
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V ODPADQíÉEM. 
HOSPODÁŘSTVÍ číslo: Z0051737

Hygienická stanice 
hlavního másla Prahy

Tato SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V ODPADOVÉM HOSPOJ 
uzavřena podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
následujícími smluvními stranami:

00029/2020
ích předpisů, mez:

(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

(„Poskytovatel*4);

(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 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.

V Praze dne 14.7.2020 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

v rra2e
Rytífeká 12,11001 Praha

ras PraSí i
ic 71009256



OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. PRO 
poskytovaní služeb v odpadovém hospodářství

1. Úvodní ustanovení
Li. Spoleřnu«í IVoiakř služhj-. xs xyda'vi t)1o obchodní podmínky 5 cikaň jednntne upravit podmínk>. 

za ktenrh bude poskvtovat sluzbv v odpadovém bewpodafetvi. jež jsou vtichto obchodních 
podmínkách uvedeny.

2. Definice
2_L VjraTy i wlkSm počáicčním písmenem uvedené v téchto obchodnich podmínkách mail nádodujici 

virnarv pokud ze smlouvy. 7 obchodních podmínek nebo z jejích kontextu nevyplývá jinak:
1LLL Evidence znamená PrtihMnoc evidenci a Ptehled pfevstých odpadů za up^mulv rok.
2.L2. Kotalnp odpadů znamená vyhlášku č. 93/3016 Sb., o Katalogu odpadů.
2.J-3- Nádoba zuomená nádobu určená k ukládáni Odpadu, specifikov anou ve Smlouvě.
2.1.4. OhlunftkÝ zákoník zmírněná zákon C. Ro/uota Sb., občamký zákoník, ve znáni pnzrltyftich

předpisů.
а. L> Objednatel znamená ocobu. která s Pask)invatr)eo> uzavřela Smlouvu.
20-6. Odpad znamená odpad definovaný ve Smk/jvO. Odpadem nemůže být (i) komunál ni odpad 

nebo (i) odpad pi^fobný knmuúlmsu odpadu, jehož pŮNtxkx je >e vztahu k tumulu odpadu 
na úklade smlouvy oprávněn využit *>*tctnu shtomafcrov-útú. sběru, přepravy. iUděoí. 
využíváni a odstraňováni komunálních odpad O zavudcnóho obci.

2.L7. Podmínky’ znamená tytu obchodní podmínky vydané PKakyiovuielein.
2.1- 8. Poskytovatel znamená spnleěnost Pralaké .dnžb>-. s.v. ICO: 60194120. se sídleni Praha 9.

Pod Šancemi 444/1. zapsaná v obchodním rrjdřfci vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B. vložka 2432.

2.1.9. Průběžná evidence má význam uvedený* vfl.
2.1.10. Přehled převzatých odpadů za uplynulý rok má význam uvedený včL 8.1.3.
2.LU. Služby znamená služby’nabízené Poskytovatelem.jeSjsou uvedeny vél. 3-t-
2.1.12. Smlouva znamená smlouvu o poskytováni služeb v odpadovém hospodářství uzavřenou 

mezi Pnftkytovatdcm a Objednatelem; nedílnou součást Smlouvy tvoří Podmínky.
2- i-15. Svoz Odpadu zjuxncná převzetí Odpadu Poskytovs triem od Objednatele na ^ednanem

místé a zaji&ční doklíhu nakládáni sOdpodem v souladu subevně závaznými prúvnhn; 
předpisv. bvoz Odpadu ve děli aa Periodický’ Svoz Odpadu. Kdy je Odpad svážen pravidelné 
ve sjednané četnosti, n Neperiodický’ Svoz. Odpadu, kdy je Odpad svážen nepravidelné, a to 
na základé žádosti Objednatele.

2. L14. Zákon o odpadech znamená zákon t 18K/2001 Sb-. o odpadech a o zračné nčklerých
dalácb zákonů, ve zněni pozdějších předpisů.

2-2- I*h výkladu Podmínek a Smlouvy budou pouSívána níže ^vedena výkladová pravidla, pokud 
r. Podmínek, aeSmlouvy nebo z jejich kontextu nevyplývá jinak:
2.2. L Kde se v těchto Podmínkách odkazuje na .ělánkvr** bez daUí specifikace, rozumí se tim

ustanoveni těchto Podmínek.
2.2.2. Kde se v Podmínkách nebo ve Smlouvě odkazuje na „dny", rozumí se tím kalendářní dny.
2.2.3. Kde se v Podmínkách nebo ve Smlouvě odkazuje na .pracoval dny*, rozumí se Um každý den 

mimo soboty, neděle, státní svátky a ostatní svátky ve smyslu zákona L 245/aofto Sb.. o 
státních sv átcích, o uatitnich svatrk-h, o výzxumaýcň dnech a o dnech pracovního klidu, ve 
znění ivudějšich předpisů.

2.2.4. Výrazy používané v jednotném čislť zahrnují podle kontextu Uiké množné číslo a nuopnk.
2.2.5. Nadpiny v Podmínkách nebo ve Smlouvá slouží jx<u7e pro lepit orientaci v levtu a nemají vliv

ná výklad Podmínek něho Smlouvy.

