
1 Hygienická stanice 
I hlavního mésta PrahySMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V ODPADOVÉM 

HOSPODÁŘSTVÍ číslo: Z0051889
00023/2020

Tato SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V ODPADOVÉM HOSPO^^TVÍ^^teov^-ffeyk— 
uzavřena podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve aičfu,pózďějšíoh předpisů, mezi 
následujícími smluvními stranami:

(1) Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IČO: 71009256, se sídlem Praha 1 - Staré 
Město, Rytířská 404/12 
(„Objednatel4*);

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: info@psas.cz

G,Poskytovatel44);

(Objednatel a Poskytovatel jednotlivě dále též jen „Smluvní strana14 a společně jen „Smluvní strany11);

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 „Podmínky11). Objednatel prohlašuje, že se 
podrobně seznámil s obsahem Podmínek, že všem ustanovením Podmínek rozumí, nepovažuje 
Podmínky za jednostranně nevýhodné, a Podmínky akceptuje.

1.2 Výrazy 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.

2 Služby, trvání Smlouvy

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



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.

4 Upozornění na některá ustanovení Podmínek

4.1 Smluvní strany vylučují užití § 1799 a 1800 Občanského zákoníku.

4.2 Poskytovatel upozorňuje Objednatele na následující ustanovení Podmínek:

4.2.1 čl. 10.3 upravující vystavování daňových dokladů;

4.2.2 čl. 10.7 upravující možnost jednostranné úpravy cen;

4.2.3 čl. 12 upravující sankce;

4.2.4 čl. 13 upravující trvání Smlouvy a možnosti jejího jednostranného ukončení;

4.2.5 čl. 14 upravující možnost budoucí změny Podmínek;

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

4.2.7 čl. 15.12 upravující místní příslušnost soudu pro řešení případných sporů.

4.3 Jestliže je Objednatel podle

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.

“4. 08. 2020
V Praze dne 15. 7. 2020 V Praze dne

Pražské služby, a. s. Hygienická stanice hlavního města Prahy se
sídlem v Praze

Ing. Martin Trnka
ředitel úseku obchodu, nákupu a
správy majetku

Podpis:

Jméno:
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hygienická stánice ht.m. Prahy 
se sfóem v Praze

Rytířská 12.11001 Praha 1 
poStovní přihrádka 203 
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OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI pražské služby, as. pro 
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

l. Úvodní ustanovení
LI. SpoleOnost Pražské aluib)'. a.s. vydává tjto obchodní podmínky s cílem jednotné upraní p<ximhk>'. 

za ktayth bude posilovat služby v odpadovém hospodáfstM'. jež jsou vtáchto obchodnid'. 
podmínkách mrdetiy.

а. Definice
3.L Vftazy s \-etV-\m pořiteřnim pinneoem uvedené v téchto obchodních podmínkách mají následující 

vvrnam. pokud zc smlouvy, i obchodních podmínek nebo z jejich kontextu nevyplývá jmaic 
a.LL Evidence znamená Průbtínoc evidenci a PhehM pfevKtvxh odpadů za uplymih' rak.
2.1. X Katalog odpadů mámená vyhiačku č. 93/2016 Sb.. o Katalogu odpadů.
2.1.3. Nádoba znamená nádobu určená k ukládání Odpadu, specifikovanou ve Smlouvy
2.1.4. Občansky zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský' zákoník, vr znáni pozdějších 

předpisů,
2.1.5. Objednatel znamená osnbu. která s Poskytovateleni uzavřeln Smlouvu.
20.6. Odpad znamená odpad definovaný ve Smlouvě Odpadem nemůže být (i) komunální odpad 

něhu Ca) odpad podobny komtmalnimu odpadu, jetu? půvudccjc ve vztahu k tomuto odpadu 
na základě snluuvy oprávněn \>u±£t systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraůuvánf konmnálnich «id|ia«tů zatečeného obci.

20.7. Podmínky mammá t>to obchodní podcúnk> vydané Povky.osnttícm.
а. l.R. Pnckytímitcl /namniá spnWnnst Pražské služby, a a.. ICO: 60194120. se sídleni Praha 9,

Pod Sanewni 444/L /npwná v obchodním rejstříku xrdenati Městským miidcm v Pnw. 
oddíl B. vložka 2432.

2.1.9. Průběžná evidence má význam uvedený- vět. 8.1.1.
Xi. 10. Přehled převzatý ch odpadů za uplynulý' rok má význam uvedený vůl 8.L3.
2. LU. Služby znamená služby nabízené Poskytovatelem, jež jsou '.ntdeny vd. 3.1.
Xi-12- Smlouva znamená smlouvu o poskytováni sluřrh v cxlpotkr.ca hospodářství uavfenou 

meň Poetovi idem a Obrcdnatciem; šedinou souéňst Smlouvy tvoři Podmínky.
2.1.13. Svoz Odpadu mámená piv vzetí Odpadu Poskytovatelem od Objednatele na igcdnaném 

mi-rtč a za;:iténi datlího nnldádání sOdpodem v souladu s obecně zévnxnýnu právními 
pťeiipis). S\.a Odpadu se dělí na Periodický' Svaz Odpadu, kdy je Odpad svážen pravidelné 
ve sjednané četnosti, u Neperiodický- Svoz Odpadu, kdy je Odpad svážen nepravidelné, u to 
na základě žádanti Objodnutelc.

