je
při pečtivém u,tívání Nádob zjistit mohl. Ob,jednate1 není opnávněn provést jakékoliv změny Nádob bez přeachozího písemného souhlasu
PosKytovatele.
Objednatel není oprávněn přenecht Nádoby do podnájmu třetí (mbě nebo je jinak přeneChat k užívání třetí osobě tm předchozího
písemného souhlasu Poskytovatele.
Objednatelje povinen umožnit Pwkyiovateli pruhjklku, cyavu či údržbu Nádob kd koliv v rámci svých obvvklých pruvomích hodin.
=:tn'l.j" p°"inen odevzdat Nádoby Poskytovateli ke :ini gkončení nájmu v jejicČ původním stavu s přihĹCdnutím k obvyldému
jestliže dojde k vážMmu poškození, ztrátě či odcizení Nádoby, zavazuje 8é objednatel nahradit P®grtovateli vzniklou škodu zaplacením
ceny nové Nádoby dle platného ceníku Poskytovatele.

Zvláštní ujednání - Vedení Evidence
Poskytovatel se zavazuje:
8.1.1

vést
to Objednatele
průběžnou
eridenci
c) odpadech
a o způsobech
nimi ve smyslu § 39 odst. l Zákona o odpadech
LPrŠběžná
evidence"),
a to P9uze
ve vztahu
k Odpadu,
na kteří' senakládání
vztahiýe sSmlouva;

8.1.2

zasílat Objednateli na jim sděleny kontaktní email Průběžnou aidenci praviúelně jednou měsíčně. a tej
a. v případě, Ze Poskrtovatel .poshtuje Objednatdi pouze Periodický Svoz Odpadu, ľŽdv za uphmulý kalendářní měsíc do 20.
dne následujícíboka|endámíhÔ měsíce;
b. v případě, že Poskytovate) poskvtuje Objednateli pouze Neperiodickŕ Svoz Odpadn nebo Periodický i Neperiodický Svoz
Odpadu, vždy za uplynulý Ka]eňdářlli měsíc dD posledního dne náslědujícího kalendářního měsíce;
zpracovat pro Objednateic na základě Průběžné eddence hlášení o druzích, množshi odpadů a způsobech nakládánís nimi za
uplynulý kalendářní rok (.Přehled převzatých odp8dů za uplynulý rok").a to pouzeve vztahu k Odpadu, na kteň' se
vztahuje Smlouva;
"

8.1.3
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8.jä
8.]05

8.2

9
9.1

Objednatel bere na vědomí, Že je sám odpovědný za předárú Evidence příslušnému orgánu veřejné správy.

ZvláŠtní ujednáni - NMstandardní služby
Poskytovatel sc zavazuje rskmvat Objednateli Nadstandardní službu specifikovanou ve Smlouvě. Nadstandardní služba může 8počívat
v povinnosti Pekytovate e:
9.1.1
9.].2
9.1.3
9.1.4

9.2
9.3
9.4

zasílat Objednateli Přehled převzatých odpEldů za uplynulý rok praďdelně jednou ročně, ato vždyza uplynulý kalendářní rok do
5. února nádedujícího kalendářního roku;
vést Průbanau evidenci, ymcovat Přehled přeuatých odpadů za uplynulý rok a předávat je Objednateli ve formě Yýžädované
právními předpiSy pro přeaání příslušným orgánům veřejné správy,

oden)ykat a zamykat objekt;
vynášet a zanášet Nádo\řy na vzdálenost přesahující 10 m od kraje pozemní komunikace (hranice vozovky a chodníku nebo
krajnice), ze které se Svoz Odpadu provádí;
odemykat a mmykat Nádoby;
provádět mytí Nádob.

Popis objektu, počet a typ zamykacích prostředků OdíČe, čipy, karty apod), četnost, vzdálenosta poČet zanášených Nádob jsou uvedeny ve
Smlouvě.
V případě Nadstandardní službyodemykání a mmykŠní objektu se Objednatel zavazuje piúlat Poskytcwateh Rotřebný počet klíčů od
oýektu omačcných visačkou. Poskytovatel se zavazuje tyto klíče po skončení poskytoyání Nadstandardní sluzoy odemvkání a zamvkáni
objektu vrátit Objednateli.
'
"
Službu Yynášení a zanášení Nádob po schodech 17£ posky!]lout pouze ph) Nádob? o maximákú objemu 24O ]. Službu vynášení a zanášení
Nádob po rovině lze poskytnout pouze pro Nádoby o mamnálmm objemu lido l.