3. Poskytované Sluzbv
34. Po«k>tovatel poskytuje náslcdujíd Sužbv-

3. L1. Periodický Svoz Odpadu;
3.1- 2. Neperiodický’ Svaz Odpadu:
3.L3- Pronújctn Nádob;
SL4 Voděni Evidence:
3- LV Nadstandardní služby.
3-1-6. Poskytovatel poskytuje Objednateli pouze Služby uvedené ve .Smlouvě. Poskytovatel nctrí 

povinen akceptovat požadavek Objednatele na poskytováni dalších Služeb.

4. Prohlášeni a povinnosti Poskytovatele
4.1. Poskytovatel zahazuje při poskytováni Shilrb dodržoval 'XSkeré nliecné závazné právní předpisy, 

acjiněna Zákon o odpadech a jeho pcuváděli právní předpisy.
4-2. Poskylovatcl jr oprávněn pradevtorat Služby lež pNinri pně osoby, vlakovém připadl* víak 

Poskytnvalrl odpovídá za fádně a vřasné poskytnutí Služeb, jako by je poskytoval ahn.
4-3- Poskytovatel je oprávněn i*frrušil poskytování Služrh v případě prodleni Objednatele n úhradm: 

ceny za poskytnuté Služby či jakákoliv jiné platby delším než deštit (10) kalendářních dnů, a to až 
do úplného zaplacení dluhu Ohjcdnatdc.

44. Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytován! Služeb, budedi proti Objednateli zahájeno 
ra-vnlvcněni hzen:.

4- 5- Zaměsmonc Poskytovatele jsou povuuň při porioiaviní Služeb přrdchárxt majetku
Otgednatrie a třetích osob a nepůsobit hluk nad oezbýtnou míru.

5. Prohlášeni a povinnosti Objednatele
5.1. Objednatel prohiažujc, že je oprávněn nakládat * Odpadem.
5- 2- Objednatel prohl^uje, zed je vědom svých povinnooti ve vztahu k Odpadu, zi^nčm dlel iř> Zákona

o odpadech, a že tyto povinnosti řádně phú
53. V případě vadného poskytnuli Služby Poakytovatricm je Ofyrdnatri povinen uphmit práva 

zodpovědnosti za vady nejpoadOji do konce následujícího pracovního dne poté. kdy w o vadném 
poskytnuti Služby dozvěděl, nebo kdy se o vadném poskytnutí Služby dozvědět mohl a měl, pokud 
byjcdnnl» péči řádného hospodáře. Marným uplynutím Ihflty dle předchozí věty nárok Objednatele 
zaniká.

6. Zvláštní ujednáni — Svoz Odpadu
6.1. PuNlcytovatd prohlašuje, že je ve smyslu Zákona o odpadech osobou oprávněnou k převzetí Odpadu. 

Poskytovatel proloíJr oprávnění k převzetí Odpadu OhjodnnK-li před uzavřením Smlouvy a 
náslerliiě kdykoliv na základě žádosti Objednatele.

6.2- Poskvtovatd se závoruje:
б. 2.1. přvhírr.t Odpad (O v případě Periodického Svozu Odpadu $ frekvenci sjednanou ve Smlouvě.

(iO v případě Neperiodického Svazu Odpadu « IMtř sjednané re Smlouvě, počítané od 
do ráčení výzvy Objednatele k převzetí příslušného Odpadu učiněné enailcm na adresu 
uvedenou w Smlouvě;

6.2.2. přebírat Odpad v místě sjednaném ve Smlouvě, a to s využitím odborné způsobiKxh 
pracovníků a technicky způsobilých techniekých prostředku;

6.2.3. naložit s Odpadem v souladu 5 obecné zsivaznými právními předpisv*; Poskytovatel 7c zq měna 
oprávněn dle vlastního rozhodnuti Odpad skladoval, sbírat, materiálově využít, recyklovat, 
upravit využil čí odrfraniL nebo z Odpadu získané druhotné surovím' prodat.

h.24- plnit od okamžiku ptrv»4í Odpadu od Objednatele povinnosti původce odpadů v souladu s 
1:6 odst. 4 Zákona o odpadech;

6.2.5. islslmnit případné enečUtčni poarmni komunikace, k němuž došlo při převzetí Odpadu od 
Objednatele;

64L6. informovat Objednatele o okoínoslccli. které z provomirh či jiných důvodů bráni v převzetí 
Odpadu v souladu se Smlouvou:

6-2-7. prázdnou Nádobu přistavit na její původní stanovtíkě.
6.3. Jestliže PtMkylin ald nepřevzal Odpad ve sjedmném místě a lerminu z důvodu na nlrané 

Poskylovutric. zavazuje se Poskytovatel převzít Odpad v náhradním lerminu do 22:00 hod. 
následuji čího pracovního dno.

6- 4- Jrfiiižc Pnskvlovatpl nepřevzal Odpad w .sjednaném místě s terminu z důvndu závady ve sjízdnost)
pogemní konmnikacc (napě. náledí a pod.), zavazuje se Poskytovatel převzít Odpad v náhradním 
termine do 22:00 hod. ne^Jiišahu pracuvn3u> cne náalcdujíeiho po obnoveni sjízdnosti pozetnni 
knmunikacv.