2.1. U- Zákon o odpadech znamená zákon i. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně néktcnxh
dalších zákonů, ve zněni pczdčjšiťái předpisů.

XX Při výkladu Podmínek a Smlouvy budou používána nlh* uvedená výkladová pravidla, pokud 
z Podmínek, ze Smlouvy nebo z jejích kontextu nevyplývá jinak:

xxl Kde se v těchto Padnunkícb odkazuje tu .články' bez další spedSkaoe. rozumí se tác 
ustanoveni těchto Podmínek.

2-XX Kde se v Podmínkách nebo ve Smlouvě odkazuje na .dny*, rozumí se tím kalendářní dny. 
2.X3. Kde se v Podmínkách nebo ve Smlouvě odkazuje na 4xncuvm dny", rumnii se tím každý den 

mimo soboty, nrdělv, státní svátky a ostatní svátky ve smyslu zákona t 245/2000 Sb., o 
státních svátcích, o oMatních svátcích, o význumnýih dnech a o dnech pracovního klidu, ve 
znění jxedčjSJch předpisů.

2. X4- Vyrazv používané v jednotném čísle zahrnuji pudlu kontextu také množné ěWu a naopak. 
2.2.5 Nadpisy v Podmínkách rvcho vr Smlouvě slouží |s«irr pro lepši orientaci v textu a nemají vth*

na výklad Podmínek nebo Smlouvy.

3. Poskytované Služby
3.1. Poskytovatel poskytuje rvi < ledu ji d Služby:

3.1.1. Penodiekv Svoz Odpadu;
3.1.2. Ncpcriadickv Svoz. Odpadu;
3. L3. Pronájem Nádob;
3.L4. Vedeni Evidence;
3.L5. Kafldarvl-’irttni služhv.
3.L6. Potkviovald poskytuje Objednáte*: pouze Sluttry uvedené ve Smlouvě. Poskytovatel není 

povinen akceptovat požadavek Objednatele na poskytovaní dalších Služeb.

4. Prohlášeni a povinnosti Poskytovatele
4.1. Potíkytovatel se zavil zuje při puskyiováni Služeb dodržovat veškeré oheeně závazné právní předpisy, 

zejména Zákon o odpadech a jeho pniváděc? právní předpuy.
4.2. Poskytovatel je oprávněn poskytovat Sněhy léž |x>mod jiné osoby, v tahovém případě však 

pirtkytovate] odpnvidá za řádně a včasné poskytnuli ShiMi, jako by je povkyloval sám.
4-3 Poskytov-arri je oprávněn přrniši poskytování Sliiřfh v pfipadé prodleni Objednatele s úhradou 

cmjr za poskylnuté Služhv ti jakékoliv jiné platby drbtim nri deset (10) kalendiřnieh dnů. a to až 
do úplného zaplaceni dluhu Objednatele.

4-4. Po*k>iovatd je oprávněn přerušit poskytováni Služeb, bude-fi proti Objednatel) zahájeno 
insohcDění naenL

4-5■ Zaměstnaná Poskytovatele jsou povinni se při poskytováni Služeb předcházet škodám na majetku 
Objednatele a třetích osob a nepůrobit hluk nad nezbytnou míru.

3. Prohlášeni a povinnosti Objednatele
5. L Objednatel prohlašuje, tele oprávněn nakládal s Odpadem.
SX- Objednatel probtaSuje, že si je vědomsvyvdi povinnosti ve vztahu k Odpadu, zejména dle § 16 Zákona 

o odpadech, a že tyto povtrmoKti řádní plni
S3- V pHpadí vadného podcytnutí Služby Poskytovat Hern je Objednatel povinen uplatnit pravá 

zodp Ardncivti za vady nejpozději do konce nócledtijirfhn pracovního dne potě. kdy se o vadném 
poskytnuti Sluiby doarvěděl. nebo kdv- se o vadném poskytnutí Služby dozvědět mohl a roéL pokud 
by jednal s péčí řádného hospodáře. Marným uplynutím lhůty dle předchozí v-éty nárok Objednatele 
zaniká.

б. Zvláštní ujednání - Svoz. Odpadu
6.1. Paskytovald prohlašuje, fuj* ve smyslu Zákona o odpadech osobou oprávněnou k převzetí Odpadu. 

PoRkytovrtcl prokáže svř lyrávnéní kprevartí OilpaH:i Objednateli před uuvtenini Smlouvy a 
nádňlnč kdykoliv na základě žádosti ObjedralHr.

6.2. Poskytovatel sr zavazuje:
6-XL přehnat Odnad (O v případě Periodického Svura Odpadu S frekvencí sjednanou ve Smlouvč. 

(ií) v případě Neperiodického Svozu Odpadu ve lhůtě sjednané ve Smlouvě, počítané od 
doručeni výzvy Objednatele k převzetí příslušného Odpodu učiněné emailem 00 adresu 
uvedenou ve Smlouvě;

6.2.2. přebírat Odpad v místě sjednaném ve Smlouvě, a to 5 využitím odborní' způsobilých 
pracovníků a technicky způsobilých technický ch prostředků:

6-2-3 naložit s Odpadem v souladu s obecně závaznými právními předpisy; Poskytovatel je zejména 
oprávněn dle vlastního rozhodnutí Odpad skladovat, sbírat, materiálově využil, recyklovat, 
upravil, využít 6t od-iramL nebo z Odpadu získané druhotné suroviny prodat.

