
SMLOUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽEB V ODPADOVBVČ 
HOSPODÁŘSTVÍ číslo: Z0051883

Tato SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ^
uzavřena podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve ;:^ní ||žr(|^ích předpisů, mezi 
následujícími smluvními stranami: 1 ~— 

Hygienická stanice 
hlavního města Prahy

00 030/2020
SmlonvaT)byla.

(1) Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IČO: 71009256, se sídlem Praha 1 - Staré 
Město, Rytířská 404/12 
(„Objednatel44);

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

(„Poskytovatel44);

(Objednatel a Poskytovatel jednotlivě dále též jen „Smluvní strana4* a společně jen „Smluvní strany44);

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 „Podmínky44). 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 15. 7. 2020

Pražské služby, a. s.
v Praze dne-------“4 D8. 2020--------

Hygienická stanice hlavního města Prahy se 
sídlem v Praze

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

Podpis:

Jméno: TVAty^. '1^.(
Funkce:

hygienická stánicí hl. m. Prahy
se sfóem v Praze

Rytířští 12,110 01 Praha 1 
poštovní přihrádka 203 

te^9S33S70í]^^^^^^^
CNfi Praha 1 65825011/0710

lč 71009256



obchodn í podmínky společnosti PRAŽSKÁ SLUŽBY, A-S. pko 
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

l. Ovorfni u«lanovmí
1.1. Spoteřnost Pražská shifby. jui. \ydává tylo obchodní podminfcys cdcm /rdnotnč upravit podmínk)-. 

ZZI lete rve h bude poskytovat služby v oclpadovúm hospodářství, jeř. jsou v tichtr* obchcxlních 
podmínkách uvodeny.

2.1. Výrazy s velkým poCótcdmm písmenem uvedené v tóchto obchodních piximinkách mají následující 
význam, pokud ze smlouvy, /. obchodních |X)dinioek nebo 7 jejich kontextu nevyplývá jinak:
2.Li. Evidence mámená Průbtínou evidenci a Přehled převzatých odpadů » uplynulý rok.
2.LX Katalog odpadů mámená vyhbSku L 93/3016 Sb.. o Katalogu odpadů.
2.1.3. Nádoba znamená nádobu učená k ukládáni Odpadu, specifikovanou ve Smlouvě.
2.1.4. Občanský' zákoník znamená zákon Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znčni puzr&Jftfch 

předpisů.
2.L5. Objednatel znanwná osobu, která « Poskvtovstclcni uzavfebt Smkrjvu
2.1.6. Odpu<l /.namená odpad dcGnuvaitý ve Smlouvě. Odpadetú nemůže být (i) komunální udpnd 

nebo (ů) odpad podobný komunálnimu odpadu, jehož původce je ve vztahu k tomuto od|MKhi 
na základů smlouvy oprávněn využít systému shrormžďovúni. sběru, p/vpravy. tHděni. 
využíváni a odslraAuvúnl koraunálakh odpadů /.iwdcnébo«JirL

2.L7. Podmínky znamená t>1o obch«*lni podmínky vydané PusVylovatckm.
2.1.8. Poskytovatel znamená spolněnoat Pmřskč služby, a.s., IČO: 60194120, m* nídlcm Praha 9, 

Pod Šancemi 444/1. zapsaná v obchodním rejd fíku vedeném Městským noudcm v Praze, 
oddíl H, vložka 243a

2.1.9. Průběžná evidence má význam uvedený vd. 8.1.1.
2.1.10. Přehled převzatých odpadů za uplynulý rok má význam uvedený véL 8.13.
2.LH. Slu±b>' znamená služby nabízené Poskytovatelem, jež jsou uvedeny vfl. 31.
2.L12- Smlouva znamená smlouvu o poskytováni služeb v*odpadovém hospodářství uzavřenou 

mezi Poskvtovatekno a Otrcdxutdcm; nedanou součást Smlouvy tvoří Podmínky.
2.1.13. Svoz Odpadu znamená převzetí Odpadu. Poskytovatelem od Objednatele na sjednaném 

místě n zajištění dnUího nakládáni sOdpadem vmuladu < obecně zátntnýini práv-mmi 
předpův . Svoz Odpadu se děli na Periodický Svoz Odpadu, kdy je Odpad svážen pravidelně 
ve sjednané četnodi. a Nepenodieký- Švec Odpndo. kdy* je Odpad svážen nepravidelně, a to 
na základě žádosti Objednatele.