6.5. Jestliže PoRkvIovatcl nepřevzal Odpad ve (jednaném misté a terminu z důvodu nikoliv na straně 
Poskytovatele (jiných než dle él. 64), není Poskytovatel povinen převzít Odpad v náhradním 
terminu.

6.6.1’oskvlmatcl je oprávněn:
6.6.1. stanovit hmotnost převzatého Odpadu a vytříděný ch surovin (využř.daého odpadu);
6.6^. v případě Pcriodickcho Svozu Odpadu jednostranné změnit termin Svozu odpadu hn

souhlasu Ob^dnatelc. Změnu terminu Svoze odpadu je účinná ode dne. ve kterém 
Poskytovatel takovou změnu Objednateli oznámil;

6.6.3. odmítnout převzít odpad, který’ nen; OdpiKicm. reap, odpad se zmčnénými chemickými, 
biologickými či fý-ňkálnínti vlastnostmi či odpad, který’svými chcmtdcýTm. biologickými či 
fyzikálními vUnitnosirai neodpovídá dckbrav sněmu kódu druhu odpadá

6.7. Objednatel se zavazuje
6.7.1- soustřeďovat Odpad podhr jeho druhu, nesmichat Odpad sjiným druhem Odpadu ěi 1 Jiným 

odpadem;
6.7.2. řádně zařadit veškerý Odpad dle Zákona o odpadech .1 Katalogu odpadů;
6.7.3. bezúplatné poskytnout vhodné rakto k umiriční Nádoby s dostatečné zpevněnou prije/dovoc 

komunikací, jejíž profil umožňuje příjezd techniky Poskytovatele. Couvání svozového vozidla 
je nožně pouze do vzdálenosti 50 m;

6.7- 4 přistavit Nádoby na místo vzdálené tnaumihě 10 m od kraje poacmni konranikace (hranice
vozovky a chodníku nebo krajnice), ze které se Svoz Odpe-du provádí, a to zpravidla na 
chodník. Nádoby lze umístit na místo přistaveni pouze v termín Sv ozu Odpadu. Na území 
Pražské památkové rezervace je doba pro umístnění Nádob na místo přistavení upravena 
přísluixMHi vyhláškou hlavního města Prahy, kterou se Objednatel zavazuje dodržovat;

6.7.5 umožnit Poskytovateli volný' přistup k Nádobám v terminu plánovaného Svozu odpadu a 
bezpečnou manipulaci s nimi (vě. zabezpečeni schůdnosti z funkčního osvětlení trasy. 
mbcz|«AnM dveří pral: utrsnrolnéinu zavřeni, zahezpečení funkéravtí nákladního výtahu 
rvbvmč ■ ptoškoleň* (kkuvníkú PurácrHivaleW. pukud <e v domě nachází nákladní výtah a 
pokud se Nádoby nachází v jiném |>>dlnn);

6.7.6. nepívplftovnt Nádoby Od| mrictn;
6.7.7- v případě opakovaného přeplněni Nádob v Miučínnnsti s Posk\’lo\T.triem tuto situaci řráit. 

oopř. zvýáením počtu Nádob něho navýšením četnosti Svozu odpadu:
6-7-8. ukládat Odpad do nádob lakovým způsobem a jiným pneřehným způsobem zajisti!, aby jej 

bylo možné z Nádoby volně vysypat. Objednatel je zrjroěna povinen pfijmoct potřebná 
opatření proti přimnáni Odpadu k Nádobě ěi k víku Nádoby.

7. Zvláštní ujednáni - Pronájem Nádob
7. L Poskytovatel se zavazuje pfunoch it Objednateli kdočasnému užíváni Nádoby specifikované ve

Smlouvě a Objednatel se zavazuje ilalit za to Poskytovateli nájemná.
7- 2. Pronájem Nádob se sjednává na dobu sjednanou ve Smlouvě. Xcnt-l: ve Srvkvjvč doba nájmu

jednaná, sjednává se Pronájem N^dnb na dobu poskytováni Služby Svoz Odpadu.
7.3. Poslo-tovztd je povinen odevzdat Nádoby Objednateli nejpozději v den zahájeni poskytuvúní Služby 

PnxiájMD Nádob aa adresu sjednanáju ve Smlouvě. Poskytovatel pořídí fotodokumentaci předaných 
Nádob, která bude sloužit jako doklad o jejich odevzdání Objednateli.

74. Je-li to vzhledem k povaze Nádob potřebné. Poskytovatel při předání Nádob proškolí Objedná telr. 
rvrsp. jim určok' pneovník)-. v otxťuzc Nádoš. Objednatel se ravazpjc zajistit účast svých 
prscnvníkň na Itoteni vohshtzc Nad6b a písemně potvrdit proškolen: urůcnýrii zaměstnáacú na 
dokladu pfcdloheném Poslniovatcienr,

7.5. Objednatel je povinen užívat Nádoby pouze k účelu soustřvďovjrvi Odpadu, k jehož soustřeďování 
jsou určeny, u který’,'ie uveden w SnďwWě.