10 Cena a platební podmínky
10.1
10.2
lO.3
1OA
lO.5
iO.6
io.7

Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli cenu za Služby ve výši stanowné v Rozpisu ceny, jenž tvoří nedílnou součást Smlowy.
Všechny cjent' uwxkné v Rozpisu ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, ned-ii výslovně uvedeno jinak. k uvedeným cenám bude
připočtena daň z přidané hoanoty v souladu s právními předgisy.
Cena za Služby
Objednatelem hna za fakturační oµobí s'ednané ve Sňlouvě, a to na záldadě daňového dokladu (faktury)
vystaveného
Poskytovatelem
vždyzapo
uplynutí &jžby
říslušného
rakttm
ního
němž tjyiy Služby µ)skytovány. Daňový doklad bude
oosahovat
pcKimbný
rozpis ceny
jcdnotlivé
a celkovou
cenu
za období,
všechny vs]užtn'.
Sp]atnast aaňového dohadu (fäktury) bude činit dvacet jedna (21) dnů ode dne vvstavení. Poskytovatel se zavame odeslat daňový doklad
ODjednatdi ncjpozdéf do th (3) pracovních dnů,od jeho vystavení.
"
Objednatel provede ú jradu daňového dokladu (ĹaktuZ) bediotovostním převodem na účet Posk}lo\'atele uvedený v přislušném daňovém
dol' adu (faktuře)iZa den úhrady daňového doklady (mktúřV) bude považován den přiNní peněžité částky na účet Po%tovatele.
Daňové dddady ( aktury) Yýstävené Pckskytovate]enl dle Sni)ou\y budou splňovat veškere MjatQštj daňového dokladu uje obecně
závazných právních předpisů.
j¢dnQstmnnu=u:mL
io.7.1

lO.7.2

lO.7p3

10.8

io.g
11
11.1

11.2

LnflaguQkžk& céň}' uvedené RozRisu čem' je Posk\u^"ate] oprávněn naň'šit o míru inflace njádřenou přírůstkem
průměrného ročního indexu sRotřeb]telských cen shižeb za upijmuií' k:lenďáŕní Tok \yh]ášenoů ČeskYm statistickým
uřadein, a to vždy jednuu roČne, po zveřejnění uvedeného jnc= 'li Césk ŕm statistickým úřadem. pD5kj"t(jvatel oznámi
nmýšeni cen v souladu s tín7to ustancn'enim Ob'ednateli a zašle Ob'eäateli aktuální cetjj" Služeb upravené ve smyslu tohoto
ustanoveni nej ozději do konce února příslušné (j kalendářního fo "U,ve kterém mají t!ýt ceny na'yšené v souladu s tímto
ustanovením p atné a účinné. Ceny upravené r souladu s tímto ustanovením budou platné a účinne zpětně k l. lednu
příslušného kdendářního roku.
aý
' '
k " d(isledW le 's|Átj'ních uněn. Dojde-li ke zvŕšení nákladů
sourise'kích s poskvtovánim
Služe v důsled "u legislativnic změn (např. zňršeni zákonných poplatků za uložení odpadů na skk dec), je Poskytovatel
oprávněn narÝŠit cenj'za SlužY o takto m$'šené náklady a zaslat upravenŕ ceník Objednateli|· Takov$ nayýšení cen bude
pätné a účinné kedni nabytí platnosti a účinnosti právního předpisu. na Základě kterého dojde k na ýšeni nákladů
oskytovatele souvisejících s poskj1ováním Služeb.
z!Ĺýk[Ĺúkkl!ůLuuýdLu!Mů. Dojde-li ke zYý'šéní dalších nákladů Poskytovatele sou\ň$ejjdch s poskvtcwáním Služeb, je
Poskytovatel oprávněn nayýšit ceny za Služby prQmjtnutim zxýšených nákladů do těchto cen a zadat taCto upravený ceník
Objednateli k odsouhlasení, Objednatel se zavazuje písemně Yyrozumět Poskytowtele ve lhůtě jednoho (l) m&íce ode dne
doručeni upraveného ceníku. zda s upraveným ceníkem za Služby souhlasí či nikoliv. Sdělí-li Objednatel Po$kytovateli, Ze
s upraveným ceníkem za Služby souhlasí. stane se na'ýšeni cm v souladu s tímto ustanovenim platnYm a účinným ke dni
doručeni oznámeni Objednatele o souhlasu s úpravou ceníku Poskytovateli. Sdělí-li Objednatel PQski1cyľateli, Ze
s upraveným ceníkem nesouhlasí, resp. nenjádň-li se Objednatel k upravenému ceníku ve lhůtě Yýšě uvedené, má
Poskytovatel právo ukončit Smlouvu yýpovái s jednoměsíční výpovědní dobou.