2.1.14- Zákon o odpadech znamená zákon č. 183/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve zněni pozdějších předpisů.

2.2. Při výkladu Podmínek a Smlouvy budou používána níže uvedená výkladová pravidla, pokud 
z Podmínek, ze Smlouvy nebo z jejich tontrviu nevyplývá jinak:

2.2. L Kde se v těchto Podmínkách odkazuje na .články ‘ bez daUí specifikace, rozumí se tím
ustanoveni těchto Podmínek.

2.2.2. Kde se v Podmínkách nebo ve Smlouvě odkazuje na .dny**, rwumi se tím kalendářní doy. 
2.2.3 Kde se v Podmínkách nebo w Smlouvě odkazuje na .pr-jcrn ní dav *, rummí ac lim každý dm

mimo soboty, neděle, státní svátky a ostatní svátky ve smyvlti zákona é. 245/2000 SK. o 
státních svátcích, o ostatních svátcích, o vý-zimmnýrh dnech a o dnech prm-uvního klidu, ve 
zněni iKodějších předpisů.

2 2.4. YStu/s použivané v jednotném ébk- uihrnuji podle kontextu také množné éhlo a naopak
2.2.3 Nadpisy v Pai rmnkách nebo vr Smlouvá skmží pixur pm lepší oricntar: v term a nemají vlh

na výklad Podmínek nrho Smbuvv

3. Poskytované Služby
34. Poskytovald poskytuje nás ledujid Slutbv- 

3li. Periodický Svoz Odpadu:
31.2. Neperiodický Svaz Odpadu;
3 L3 Pronájem Nádob;
314. Vedení Evidence;
3143 Nadstandardní služby.
3 l6. Poskytovatel poskytuje Objednateli pouze Služby uvedené \e Smlouvě. Poskytovatel není 

povinen akceptovat požadavek Objednatele na poskytováni dolšich Služeb.

4. Prohlášeni a povinnosti Poskytovatele
4.1. Pi Kkytovutel w zavazuje při poskytováni Služeb dmirltrval veškeré obexně závuznó právní předpisy, 

zejména Zákon o odpadech a jeho pruváděd práv ní předpisy.
441. Poskvtovatel je oprávněn poskytovat Služby též pomocí jiné omvIjv. vtahovňr případě však 

Poskytovatel odpovídá za řádné a včasné poskytnuti Shiictx jako by je poskytoval sám.
4.3. Poskytov atel je oprávněn přerušit poskytováni Služeb v případě prodleni Objednatele súhmdon 

ceny w» poskvlnutě Sliržhy éi jakékoliv Jiné platby drltím než dmnt (10) kalendářních dnů, a to až. 
do úplného zaplacení dluhu Objednatele.

44- Peskytovatd je oprávněn prémšit pndntuvňci Služeb, bude-li proti Objednateli zahájeno 
inmlvcnčni fizeni.

4.5. Zamést nand Poskytovntclc jsou povinni se při poskytováni Služeb předcházet škodám na majetku 
Objednatele u iřetich osob c nepůsobit hluk nad nezbytnou míru

3. Prohlášeni a povinnosti Objednatele
5>l. Objednatel prohlašuje, že )v oprávněn nakládal s Odpadem.
54. Objednatel prohlašuje, že si je vvdom tvých povinnost i ve vztahu k Odpadu, zejména dlo§ 16 Zákona 

o odpadech, a ic tyto povinnosti řádně plni
5-3 Y případě vadného poskytnuti Služby Poskytov-jirlem je Objednatel porinsti upbtnit práva 

z txijxwědno*ti za vady ncjpozdéji do konce následujícího pracovního dne poté. kdy se o vadném 
poskytnutí Služby dozvěděl, nebo kdy wc o vadném poskytnuti Služby dozvědět mohl a měl, pokud 
by jednal s péčí řádného ho»podáře. Marným uplynutím Ihfity dle ptedchod věty nárok Objednatele 
zaniká.