7.6. Olijedrmlri je povinen ttžívnl Nádoby jako řádný hn«|vodář a je povinen mcházcl s Nádobami tak 
aby Poskytovateli nevznikla jakákoliv Skoda a aby duálu k co nej menší 11111 upottebení N údolí

7.7. Objednatel je pminen prováděl IvěJ-nou údrihu NátVh, která spočívá zejména v péči o řřrtut n 
Nádob.

7.8. Objednatel je povinen ptsemné nznármt Poskylo-.airh vady Nádob, která má odstřeni Povkuovatcl. 
ihned poté. kd>’ je gistí nebo ledy je při pečlivém užívání Nádob zjistit mohl Objednatel není 
oprávněn provést jakékoliv změny Nádob tx» předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

7.9. Objednatel není oprávněn přenechat Nádoby do podnájmu třetí osobě něho je jinak přenechat 
k užíváni třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

7.10. Objednatel je povmeo umožnit Poskytovateli proMidku. opravu a údrřbu Nádob kdykoliv v rámci 
svých obvyklých pro vazních hodin.

7-ii. Objednatel je povinen odevzdat Nádoby Poskytovateli ke dni skončeni nájmu v jejich původním 
stavu s přihlédnuti ni k obvyklému opotřebeni.

7.12. Jestliže dukle kvážnému poůknzcní. ztrátě či oddzuní Nádoby, zavazuje se Objednatel nahradit 
Poskytovateli vzniklou škodu zaplacením ceny nové Nádobí*dle platného ceníku Poskytomtek.*.

8. Zvližtnl ujednání - Vedeni Evidence
8.1. Poskyto%iitrt ce zavazuje

8-i.J. itat pro Objednatele průběžnou evidenci o odpadech a o způsobech nakládáni s nimi vr 
smyslu 839 odsL iZá krmit o odpadech (.Průběžná evideno.’-'). a to pouze ve vztahu Ic Odpadu, 
na který’ se vztahuje Smlouva:

8.L2. zaslal Objednateli na jún Mtelcny knnukini emad Prbbežnua eviduna pravidelné jednou 
měriěně. ato

o. v případě. Ťr Puskytos utři puskylujc Olýxlaalcti pouze Pvrwxiwáý Svuz Odpadu, vidy n 
uplynulý- kalendářní měnič do 20. dne návkxlujícího kalendářního měmce; 

b. v pňjvulr, fe Poskytovatel pnHkytiije Objednateli pouze N«»jierindický’ Svoz Odpndu nebo 
Periodický i Neperňxllcký Svoz Odpadu, vždy za uplynulý’ kalendářní měsíc do poslcvlnílnt 
ilne následujícího kalciulihvího mčskc;

8- 1-3- zpracovat pro Ohirdnoirir na základě Průběžné evidence hlášeni odmzich. množstn’ odpadů
a způsobech nakládáni « nimi za uphnmK kalendářní rok (.Přehled převzatých odpadů 
za uplynuly rok"), a to pouze te vztahu k Odpadu, na který' se vztahuje Smlouva:

8.1.4- zasílat Objednateli Přehled převzatých odpadů za uplynulý* rok pravidelně jednou ručně, a to 
vždy za uplynulý' kalendářní rok do 5. února následujícího kalendářního roku;

8.1.5. véat Průběžnou evidenci, zpracovat Přehled převzatých odpadů za uplynulý rok a předávat je 
Objednateli ve formě vyžadované právními předpisy pro předáni příslušným orgánům 
veřejné správy.

8.2. Objednatel bere na vůdauu. že je sám odpovědny a předáni Evidence pfiduánému orgánu veřejné
správy.

9. Zvláštní ujednáni - Nadstandardní služby
9.1. Poskytovatel se zavazuje pnslytovat Objednateli Nadstandanini službu specifikovanou ve Smlouvě. 

Nadstandardní služba může spočívat v povinnosti Poskytovatele:
9- zj- odemykat a zamykat objekt;
9-1-2- vynátet a zanášet Nádobí- o* vzdálenost přcMhujteí 10 m od kraje pozemní kocmmikacr 

(hranice vozovky a chodníku nebo krajnice), w které se Svoz Odpadu provict:
9.1.3. odemykal n zamykal Nádoby;
9.14. provádět myti Nádob.

9.2. Popis objektu, pučet a tip zantykarich prostředků (klíče, čipy. karty apnd). četnost. vzdálcnoKt a 
počet zunáůcnv-dt Nádob jsou uvede nv ve Smlouvt
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9.3-V* pnpsidĚ Išudsfcíindardní služby odxais>'káa| a zamykání objektu se Objednntd atvjízujc předat 
Fciskj'tovntcli potřebný pořet klíčů od objektu oziuteunycii vis»!3«w. Poskulovnici se zavazuje tylo 
IdffiB po abon&íiií pod tylová oí řJadsCitnduninl siužKr odemykání a zamykání objelrtu vrátil 
Objednáte]:.