б. X4- plnit od okamfcku převzetí Odpadu od Objednatele povinnosti původce odpadů v souladu s
5 16 odst. 4 Zákona o odpodcch;
odstranit případně mrřištění pasemní komunikace, k němuž doólo při převzetí Odpadu ad 
Objednatele;

6.2.6. informovat Objcdruitolc o okolncsrcch, které z prrivaznich <S jiných důvodů bráni v převzetí 
Odpadu v souladu se Smlouvou;

6.x7- prázdnou Nádobu přistavit na její původní stanoviště.
6.3. Jestliže Poskytovatel nt-ptrvzal Odpad vr sicdnanéin mňtě a termínu z důvodu na straně 

Pukkvtovalde! zavazuje * Poskvlovald převzít Odpad v náhradním terminu do 22:00 hod. 
náskdajícibo pracov niho dne.

6.4. Jestliže Poskytovatel nepřevzal Odpad ve jednaném místé a terminu z důvodu závady vr sjízdnosti 
pozemní komunikace (např. náledí apnd.). zavazuje ar Pnskylovntel převzít Odpad v náhradním 
terminu do 22:00 hod. ncjbliUíhn pracovního dne nidcdtylcího po obnoveni sjizdnosti poasemnf 
komunikaro.

6.5. Jrstfiře Poskytovatel nopřevml Odpad ve sjednaném místě a termínu zdůvwiu nikoliv na straně 
Poskytovatele (jiných než dle fi. 6-4). není Poskytovatel povinen převzat Odpad v náhradním 
terminu.

6.6. Poskytovatel je oprávněn;
6.6.1. stanovit hmotnost převzatého Odpadu a vylfváěnýeh surovin (vytrStriného odpadu): 
6.6wXvpripedé Periodického Svmzu Odpadu jednostranně změnit termín Svozu odpadu bez

souhh&u Objednatele. Změna termínu Svxxcu odpadu je účinné ode dne. ve kterém 
Poskytovatel takovou změnu Objednateli oznámil;

6.6.3. odmítnout převzít odpad, který- není Odpadem, resp. odpad se zménétiynu chemickými, 
biologickými či fyzikálními vlastnostmi či odpad, který’ svými chemickými, biologickými či 
fyzikálními vlastnostmi neodpovídá deklarovanému kódu druhu odpodu.

6.7. Objednatel se zavazuje
6.7.1. soustřeďoval Odpad podle jeho druhu, ncsniíchat Odpevd s jiným druhem Odpodu či s jiným 

odpadem;
6.7.X fádně zařadit vešketý Odpad dk Zákona o odpadech a Katalogu odpadů;
6.7^} bezúplatně poskytnout vbodnémistok umístěni Nádoby s dmu tečné zpevněnou příjezdovou 

komunikaci, jejíž profil umožňuje příjezd techniky PiMkvtovxtde. Couvání svorového vuzídL 
je možné pouze do vzdálenosti 50 m;

6.7-4- přistavit Nádoby na místo vzdálené WMWBinálné 10 m od kraji’ pozemní komunikace (hrunice 
vozovky a chodníku něho krajnice), ze které šé Svoz Odpadu provádí, a to Zpravidla na 
chodník. Nádoby lze umístit na místo přistavení pouze v termín Svozu Odpadu. Na území 
Pražské památkový rezervace je doba pro umístněni Nádob na místo přistavení upravena 
předuAnou vyhláškou hlavního města Prahy, kterou ar Objednatel zavazuje dodržovat;

6.7.5 'Jmožnít Poskytovateli volny přistup k Nádobám v termínu plánovaného Svaru odpadu z 
bezpečnou manipulaci soimi (vě. zabezpečeni schůdnosti a funkčního osvětleni trasy, 
zahezpeěoní dveří proti samovnlnármi zavřeni, zabvzpěení funkčnosti nákladniho výtahu 
v dome a pratícolmi prarovtňWú PuslortavatHv, |aikud se v domě nachází nákladní výtah a 
pokud se Nádoby nachází v jiném podia JQ;

6.7.6. ncpřcplňoval Nádob)-Odpadem;
6.7.7. v případě opakovaného přeplnění Nádob v součinnosti s Poskytovatelem tuto situaci řešit, 

např. zvýšením počtu Nádob nebo navýšením četnosti Svozu odpadu:
6.7.8 ukládat Odpad do nádob takovým způsobem u jiným potřebným způsobem zajistit, aby jej 

bylo možné z Nádoby volné vysypat; Objednatel je zejména povinen přijmout potřebná 
opatřeni proti přimrzáoi Odpadu k Nádobě či k vOoi Nádoby.