Dojde-li ke změnám vcenách za S]užby vsouladu s předchozfmi odstavcitohoto článku, přičemž jto měny se budou vztahovat ke
Službám, na které Pos!ytovate} fiž vystavil daňový aoklad za použiti' cen původních (ti. cen za Služ "před jejich na' °- ,ním v souladu
s předchozími ôdstavcl tohoto č,ánku), je Poskytovatel oprávněn zahrnout nedoplatek za takové Slá)y dojiného d o ·ého dokladu
vystaveného za p®cvtwání Služeb v souladu s tímto článkem, resp. vystavit na takový nedoplatekvlastnf aňovýdokjad.
Jestliže jeyd Svoz ňčktcrůho druhu Odpadu sjednána zápomá výše ceny (tj. Poskytovatel se zavazuje platit Objednateli odměnu za
předání
pnslušného
tato odmčna
účtována
samostatn"
daňovým
dokladem
(fakturou)
yystavenÝm
Ustanovení
ČI. ]0.1 ažOdpadu),
io.6 se nabude
případy
dle tohoto
ustanovení
užijíoŠáně,
pokud
to jejich povaha
přiFK)uští.
" objednatelem.
Důvěrnost informací
Každá SmlwM strana je povinna (i) nakládat s veškerými inf(mnaccn]i, které jsou obsahem Smlou';y nebo kteN získala vsouvislosti
s jednáním o uzavření Smlouvy, v souvislosti s uzavřením nebo v souvislosti s p]něním Smdouyy, a s informacemi týkajidmi se druhé
Smluvní strany, 'ako s informacemi přím'ě důvěrnými a,(ii) bez předchozího pisemného souhlasu druhé Smluvní strany tyto důvěrné
informace nezve jnit anitinak n7rís pnitžádné třeli osobě.
Povinnost zachovávat důvŤUst in ormací podle ustanovení tohoto Článku se nevztahuje v příslušném rozsahu na následující případy' (i)
sdělení
důvěrných
informaci
vyžadováno
SOl]d'mg4[fá'mími
předťll)
,N,důvěrné
rozhodnutím
orgánu
správy
nebo zĹsKány
I'e¥lačnjm
otjgÁnem
nebo
orgánem
dohledu
v sou "edu
se zákonem
a na m~adě zákona;
informace
bylystátní
Smluvní
stranou
ze zdroje
nesouďscjĹcĹho s druhou Smluvní stranou, pokud tento zdroj není podle nejlepšího vědomi Smluvní strany, která přfshjšn,C inforinacc
obdržela, povinen zachovávat důvěrnost, takových informací; ,(iii) důvěrné informace se stály veřejně dostupný2i inak neZ v důsledku
jejich zpHstupnční v iUzporu stouto Smiouvou; (iv) důvěrné informace měla Sínbvni strana k dispozici 'estě p ejejich zpHstupRěrlím
druhou Smluvní stranou; netxj (v) sdělení důvěrných informací v nc7bytném rozsahu odborným poradcdm, zaměstnancům či zástupcům
Smluvní strany za účelem jednání o uzavření, uzavření nebo plnění Smloury za pydmínky, že takoví plijemci důvěmých informad jsou
vázáni povinnetí zachovávat důvěrnost informací nejméně ve stejném rozsahu4 jako je stanoveno v tomto äánku.
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12 Sankce
12.1
12.2

V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za Služby se Objednatcl zavazuje 7aplatit Poskytovateli smluvní úrok z prodlení ve d'ši
O,i% z dluzné částky: každ 'den pMlení, a toi v případě, že ( bjednatel není za prodlení odpovědný.

Úrok z prodlení nck'b '" ško' vzmklou nesplněním peněžitého duhu; v případě vzniku takové škodv rná Poskytovatel nárok m náhradu
škody vzniklé nesplň ním peněžitého dluhu vedle úroku z prodlení.
"

13 Trvání Smlouvy
13.1
E3.2

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu Smhvnímí stranami, není-li ve Smlouvě sjednáno jinU.
Smlouva může byt ukončena pouze:

'3.'.'