9.4. Službo Vjuááfidí a zanášení Nádob po schodech fo» poskytnout pouze piti Nádoby o maximálním 
objemu 240 L Sluibu yj-nákuí a zanášeni Nádob po rovinS lze poskytnout pmm! pro Nádoby n 
maxlmálmni objetnu 2.iOOl.

its. Conn a platební podmínky
to.i. Dbíutlnald stí znvwzAtie hradit Fcwkylovatdi eunu za -Služby ve výái stunavanů v IjfcasqiitSM weay, jenž 

tvoří ncdOuou součást Sihloíny.
30.2, Vktchng,-conj' uvedená v Kozpisn ceny jsem iwecIfipylH:?: píidnmé hodnoty, ncní-li výslovnĚ

uvedeno jinak. K uvedeným cetiám. bude pfl-pofren,-! daň 7, přidané b.odiioty V souladu, s právními 
předpisy,

10.3, Cena za Služby bude Objednatel cm hrazena za fakturační období sjednané ve Smlouvé, a to na 
sákladč daňového dokladu (faktur,’) vyssaveňiHw PostrjtíjvateEein vády po upSj'nuti přisluSnáho 
fitktumčnšho období, v němí byj)' Šluíty’ pořkytovány, í>«flový doklad bude obsahovat podrobný 
rozpis ceny za jedfiotllvě Služby a celkovou cenu za všechny Služby. Vstavený daňový doklad 
(faktura) bude Poskytovatel zasílat Objednateli buď v pSscmnfi podobí, nebo cicktroniek],' na o 
jnailovou adresu uvedenou ve Smlouvá, a to dle volby Objednatele. Poskytovatel je opvávndn 
Objednaítdi účtoval rjáklndy w zji^lúnl dyfio---réhc! ďokiladu (faktiLn,-) v písemné podobí.

10.4. Splatnosl daňového dokladu (fnktmy) bude čúiit dvacet jedna (21) dnů ode dne vystavení. 
Poskytovatel se Zftv.tzíýc odeslat dniio%ý doklad Objedná teB nejpozdĚji do tH (3) pracovnieb dnů od 
jeho \ystavef»í.

in.5. Olyedtiíilel provede úJinidu dařiovebo ookliidu (faktury) brahotovostiiim převodem na ňňel 
Píwi^tovatdle uvedený v přití ifáncm daňovém dokladu (faktuře). Za den úhn»cly daňového doklady 
(faktury) l>ude považerván den připsání jKněžiíů částkj' na účet Poskjtovatele.

lu.ó. Daňově doklady (faktury) vystavené Pmlcytůvatdem dlč Smlouvy budou splňovat veškeré 
náležitosti daňového dokladu dle obecné závazných prúvnid) předpisů,

10.7. Jťdnostmnuů úprava Ceny.
10.7.1. Inflační doložka. Ouny uvedené Rfiffifiteueenyje Powltytovatd tqirávttén navýší o míru imflauc 

vyjádřenou přírůstkům prňruěraéhti ročního indisxu ŠpotřebiIťlskýdi cen služeb za uplynulý 
kalendífjřtsS vak vyhlášenou Českým slaltsCidrýnl ůřadcfn, a to vidy jednou roční, po 
zvefejn&tii uvedeného intLesu Cwtfefw stíilkliiiíkým iiřtidětm, Pofikytavatcí oznámí navýšení 
cen v souladu sriinto ustanawntiin Otgednatisli a wiíle Objttdmiteli afciLiálnS ceny SluSeb 
tipravuité vc smyslu tdlioia usIbeiovihiÍ nejřpazdčji do tunice února přwtluSnáliO'kalendářního 
rofen, vchtcrÉm mají být cnuy navýšené v snuLidu s tímto sastanovenlm platné a ůctnnú. Ceny 
upravené v soaMu S tímto ustnaovenfm bxiáou platné a účinné zpětné k 1, lednu přisluSného 
kaicudářního roku.

10.7.2. ZvýSení cen vdňslftdku le^lslafívníehi auén, Dojdcdi kc zvýšení nákladů Ptsfartovatela 
souvisejících s pos^továníni SJ užeb v důsledku legislativních zmčn (mpř. zvýšeni zákonných 
poplatků za uložení odpadů na skládce), js Poskytovatel oprávnén navýšit ceny za Stužby o 
takto zvýšené náklady a zaslat upravený ccnik Objednateli, Takové navýšeni cen bude platné 
a účinné kc dni nabytí platnosti a účinnosti právního předpisy, na základů kterého dojde 
k navýšeni nákladii Posfcytcjentele souvls^ících s poskstď.ánim Služeb.

10.7.3. Zvýšeni cen z jiných důvodů. Poskytovetd je kdykoliv m trvání Smlouvy opiúvTičn navýšit 
ceny za Služby. V takovém pfipsdč navýSen í cen oznámí Objednateli a zašle mu upravený 
miík, a to nejpozději dva (2) měsíce přede -dnem nabytí ůčlnnčistí uíivvšcnýdi ceň. Děsí nabytí 
účimtoRli nevýšených cen bude uveden v upraveném ceníku. Pokud Objednatel s navýšením 
cen nesouhlasil mi právo Smlouvu písemné vypovádčt ve ihňJé jednoho (i) mésídi ode dne, 
kdy mu Poskytovatel navýšeni csrn oznámil. Výpověď bude v takovém případe účinná kc dni 
bezprostředně itředdiií,zejícímu dní Itabytí ůĚinuosti navýšených ccn. Pokud ObjednaSel 
Smlouvu takto rvevypoví, platif že navýšeni cen schválil.