7. Idvtéátní ujednáni - Pronájem Nádob
7. L Poskytovatel se zavazíme přenvdut Objedratrli k dočasnému utMni Nádoby spccifikovuix vr

fimlouvč a Objednatel se zavazuje pbtit za to Poskytovateli nájemné.
7.2. Pronájem Nádob se sjednává na dobu sjednanou ve Smlouvě. Ncní-li ve Smlouvě doba nájmu 

sjednaná, sjednává se Pronájem Nádob na dobu poskytováni Služby Sv oz Odpadu.
7.3. Poskytovatel je povinen odevzdat Nádoby Objednateli nej později v den zahájeni poskytováni 81 užhy 

Pronájem Nádob na adresu sjednanou vr Smlouvě, Poskytovatel pořídí fotodokumentaci předaných 
Nádch, která bude sloužil jako doklad o jejich odevzdáni Objednateli.

7- 4- J*-* *0 vzhledem k povsac Nádob potřebně, PosJatovatcl při předání Nádob proškolí ObjednatHe.
resp. jim určeně pracovníky, v obsluze Nádobí Objednatel se zavszuie zajistit účast svých 
pracovníků na šknleni v obsluze Nádob a písemně potvrdit proškolení určených zaměstnanců na 
dokladu předloženém Poskytovatrieto.

7.5. Objednatel je povinen užívat Nádoby pouze k účelu sousthtďování Odpadu, k jehož soustřeďováni 
jsou určeny, a který je uveden ve Smlouvě.

7.6. Objednatel je povinen uživnt Nádoby jako íádný )s04|M>d<iF a jo povinen zacházet s Nádohnmi tak. 
aby Poskytovateli nevznikla jakákoliv škoda a aby došlo k »> nejmenšimu opotřebeni NádoU

7.7. Ohjednatel je povinen provádět Něžnou údržJiu Nádnh. která spočívá zejména v péči o čistot)) 
Nádob.

7.8. Objcviaatdjc povinen pismnčozziánut Poslntovaicli vady Nádob, krcrě ci odauxmt PosJcytovatd. 
ihned pole. kdy je rjistí nebo kdy je při pcúivém utivuní Nádob zjistit tnuhL Objednatel není 
oprávněn prosěst jakéknhv změny Nádob bez pícdcboubo písemného souhlasu Pu&kytovatcte.

7.9. Objednatel není oprávněn přenechat Nádoby do podnájmu třetí osobě nebo je jinak přenechat 
k užíváni třetí Ortobě bez předchozího písemného tasí hlasu Poskytovatele.

7.10. Objednatel je povinen umožnit Poskytovatel: prohlídku, opravu či údržbu Nádob kdykoliv v ráme: 
svých obvyklých provozních hodin.

7.11. Objednatel je povinen odevzdat Nádoby Poskytovateli ke dni skončení nájmu v jejich původním 
stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebeni.

7.12. Jcstlihe dojde k vážnému poškozeni, ztrátě či ndrizeni Nádoby, zavazuje se Objednatel nahradit 
Poskytovatel] vzniklou škodu Toplacerim ceny nové Nádoby <fle platného čuníku Poskytovatele.

8. Zviá.ětni ujednáni — Vedení Kvidenee
8.1. Poskytovatel se zavazuje:

8.U. vést pro Objednatele průběžnou evidenci o odpadech a o způsobech nakládáni s nimi ve 
smyslu §;)<) odst. i Zákona o odpadech i.Průběžná evidence''), a to pouze ve vztaliu k Odpadu, 
na který' se vztahuje Smlouva;

&1-X zasJat Objednateli oa jím uděk-jív kontaktní email Průběžnou evidenci pravidelné jednnu 
MMM,ato

a. v případě, že Podevtra wtcl poskytuje Objrainalfki pouae Periodický Svat Odpadu, vfdv- » 
uplynulý kalendářní měsíc do 20. dne násdnlu^cího kalendářního měsíce: 

h. v případě, ic rtrakytmalrl imskvtvije Objednateli pouze Ncpcriodkkv- Siny OHpaKřu nebo 
Periodický í Neperiodirký* Svoz Odpadu. \id> za upijnuK- kalendářní rnčaur dn pndedního 
dne nislcdiijírího katnidářniho měsíce;

8.t^j. zpracovat pro Objednatele na základě Průběžné evidence hlášení o druzích, množviví odpadů 
a způsobech nakládání s nimi za uplynulý- kalendářní rok (.Přehled převzatých odpudů 
za uplynulý rok"), a to pouze ve vztahu k Odpadu, na který- se vztahuje Smlouva:

S.L4. zasílat Objednateli Ilrhled převzatých odpadů za uplynulý rok pravidelně jednou ročně, a to 
vidy za uplynu])' kalendářní rok do 5. února následujícího kalendářního roku:

8.1.5. vest Průběžnou evidenci, zpracovat Přehled přrvztých odpadů za uplynulý rok a předával je 
Objednateli vr formě vyfadixanč právními pěcdpuy pro předání příslušným orgánům 
veřejné správy.

8- 2- Objednatel bere nu vědomi. Je je sám odpovědný- za p N-dání Lndoxe priduánému ontáno veřejné
správy.

9. Zvláštní ujednání - NmlMumlardni služby
9.1. Prwkvtovatel se zavazuje poskytovat Objednateli Nadstandardní službu specifikovanou ve Smlouvě. 

Nadstandardní služba může spočívat vpovinnosai Poskytovatele:
9.1.1. odesnv-kat a zamvkat objekt:
9-1-2- vynášet a zanášet Nádoby na vzdálenost přesahující 10 ci od kraje pozemní kntnunikace 

(hranice rosnilc)-a chodníku nebo krajnia‘), ze které se Svoz Odpadu provádí;
913. odonntat s samyteM Nádnhy:
9 1-4- provádět ir^ti Nádob.