13.2.2
13.2.3

L3.3
13.4
13,5

Pokud je Smlouva sjednána na dobu neurčitou, jsou obě Smluvní strany ?práměny ji 'gpovědět bez uvedeni důvodu s 'ednoměsíční
Ťovědní dobou, k erá počne běŽet první den kalendářního měsíce náslejujícího po doruČení výpovědi a skončí v pos dní den
n dedujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi.
Objednatel je oprávněn 'yp?vědět Smi°""; p°k"a Poskytovatel alespoň třikrát v průběhu tři (3) po sobě 'doucích měsíců,podstatně
míněně
poruš
své smluvní
povinnosti,
Ob"ednate1
na takové
porušení ovinností
a na mo"pc^inností
osť výpcwědi
tohoto
ustanovení
písemně
uµyzomll,
a Poskytovatel
přestoPoskytovatele
ani do deseti (jO)
dnů neodstraniÝtwajíd
porušení
neboäe
se během
následujkícn třiceti (3o) dopustil dalšího porušení svých smluvnfch povinností.
Poskytovatel je oprávněn 'ypovědět Smlouvu bez
,vědM doby, pokud Objednatel poruŠí své povinnosti podstatným způsobem; za
porušení povmnosů podstatným způsobem se pov ů;é zejména, pokud:
i3.5.1
13.5.2

13.6
13.7
13.8
1309

dohodou Smluvních stran;
uphmutím doby, na kterou byla uzavřena, pokud byla uzavřena na dobu určitou;
vypÔvědí.

13.5·3

se Ob'ednatd dostane do prodeni s úhradou Ceny či jakékoliv její části přesahujícího deset ho) kalendářních dnů;
objec natel alespoň dvakrát v průběhu dvanácti (12) po sobě jdoucích měsíců předá či se pokusj předat Posk}1o\ateli odpad,
který není Odpadem, nebo uloží do Nádobý odpad, p'o jehož uložení Nádoba není určena:
=g,::eli bylo zahájenoinsolvmčm řízení a \' zákonné lhůtě nedošlo k odmítnuti insolvenčního návrhu pro äevnou

13.5.4

Objednatel jiným podstatným způsobem poruší své povinnosti.

Smlouvu be vypovědět i ve vztahu jen k některým jďnotlivým Službám; v takovém případě po uplynuti Yýpovědni doby zůstává Smlouva
v účinnosti ve vztahu k omtním Službám. V případě výpovědi Srrilouvy ve vztahu ke Službě Svozu Odpadu však Smlouva zaniká lve
vztahu k ostatním Službám; ostatní Služby nelze pK)skytm'at bez současného pcmcytování Služby Svozu Odpadu.
Pro \y]oučení pochybností platí, že Žádná Smluvní strana nesmí od Smlouvy odstoupit ani ji ukonČit jinak než způsobem a z důvodů
výslovně upraveuý'ch v Podmínkách a ve Smlouvě.
Výpověď' Smloury musí být písemná a nabývá účinnosti okamžikem doručení písemného oznámení o Yýpovědi druhé Smluvní straně.
V případě úniku Smjowy zůstávají nedotčena ustanovení o smluvních pokutách, řešení sporů a další ustanovení, která vzhledem ke své
µwaze mají trvat j po ukončení Smhj7; stejně tak v případě úniku Smlouvy zůstává neaotčen nárok na smluvní pokuty, náhradu škxly
a úroky z prodlení, Kterývznild v důsleum porušení Smlouvy.

14 Změny Podmínek
14.1
14.2
14.3

Poslgtovatd a Objednatel konstatují, Že z povahy závazkujiž při jednání o uzavření Smlouvy vyplývá rozumná potřeba pozdější změny
Podmínek.
Poskytovatel je oprávnčn tyto Pcxhnínky ':Přiměřen&n rozsahu změnit. Veškeré změny,t&hto Podmínek PoskYowtcl zpHstupní ve svém
sídle a na internetových stránkách www,p."bm'l a současně o těchto měnách vhodnou Ĺormou vyrozumí Objeanatele, zejména udáním emailové zprávy s odkazem na uveřejněnou verů Podmínék.
Objednatel je Qplávl]ěn tyla změny Podmínek odmítnout ve lhůtě jednoho (l) měsíce ode dnq kdy byl Poskytovatelem o takové změně
yyTozuměn. V takovém případě je Objednatel oprávněn v této lhůtě Smlouvu vylx)vědět s výpovědní dobou dva (2) měsíce, která počíná
běŽet prvním dnem měsíce následujiáho po doručeni výpovědi Poskytovateli a skončí uplynutím posledního dne druhého měsíce po
doničení výTK)vědi Poskytovateli. Do úniku úvazku ze Smlouvy se použijí Podmínky ve znění před změnou navrženou Poskytovatelem.
V případě, Že Objednatel Smlouvu nevypoví ve lhůtě jednoho (l) měsíce ode dne, kdy mu bylo doruČeno vymumění Poskytovatele o
změně Podmínek, platí, že Objednatel změny Podmínek schválil.