10.5. Dojde-U ke zjnftndm v cenách at Služby v souladu s plědc hoafmi odstává tohoto článku, přičemž 
tyto rZJSkčny sc budou vztahovat kc Službám, na kfccié Poskytovatel již vystavil daňový doklad 50 
použiti tón původních ttj. cen 2a Služby před jejich navýšením v souladu .v předchozími odstavci 
tohoto Článku), jc Poskytovatel oprávněn, zahrnout nedoplatek za taková Služby do jiného daňového 
dokktciu ■-’ystavenčbo za poskytováni Služeb v souladu s tímto článkem, resp. vystavit na takový' 
nedoplatek vlastní daňový doklad,

10,9, Jestljže je pru Svoz některého druhu Odpadu sjednána zápomá výše ceny (Ij. PoskylovateE se 
xavLoaije pluti! Objednateli odmčnu za předání přístušochD Odpodu), bude tato odeněaw ŮSliDvárta 
siunoštzitným daňovýni doklačlem {íakturou) vystaveným Objednatelem. Ústímovt-ad čl- íO.t až j,o.ťí 
sc na případy dle tohoto ustanovení užiji obdobně, pokud to jejich povah a připtíuštf.

11. Důvěrnost informaci
11.1. Každá Smluvní strana jc povítmú (3) nakládnl s vešketýtni informacemi, klete jsou obsahem 

Smlouvy noho které žfskulu v sunvlskislL sjednáním o uzavření Sanlouvy, v souvislosti s uzavřením 
nebo v souvislosti s plnčnim Smlouvy, a s tufonnaKani tý'kajíclmi se druhé Smluvní strany, jako 
s informacemi při sne důvěrnými a (ii) bez předchozího pisumného slksIiL'isu druhé Smluvní Stitmy 
hto důvěrné inťormfu-e nezveřejnit ani jinak nezpíistupnit žádné třetí oíxibě,

11^. Povinnost zachovávat důvčmost iufoťiuod podle ustanovení tohoto článku ac nevztahuje v 
příslušném rozsahu na ooslcdujici pfipadyi (i) sd člení důvčnmch informací je vyžadováno soudem, 
právními předpisy, rozhodím tim orgánu státní správy něho regulačním orgánem něho orgánem 
dohledu v souladu sc zákonem o na základě zákona; fil) důvěrně Informace byly Smluvní stinnou 
získány ze zdroje nesouvisejícího s druhou SmhivnS štvanou, pokud tento zdroj není podle 
oejlepiSSho vědomi Smluvní strany, která příslušné informace obdržela, povinen zachovávat 
důvěrnost takových informací; (US) důvěrné informace se staly veřejné dostupnými jinak než v 
důsledku jejich zpřístupnění v rcaporu s t-ooto Smlouvou; (iv) důvěrné mforxnace mčta Smluvní 
strana k dispozici jeítě před jejich spfísrupnéňím druhou Smluvní strtmůu; nebo (v) sdělení 
dilvéntýdhi inform ad v nesbytnéia rozsahu odborrtřm poradcům, žaměstnanciim či zástupcům 
Smluvní strany' ?jj ňtaletn jednássí o uzavření, uzavřeni ndx) phiůní Stulomy 2a prjdminky, Sc takoví 
plljcmct důvěrných infrwtnaet jsou v&sSnt poísnitostí zachtnúiint dAvémofii ittfonuací ucjtncnč vc 
stejném, rozsahu, jako je sl:anm-ssui> v tomto Sállfea.

12, .Sankce
li.l.. Vpřlpadě prodlení Objednatele s úhradou ceny 2a Služby se Objediaatcl zavoziffe zaplatit 

Poskytovateli smluvní úrok z prodEeni vc výší Ú4K z dlužné částky za. každý den prodlení, a to i
v případů, áe Objednatel tleni za prodJcni odpovědný,

12.2. Úrok 2prodlení nekryje škodu vzniklou nesplněním pcněžilého dluhu; v případě vaniku takové 
škody má PoHkj-tovatd nárok na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu vedle úroku 
z prodlení.

13- Trváni Smlouvy
13.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okasnžikean jejího p<nipisu Smluvními stranami, nent-Si vo 

Smlouvě sjednáno jinak. V případě, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 
podle zvláštního zákona, nabývá účinností dnetn. který je uveden ve Smlouvě, nejdříve vSak dnem 
uwřqjnční v registru smluv.

13.2. Smlouva může být ukončena pouze:
13.2.1. dohodou Smluvních, síran;
13.2.2. uplynutím doby, na kterou byla u zavřenu, pokud hybu uzavřena na dobu určitou;
13.2.3. výpcmkií.

13.3, Pokud jc Smlouva sjednáni na dobu neurčitou, jsou obě Smluvní strany oprávněny ji vypovědět 
bez uvedeni důvodu s jednoměsíční výpovčdní dobou, která počne běžet první den kalendářního 
měsíce následuaídho po doručení výpovědí a skončí v poslední den následujícího kalendářního 
měsíce po doručení výpovědí.