9jl Popis objektu, počet a tvp aunykacich proaředků (klíče. ěipv-. kartv- apod). četnost, vzdálenost a 
počet zanášených Nádob jsou uvedeny vd Smlouvě.
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9.3. v připadli Nadstandardní služby odunykúní b zamykání objektu se Objednátd zavazuje předat 
Poskytovateli potřebný poCet klíčů od objektu označených vňsučkou. Ptwk>tovatel k- zavazíme tylo 
klíče |k> skončeni poskytováni Nads Linda rdni službě' odemykání a zamykáni objektu vrátit
Objednateli.

9-4- Službu vyniáení a zanňtem Nádo-h |>o Kchoderh Ire pofilcjtivnut pouze prr> Nádobv1 o maximálním 
objemu 2401. Službu vynášeni a zanášení Nádob po rovinč lze poskytnout pouze pro Nádoby o 
maximálním objemu 1.1001.

10. Cena u platební podmínky
10.1. Objednatel se zavazuje hradil Poskytovateli cenu za Služby ve výši stanovená v Rozpisu ceny, jenž 

tvoři nedílnou součást Smlouvy.
10.2. Všechny ceny úvodem': v Rozpisu ceny jsou uvedeny bez dani1 r. přidaní1 hodnot)1, ncni*li vyslovitč 

uvedeno jinak. K uvedeným cenám bude pKpzftma daň z přidané hodnoty v souladu s právními 
předpis)'.

jo.3. Cena za Služby bude Objednatelem hrazena za fakturační období sjednané ve Smlouvá, a to na 
základě datového dokladu (faktury) vystaveného Poskytovatelem vidy po uplynuli přisLuinčbo 
fakturačního období, v néniž byly Služby poskytovány. Daňový doklad bude obsahovat podrobný 
rozpis ceny za jednotlivé Služby a celkovou cenu za všechny Služby. Vystavený daňový doklad 
(faktura) bude Poskytovatel zasílat Objednateli buď v písemné podobí, nebo elektronicky na c- 
mailovou adrc&u uvedenou w Smlouvč, o to dle volby Objednatele. Poskytovatel je oprávněn 
Objednateli účtovat náklady za z»Mláni daňového dokladu (foktuiy) v písemné pudobé.

1C.-1. Splatnost daňového dokladu (faktury) bude činit dvacet jedna (21) dnů ode dne vystaveni. 
Poskytovatel se zavazuje odeslat dortový doklad Objednateli nejpnzději do ttí (3) pracovních dmi od 
jeho vystaveni.

10.5. Objednatel provede úhradu daňového dokladu (faktury) heshotrnnstnim přwndem na úůpt 
Poskytovatele uvedený v příslušném daňovém dokladu (faktuře). Zn den úhrad)1 daňového doklady 
(faktury) bude povahuván den připráni peněžitě částky na účet Poskytovatele.

10.6. Daňové doklady (faktury) vystavené Poskytovatelem dle Smlouvy budou splňovat veškeré 
nálditoai daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisu

10.7. Jednostranná úprava Ceny.
10.7.1. Inflační doložka. Ceny uvedené Rozpisu ceny .je Poskvlovatel oprávněn navýšil o míru inflace 

vjýldřwimt plír&stkcin príunčraého ročního indexu spolřcbiielskýTh cen služeb zo upb-nulý 
kateodářul rok vyhlášenou Český-m NlotlsticUým úřadem, a to vidy jednou ročně, po 
zveřejněni uvedeného indexu Českým statistickým úřixlem. Posk-ytnwitd oznámí na\-\-šrni 
cen v souladu tt tímto ustanovením Objednateli a zašle Objednateli aktuální ceny služeb 
upravené ve smyslu tohoto ustanoveni nejpozdčji dokonce února příslušného kalcndáhtihn 
roku. ve kterém mají být ceny navýšené v souladu s tímto ustanovením platné a účinné. Ceny 
upraveně v souladu s tímto ustanovením budou platné a účinné zpětně k 1. lednu příslušného 
kalendářního toku.

lO.?.2. Zvýšeni cen v důsledku legislativních změn. Dojde-li ke zvýšení nákladů Poskytovatele 
souviscjícich s poskytováním Služeb v důsledku IcRislativnich změn (např. z\ýšei\i zákonných 
poplatků za uložení odpadli na skládce), je Poskytovatel oprávněn navýšit ceny za Služby o 
takto zWšenč náklady a zaslat upravený ceník Objednateli. Takové navy šení cen bude pintnč 
a účinné ke dni nabyti platnosti a účinnosti prásnOto předpisu, na základě kterého dojcc 
k ntnyšení nákladů ťo^kytovntcle souvisejících s poslato^nim Služeb.