15 ZávěreČná ustanovení
15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6
]5.7
15.8
15.9
15.10
15.11

15.12

15.13

Objednatel není oprávněn pQaoupit své pohledávky ze Smlouvy (včetně zajišťovacího postoupeníjpohledávky), zastavit své pohledávky ze
Smlouvy nebo převést své povinnosti ze 3nloljvy na třetí osobu bez předchozího ísemného sUuhla5u Poskytovatele.
Žádná ze Smluvních stran není oprávněna k jednostrannému započtení jakýdiko£v syýrh pohledávek proti jakýmkoli pohledávkám druhé
Smluvní strany ze Smlouvy.
Obě Smluvní strany na sebe berou nebezpeČí změny okolnosti.
Smlouva a \;eškeré její dodatky se řídíté"NDím řádem české repub1¶.
Smlouva, je'i pHpadné pHlohya dodá y a tylo Podmínky představuj úplnou dohodu Smluvních stmn ohledně záležitostí upravených ve
Smlouvč a v pinem rozsahu nahrazu"í veškeré předchozí smlouvy, dohody a ujednání Smluvních stran týkajíci se týchž záležitostí.
Veškeré změny nebo dodatky ke Smlouvě mohou být učiněny pouze písemným dodatkem řádně podepwnym oběma Smluvními stranami.
Práva Poskytovatele vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě deseti (10) let ode dne. kdy právo mohlo týt uplatněno
='
straTN'?]učujf uŽití § 558 oäst. 2 Občan6kého zákonfku. Di6pozitivm umnoveM úkona má přednost před pHpadnými
otxihodními zvykíwtmi.
Objednatel není oprávněn návrh ň8 uzavření Sm]ou'yEřijmout 8 dodatkem nebo odchylkoll ani když podMatně nemění podmínly
nať Idky. Smluvní st'äňY 'µčújí užití § ]74o odst. 3 OAanského úkoníku.
Smluvní strany jsou poaniKatell, uzavírají Smlouvu při svém mnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského
úkoníku (neúměmé zkrácení) ani § 1796 Občanskéno zákon
(lichva).
V případě, že jakékoliv ustanovení SmloUFi Podmínek je či se v budoucnu stane neplamýmt,"'účinným nebo nc?yínahateh1ým,
zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy a Po Jnek v platnosti a účinnosti, pokud z povahy táko ého neplatného, neučmného či
naymahate]nCl}o
z jeho
obsahu
anebo
z okolnwtí,
za nichžnaŠradit
b 'lo uzavřeno,
ncvypjývá,
jej nelze
oddělit od ostatního
obsahu
Smlouvy a ustanovení
Podmínek, nebo
Smluvní
strany
se pro
takový
případ zavážují
neplatné,
neúčinnéŽenebo
nevymahatelné
ustanovení
SmloůvY či Podmínek ustanol¶emmjinm které svý!? oWhem, účelem a smySlem odpovídá nejlépe. ustanovení původnímu a Smlouvě a
PodmínUm jako celku.Vtéto souv18lostl se Smluvm strany zavazuji v dobré viře a účinně jednat za účelem dosazení dohody o takovém
nahrazení neplatného, neúčinnéhD či nevymahatelného ustanoveni a uzavřít k tomu potřebný dodatek k Smlouvě.
Smluvní strany se za\:ují vynaložit veškeré možné úsilí za účelem smírného řešeníjákýdjko]i spurů vzniklých v souvislosti se Smlouvou,
včetně je'ího porušení, ji ončení nebo neplatnosti. Pokud se některá ze Smluvních stran odmítne účastnit jednání o smírném řešeni nebo
pokud ja_ 'koii spor nebuq vyřešen ke spoko°enosti Smluvních stran, bude takovýspor vzniklY ze Smlouvy či v souvislosti s ni rozhodován
věcně přis ušným soudein
rcpubliky, je oZ mBtní pHdušnost bude určena dle sídla Pckskvtovate]e.
Týto Podmínky nat!ývají účinnosti dne 1. ledna 2OI8.
"
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