13.4, Objednatel je OprávmČn vypovědět Sndotiv’n, pokud Poťl^ví.cr.atcf alespoň třikrát v průběhu tří (3) 
po sobě jdoucích mfesteSk podstatně zaviněné poíilži své smluvní povinnosti. Objednatel 
ťoskyLnvatdc no takové porušeni poviímosti a na. možnost výpovůdíi dle tohoto ust ano vervi písemně 
upoeoml!, a PasHytovutcl přesto ani dodeseti (10) dmi neodstranil 1 rvnjicí potrašení povmnostf nebo 
se hěhetn rtůslcdujících tnccti (30) dopustil datlího porušeni svých smhivntdh povinností.

33.5. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvo bwf výpovědní doby. pukud GhjednuteL pumSS své 
pevfoKiusU podslaUiým způsobem; za porušeni povi'iriosti pejastulným způsobem se považujv 
zejména, pokud;
13.5.1. se Objedná Jel dostane áo prodlení s úhradou Ceny ěi jakéisnlivjejL ěn&ti přesabujiciho ritóet 

(to) kalendářních dnů;
£3.5,a» Objednatel alespoň dvakrát v průběhu dvanácti (32) iío sobě jdoucích mfateu předá či se 

pjliBBt piídal r«!ikytavntclj cidpíié, který není Odpadenb nebo uloží do Kádoby odpad, pra
jehož utožťíiiE Nůtlnbii není urCcna;

135-3. proti OhJoctoatdi bylo athájeno iiuolvcnění řízeni a vzákoiutč Ihůtů nedošlo k odmítnutí 
jnsolveiiětilbo návrhu proZjirvuQU bczdúvodnosJ?

1345.4. OSjjLilnatoljiným podataitníin zptkaobem poruší swépovinnos.ti.
33'b' Smlwiivu lite vypovědět i ve vztahu jen k některým jednot]ivj>ni Službám; v takovém případě po 

Uplynutí výpúvídru dcá^.' zůstává Smlouva vůřínnosdl vc vbIhIjm kostabnim Službám. V přípodfe 
výpuvodi Smlouvy vq vzlnliu ke Službě Svom Ortpsidc však Smlouvo zimíká i ve vztahu k oslatníni 
Síiiíliám: ORtatsiS Služby nelze poskytovat bezarwSafifíého posilování Služby SvohkOdpadu.

13,7, Pro vjloučcní pochybností platí, že žádná Smluvní strana nesmí od Smlouvy odstoupit ani ji 
ukončit jinak než způsobem a z důvodů výslovně upravených v Podmínkách a ve Smlouvě,

í3-S- Výpověď Smlouvy musí být písemná a nabývá účinností okamžikem doručeni písemného 
oznámení o výpovědi druhé Smluvní Straně.

13. Ú, V případů zániku Smlouvy zůstávají nedotčena ustanoveni o smluvních pokutách, řešuní sporů a
další ustanovení, která vzhledem ke své pavnze mají trvat i po ukončení Smlouvy; stejně tak v 
případě veáuikv Smlouvy zůstává nedotčen nárok na smluvní pokuty, náhradu škody a úroky z 
prodlení, který' vznild v důsledku porušeni Smlouvy.

14. Změny Podminek
14.1. Phskv’tovatel a Objcdttatcl konatatují, že s povahy aívazky již při jednání o uzavření Smlnuvy 

vyplývá rozumná potřebu pozdějSi zznény Podmínek,
14- ů Poskytovatel jc oprávněn tyto Podmínky v pfiměřctiéin. rozsahu změnit. Veškeré zitteiiy Ičctrto

Podmínek ťapk)’tovatBt upřislupni ve svém sídle a nu internetových stránkiich vAVW.pwna.es; a 
současně o těchto změnách vhodnatt ŠmiKru Výtoůuna Obgcdnatcle, zejména, zasláními e-mailové- 
zprávy s ■odltnasm na utvcFejn&nou verzí (Vidirtinck. Poskytovatel vyrozumí Objerinaíftle o zmťně 
Podmínek nejpozději dva (2) měsíce přede dnem nabytí účinnosti změny Podmínek. Den nabytí 
ůKnnusti změny Podmínek Imdle uveden ve změněných Podmínkách.

14^, Pokud ObjíďjMítd hc r-měmiu Podmínek nesouhlasí, mš právo Smlouvu pÍHomně vypovědět ve 
Ihůtě jcdnolio (1) mSsice ode due, My byl Pů&Kýtoyateiem o ÉnSnf Podmínek vyrozuměn. Výpovííď 
bude v takovém případě účimiůke dni bezprostředně pčedcházefícíniu ďtd nobytl Účinnosti, zinčny 
Podmínek. Pokud Objednatel Smlouvu takte- nevypoví, plutí, že změnu Podminek. schvůlil.

15. Závěrečná ustanovení

15.1. Otjiťdnatcl není •upravníoi posto upit své polúedúvky že Smlouvy (věctná znjtSťbvacSio postoupení 
poh Icdavky), zastavit své pohledávky /,é Smlouvy nebo převést své povinnosti ze Smlouvy na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele,

15.2. Žádná /% Smluvních stran není oprávaiéna k jednostrannému 'feipcůtcní jakýchkoliv svých 
pohledávek proti jakýmkoli pohledávkám druhé Smluvtt; strany ze Smlouvy.