10.7^. Zvýšen: cen z. jiných důvodů. Poskyiovatcl je kdykoliv za trváni Smlouvy oprávněn navýšit 
ceny za Služby. V tukovém pHjnriě navýšení cen ozmími Objednateli a zašle mu upmvcný 
ceník, a tonejpo/ději dva (2) mésíee přede dnem nnbyti účinnosti navýšených cen. Den nabytí 
účinnosti ouvvšcnývh cen bude uveden v upraveném ceníku. Pokud Objednatel a navýšením 
cen nesouhlasí, má právo Smlouvu písemně vypovědět ve Ihútě jednoho (1) měsíce ode dne, 
kdy mu Poskytovatel navýšeni cen oznámil. Výpověď bude v takovém případě účinná ke dni 
bezprostředné předcházející mu dni nabytí účinnosti navýšených cen. Fokud Objednatel 
Smlouvu takto nevypoví, platí, že navýšení cen schválil

10.8. Dojde-li ke změnám v cenách za Služby v souladu s předchozími odstavci tohoto článku, přičemž 
1)10 změny se budou vztahovat ke Službám, na které Poskytovatel již vystavit daňový’ doklad za 
použiti cen původních (tj. cen za Služby před jejich navýšením v souladu s předchozími odstavci 
tohoto článku), je Poskytovatel oprávněn zahrnout nedoplatek za lakově Služby do jiného daňového 
dokladu vystaveného za poskytováni Služeb v souladu s tímto článkem, reap, vystavit na takový’ 
nedoplatek vlastní daňový doklad.

J0.9. Jestliže je pro Svoz nčklcrého druhu Odpadu sjednána záporná výše ceny (tj. Poskytovatel se 
zavazíme platil Objednateli odměnu za předáni příslušného Odpadu), bude tato odměna úělována 
samostatným daňovým dokladem (fakturou) vystaveným Objednatelem. Ustanoveni 8.10.1 až 10.6 
se na případy dle tohoto ustanoveni užiji obdobné, pokud to jejich povaha připouští.

11. Důvěrnost informaci
U4. Každá Smluvní strata je puvintui ti) nakládat s 'ivškerýimi infontiucemi. klen; jsou obsahem 

Smlouvy nebo které získala v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy, v souvislosti s uzavřením 
nebo v souvislosti s plněním Smlouvy, a s informacemi týkajícími se druhé Smluvní strany, jako 
s informacemi přísné důvěrnými a (ii) bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strun)1 
tyto důvěrné informace nezveřejnit uni jinak riez|iřistupriil žádné třeli osobě.

11.2. Povinnost zachovávat důvěrnost inform ad podle ustanoveni tohoto článku se nevztahuje v 
příslušném rozsahu na následujiri případy: (i) sděleni důvěrných informaci je vyžadováno soudem, 
právními předpisy, rozhodnutím orgánu státní správy něho regulačním oraném něho orgánem 
dohledu v souladu se zákonem a na základě zákona; (li) důvěrné informace byly Smluvní stranou 
získány ze zdroje nesouvisejícího s druhou Smluvní stranou, pokud tento zdroj není podle 
nojlepáího vědomi Smluvní strany, která pfíduSné informace obdržela, povinen zachovávat 
důvěrnost takových i ufon naci; (iii) důvěrné informace se staly veřejné dostupnými jinak než v 
důsledku jejích zpřístupnění v rozporu * touto Smlouvou: (iv) důvěrné informace měb Smluvní 
strana k dispozici ještě před jejich zpřístupněním druhou Smluvní stranou: nebo (v) sděleni 
důvěrných informací v nezbytném rožschu exibornýTn poradcům, zaměstnancům či zástupcům 
Smluvní sírany za účelem jednání o uzavřeni, uzuvřvní nebo plněni Smlouvy za podmínky, že takoví 
příjemci důvěrných informací jsou vázáni povinnosti zachovávat důvěrnost informaci nejméně \r 
stejném rozsahu, jako je stanoveno v loralo článku.

ta. Sankce
12.1. V případě prodlení Objednatele s úhradou ccnv* za Služhv- se Objednatel zavazuje zaplatit 

Poskytovateli smluvní úrok z prodleni ve výši 0,1% z dlužné částky za každý1 den prodlení, a to i 
v případě, že Objednatel není za prodlení odpovědný.

12J2. Úrok z prodlení nekryje škodu vzniklou nesplněním peněžitého dluhu; v případě vzniku taková 
škody má Poskytovatel nárok na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu vedle út oku 
z prodlení.

13. Trvání Smlouvy
13.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu Smluvními stranami, není-li ve 

Smlouvě sjednáno jinak. V případě. Že smlouva podléhá povinnosti uveřejněni v registru smluv 
podle zvláštního zákona, nabývá účinnosti dnem, který* je uveden ve Smlouvě, nejdříve však dnem 
uveřejnění v registru smluv.

13.2. Smlouva může být ukončena pouze:
13.2.1. dohodou Smluvních stran;
13.2.2. uplynutím doby. na kterou byla uzavřena, pokud byla uzavřena na dubu urěitou;
1323. výpovědi.

13.3. Pokud je Smlouvu sjednána na dobu neurčitou, jsou obě Smluvní strany oprávněny ji vypovědět 
bez uvedeni důvodu $ jednoměsíční výpovědní dobou, která počne běžet první den kalendářního 
měsíce následujícího po doručeni vý-povědi a skonči v poslední den následujícího kalendářního 
měsíce po doručen! vý-povědi.

134. Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu, pokud Poskytovatel alespoň třikrát v průběhu tři (3) 
po sobě jdoucích měsíců podstatně zaviněně poruš! své smluvní povinnosti. Objednatel 
Poskytovatele na takové porušeni povinností a na možnost výpovědi dle tohoto ustanov eni písemně 
upozornil, a Poskytovatel přesto ani do deseti (10) dnů neodstranil trvající porušení povinnosti nebo 
se během následujících třiceti (30) dopustil dnlšího jxjrušeni svýrh smluvních povinnosti.

13.5. Pt»skytovatcl je oprávněn vyjxjvvdét Smlouvu bez výpovědní dob)1, pokud Objednatel poruší své 
poviímosti podsliiLným způsobem; zn fiorušcni povinností podstulnýui způsobem se považuje 
zejména, pokud:
13.5.1. se Objednatel dostane clo prodlení s úhradou Ceny či jakékoliv její části přesahujiVíbn deset 

(10) kalendářních dnů;
13.5-2. Objednatel alespoň dvakrát v prúbčhu dvanácti (12) po sobě jdoucích měsíci! předá či se 

pokusí předat Poskytovateli odpad, kteří’ není Odpadem, něho uloží do Nádoby odpad, pro
jehož uloženi Nádoba není určena;

13-5-3- proti Objednateli bylo zahájeno insolvcnční řízeni a v zákonné ihůté nedošlo k odmítnuti 
msolvenčniho návrhu pro zjevnou bczdňvodnosu 

13-5-4■ Objínlnalel jiným podstatnými způsobem poruší své povinnosti
136. Smlouvu lze vypovědět i ve vztahu jen k některým jednotlivým Službám; v Lakovém případě po 

uplynuti vý-pověduí dob>- zůstává Smlouva v účinnosti ve vztnhu k ostatním Službám. V případě 
výpovědi Smlouvy ve vzlnhn ke Službě Svozu Odpadu vínk Smlouva zaniká i ve vztahu Ic ostatním 
Službám; atuatní Sltijhv* nelze poxkylnvat bez snučasného poskytováni Služby Svozu Odpadu.

13.7. Pro vyloučení pochj-bnostf platí, že žádná Smluvní strana nesmi od Smlouvy odstoupit ani ji 
ukončit jinak než způsobem a z důvudů výslovně upravených v Podmínkách a ve Smlouvě.

13.8. Výpověď Smlouvy musí být písemná a nabývá účinnosti okamžikem doručeni písemného 
oznámení o výpovědi drahé Smluvní straně.

13.9. V případě zániku Smlouvy zůstávají nedotčenu ustanoveni o smluvních pokutáeli, řešení spora o 
další ustanoveni, která vzhledem ke své povuze mají trvat i po ukončeni Smlouvy’: stejně tak v 
případě zániku Smlouvy zůstává nedotčen nárok na smluvní pokut)’, náhradu škcxiy a úroky •/. 
prodleni, který- vznikl v důsledku porušeni Smlouvy.

14. Změny Podmínek
14.2. Posilovatel a Objeditalei konstati(ji, že z povahy závazku již při jednání o uzavřeni Smlouvy 

vyplývá rozumná potřeba pozdčj&I změny Podmínek.
14.2. Puskytuvulci je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu změnil. Veškeré změny těchto 

Podmínek Posltylovalcl zpfíslupni ve svém sídle a na inlerticlových stránkách vvww.psasi.cz u 
současně o tčehto změnách vhodnou formou vyrozumí Objednateie, zejména zasláním c-maiiové 
zprávy s odkazem na uveřejněnou verzi Podmínek. Poskytovatel vyrozumí Objednatele o změně 
Podmínek nejpozdčji dvn (2) mčsicc přede dnem nabytí účinnosti ziivény Podmínek' Den rwb)1i 
účinnosti změny Podmínek bude uveden ve změněných Podmínkách.

34-3- Pokud Objednatel se změnou Podmínek nemtililusi, mň právo Smlouvu pinumně vypovědět ve 
lhůtě jednoho (1) mčsice ode dne, kdy byl Poskytovatelem o změně Podmínek vyrozuměn. Výpověď 
bude v takovém případě účinná ke dni bezprostředně pívckhizejícímu dni nafcřvtí účinnosti změny 
Podmínek. Pokud Objednatel Smlouvu takto nevypovi, platí, že změnu Podmínek schválil.

15. Závěrečná ustanoveni
15.;. Objednatel neni oprávněn postoupil svá pohledávky ze Smlouvy (váctně zajlšfovacíliu postoupeni 

pohledávky), zastavit svá pohledávky ze Smlouvy něho převést své povinnosti ze Smlouvy na třetí 
osobu bvz předchozího písemného souhlasu Potikytovntek*.

15-2. Žádná /v Smluvních stran není oprávněna k jednostrannému započteni jakýchkoliv svých 
pohledávek proti jakýmkoh pohledávkám druhé Smluvní strany ze Smlouvy.

153. Obě Smluvní strany na sebo berou nebezpečí změny okolností.
15-4- Smlouva a veškeré její dodatky se řídi právním řádem České republiky.
15.5. Smlouva, její případné přílohy a dodatky a tyto Podmínky představuji úpluou dohodu Smluvních 

stnm ohledně záležitosti upravených ve Smlouvá a v plném rozsahu nuhrazují veškeré předchozí 
smlouvy, dohody a ujednání Smluvních stran týkající se týchž záležitosti.