153- Obě Smluvní strany na sebe berou ttel^vstfieči změny okolnosti.
15- 4. SsuSouva a veškeří její dodatky se řídi právním řádem Česká repůhliky.
J^.p' Smlouva. její případné přílohy a dodaik’,' a tyto Podmínky představují úplnou dohodu Smluvních 

stran ahlednů záležitostí upravených ve Smlouvě a v plném rozsahu nahrutfiyf veškeré předchozí 
smlouvy, dnboňy a ujednání Smluvních stran tyicijici se týchž záležitostí.

15.6. Veš kůre změny nebo dodatky kc Smlouvě mohou bý? učiněny pfjttae písemným dodatkem řádně 
podepsnným oběma Smluvníma stjanamtr

15.7. Práva Poskytovmelc vyplý-vajíca ac Smbuvy tí jejího porušení se promlčuji ve líiittů deseti (10) kt 
ode dne,kd).' právo mohlo být uplatněno poprvé.

15.18. Smluvní strany vylučuji uHti § 55S odst. 2 Obeanského zákoniku, Dispozjlivní ustanoveni zákona 
má přednost před pnpntlnýrní obchodními zvyklostmi.

15.9. Objednatel není oprávněn návrh na uzavicni Smlouvy přilmout s dodatkem, nebo oddbyibou, ani 
když podstatně nemění podíWÍůk)' ftúhídky.Smluvní stranylyluSují užiti § 1740 odst. 3Občanského 
zákoníku.

15.1a. Smkivm slran>' jsou podniká lull, ťisarvíťiijí 5i»l(NtV« pri svam podaikiat. a na Smlouvu se ludíí. 
aflupbtni ustanovení S 1793 Občanského aUkoinílas (ncúnvěmé zkráceni} ani 5 rTflě Občanského 
aikanlku flíchva).

35.1 i. V přípnetě, žnjsilaĚknliv ítstanovení Smlouv>r čí Podmínek je ěi se vburicmcmi stane ncphktným, 
tteáHnňýnv nebo nevymahalclným, zůstávají ostatní ustanoveni Smknny a iVjdmínckv pblnnstí a 
ůSinncsti, pokud z povahy tokovýho neplatného. n-eůěiniuLho ěi nevymíihatdnétio ustaňovení nebo 
z jeho obsáhá anebo z okolností, za nichd bj'lo uzavřeno, nevyplývá, žfrjej nekve oddělit od ostatního 
obsahu Smlouvy n Podminek. Smluvní strany so pro takový' přípůd zaiňZhji nahradit neplatně, 
neúčinné nebo rwvymahatelné ustanoveni Smlouvy ěi Podmínek UStáňrOVeňím jiným, které svým 
obsahem, účdem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení půvoďtótMU a Smlouvě a Podmínkám jako 
cclkiL V této souvislosti se Smluvní strany zavazují v dobré %'íře n účinně jednat za účelem dosaženi 
dohody o lakovém nahrazeni neplatného, neúčinného £í ncvynuiliatdného ustanoveni a uzavřít k 
tomu potřebný dodatek ke Smlouvě,

15.12. Smlnvni strany se zavazuji vynaložil Veškeré mužné úsilí za účelem smírného ftáctií jakýchkoli 
sporá vzmMýdi v souviskisU se Smlouvou, včetně jejíhu pcnuSenE, ukončeni nebo nepliitností- 
Jtokud se některé ze Smluvních stran ochnítne úéostmt jednáni o smírném řešení nebo pokud 
jnkýkol i spor nebude vyřešen kc spokojenosti -Smluvních strars, bude lakový spor vzniklý' ze Smlouvy 
S vsouvíslůstl s ní mzlioflován větrné příslušným soudcni České rcpnbltlQV jehož mastní přfšlnSnoSt 
l>.ďc uříena dle síd|?j Poskylovníelč,

15.13. Tyto Podmínky nabývnji úůrmasti 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://wvvw.psas.cz/obchodm-podminkv
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Pražské 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: Z0051737
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:
Něměická 1112/8, BRANÍK

Místo přistavení nádob:
NĚMČICKÁ 1112

Pozn.:

Objem nádoby / íetnost svozu poíct I jednotková
ks ! cena Kč/rok.1

celkoví Kí/rok období od období do sezóna kód odpadu / název odpadu schody 
/ metry

Í24Ó t - 2x týdní 8 505.00Dl .09.2020 200301 Smísný komunální odpad 0/0
1201- tx týdní 2 150,0001.09.2020 150101 Papíroví a lepenkoví obaly 0/0
1201- Ix týdní 1 860,00Ol.09.2020 ;! 50102 Plastová obaly 0/0
120 l-2x týdní 4 994,00 31.09.2020 (200301 Smísný komunální odpad 0/0

Uvedené ceny jsou bez DPH

Způsob platby: Faktura 
Četnost platby: Půlroční

Platnost od: 01.09.2020 
V Praze dne: 14.07.2020

Poskytovatel Objednatel

Hygienická stanice hl.m. Prahy
sc síítem v Praze

Rytířská 12,11001 Praha 1 
poltovní přihrádka 203 

tel. 296 335 700,
ČMfi Praha 1 65825011/0710 

IĎ 71009256