15.6. Veškeré změny nebo dodatky ke Smlouvě mohou být učiněny pouze písemným dodatkem fádně 
podrpsnným oběma Smluvními stranami.

15.7. Práv* Poskýtewatele vyplývajítí ze Smlouvy či jejího porušení se promlčuji ve lhůtč deseti (10) let 
ode dne, kdy právo mohlo byt uplatněno poprvé.

IS-Jk Smluvili strany vylučují užití § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. Dispozitivní ustanoveni zákona 
má přednost před případnými obchodními zvyklostmi.

15.9. Objednatel není oprávněn návrh ne uzavření Smlouvy přijmout s dodatkem nebo odchylkou, oni 
když podstatné neruční podmínky nabídky. Smluvní struny vylučuji užití 5 1740 odst. 3 Občanského 
zákoníku.

15.20. Smluvní strany jsou podnikateli, uzavírají Smlouvu při svém podnikáni, a nu Smlouvu se tudíž 
neuplatní ustanovení £ 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 Obinnskélm 
zákoníku (lichva).

15.11. V případě, že jakékoliv u&tannvvní Smlouvy či Fodroinek je ě» se v budoucnu stane neplatným, 
neúčinným nebo nevymahatclným. zůstávají ostntni ustanoveni Smlouvy a Podmínek v platností a 
účinnosti, pokud z. povahy takového neplatného, neúčinného či ncvymahatclného ustanovení nebo 
z jeho obsah u anebo z okolností, za nkhž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního 
obsahu Smlouvy a Podmínek. Smluvní strany se pro takový* případ zavazují nahradit neplatné, 
neúčinné nebo ncvymahatclné ustanoven: Smlouvy či Podmínek ustanovením jiným, které svým 
obsahem, účelem a smyslem odpovídá nejlépe ustanoveni původnímu a Smlouvě a Podmínkám jako 
celku. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují v doteď víře a účinně jednat za účelem dn«ožcní 
dohody o lakovém nahrazeni neplatného, neúčinného či ncvyinahutclnéhu uskmovcuí a uzavřil k 
tomu potřebný* dodatek ke Smlouvě.

15.12. Smluvní strany se zavuzujl vynaložit veškeré nmžné úsilí ta účelem smírného řešeni jakýchkoli 
sporů vzniklých v souvislosti se Smlouvou, včetně jejího porušeni, ukončeni nebo neplatnosti. 
I’okud se některá ze Smluvních stran odmítne účn^nit jednání o smírném řešeni nebo pokud 
jakýkoli spor nebude vyřnšen ke spokojenost i Smluvních stran, bude tukmý*spor vv.niklý ze Smlouvy 
či v souvislosti sni rozhodován věaiěpPísliLšným soudem České republik)*, jehož místní příslušnost 
hade utťcna dle sídla Poskytovatele.

15.13. T)to Podnunky nabý^-oji útínoosti dne 1. května 2020.

Tyto obchodní podmínky jsou psány malým 
písmem, abychom byli šetrní k životnímu 
prostředí a neplýtvali papírem.

V pohodlně čitelné formě je naleznete na 
našich webových stránkách na adrese 
https:/Avww.psas.cz/obchodni-podminkv
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Praiské služby, a.s.
Pod Šancemi 444/1 
18077 Praha 9 
IČ: 60194120 
DIČ: CZ60194120 
e-mail: info@psas.cz

Objednatel
Hygienická stanice hlavního města Prahy se
sídlem v Praze
Rytířská 404/12
110 00 Praha 1 - Staré Město
IČ: 71009256
DIČ:

Rozpis ceny číslo: Z0051889
příloha smlouvy pro periodický svoz odpadu, 
pronájem nádob, vedení evidence a nadstandardní 
služby

Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v 
Praze
Rytířská 404/12 
110 00 Praha 1 - Staré Město

Objednávka / smlouva č.: Z0006325 
Smlouva od: 01.09.2020 Smlouva do:

Objekt specifikovaný:
Rytířská 404/12, STARÉ MĚSTO

Místo přistavení nádob:
RYTÍŘSKÁ 404

Pozn.:

Objem nádoby / četnost svozu

2401 - 1 x týdnč 
2401 - I x týdně^ 
2401 • 2x týdně 
klič obyčejný 
240 I • I x týdnč

celkoví Kč/rok období od období do sezóna kód odpadu / název odpadu schody 
/ metn

I 6 980.00 31.09.2020 150101 Papírové a lepenkové obaly 0/0
3 483,00 01.09.2020 150102 Plastové obaly 0/0

| 17 010,0001.09.2020 200301 Smčsný komunální odpad 0/0
I 1 78O.O0O1.09.2020 200301 Smčsný komunální odpad 0/0
| 3 483.0001.09.2020 150102 Plastové obaly 0/0

Uvedené ceny jsou bez DPH

Způsob platby: Faktura Platnost od: 01.09.2020
Četnost platby: Půlroční V Praze dne: 15.07.2020

Poskytovatel Objednatel

Hygienická stenice hl.m. Prahy 
sc súaem v Praze

Rytířská 12,110 01 Praha 1 
poltovní přihrádka 203 

tel. 296 335 700 
ČNfi Praha 1 65825011/0710 

IČ 71009256