6. Zvláštní ujednání — Svoz. Odpadu
6.1. Poskytovatel prohlašuje, žeje ve smyslu Zákona o odpadech osoliou oprávněnou k převzetí Odpadu. 

Podílová tel prokážr své oprávněni k převzetí Odpadu Objednateli před uzavřením Smlouvy a 
náslndně kdykolk- na rákladě žádostí Objednatel*.

6.2. Pmkytovntcl se zavazuje:
6.2.1. přebírat Odpad (i) v případě Periodického Svozu Odpadu s frekvencí sjednanou ve Smlouvě, 

(u) v případě Neperiodického Svozu Odpadu vr Ihůtě sjednané w Smlouvě, počítané od 
doručeni výzvy Objednatele k převzetí příslušného Odpadu učtnéné cnuilca) na adresu 
uvedenou ve Smlouvě;

15.2.2. prcbímt Odpad v místě sjednaném ve Smlouvě, a tn svyužitim odborně způsobilých 
pracovníků a technici^* způaobilývh technických prostředků:

6.2-3 naložit s Odpadem v souladu s obevně závEiným i právními předpisy. Poskytovatel je zejména 
oprávněn dle vlastního roehndnutí Odpad skladovat, sbírat, matcralovť vyučí, recyklovat, 
upravit, využit Ci odstranit, nebo 1 Odpadu získané druhotné suroviny prodat.

6.24. plnit od okamžiku převzetí Odpadu od Objednatele povinnosti původce odpadů v souladu s 
$ 16 odst. 4 Zákona o odpadech:

6-2^. odstranit případné znečištěni ptoarmní komunikocc. k němuž doďo při převzetí Odpadu od 
Objednat rk;

6.2.6. informm-nt Objednatele o okolmmtech, které z prmoznirh a jinvdi důvodů brání v převzetí 
Odpadu v souladu se Smlouvou;

6.2.7. prázdnou Nádobu přistavit rvn její původní stanov lité
6^. Jestliže PuskytíA stel nepřevzal Odpad vv sjedná něm místě a termínu z důvodu na straně 

Poskytovatele, zavazuje se Poskytovatel převzít Odpad v náhradním termínu do 22:00 hod. 
uáHkxlujíulto pnavn-nOiu dne.

64. Jesdižr PoskytovBld nepřevzal Odpad ve jednaném místě a terminu z dCvvxki závady vv vjlzdcnsti 
pontem ni komun Dc.tre (rupr. náledí apnd.;. ravnrnje se (Ytskytnvatcl převzít Odpad v náhradním 
terminu do 22:00 hod. nejbltíUíh© pracovního dne nislcvhýíciho po obnovení sjízdností pozemni 
komunikace.

6.5. -Ifvtližr Poskylovatel ■epéeval Odpad ve sjednaném míirtř a lennínu t důvodu nikoliv na straně 
Pnvkytnatdr (jinýxh než cle d. 6-tX není Poskytovatel povinen převzít Odpad v náhradním 
terminu.

6.6. Poskytovatel je oprávněn:
6.6.1. stanovit hmotnost převátého Odpadu a vytříděných surovin (využitelného odpadu);
6.6^. v případě IV-todicfcčho Svozu Odpadu jednostranně změnit termín Svoni odpadu bez.

<ochksu Objednatele. Změna tcnnmu Svozu odpadu je účinná ode dne. ve kterém 
Poskyloivatcl Lnkov txi změnu Objednateli oznámil;

6.6.3 odmítnout převrzít odpad, který- není Odpadem, rap. odpad se změněnými chetnicl^mi. 
biologickým! či fyzikálními vlastnostmi éi odpnd, kten* svý-tni chmirkými. biologidrécú d 
hzikálniru dostňostini neodpovídá dekkrovaněseu kódu druhu odpadu.

6.7. Objednatel se zavazuje
6.7.1. soustřeďovat Odpad podle jeho druhu, nes míchat Odpad s jiným druhem Odpadu či s jiným 

odpadem;
6.7.2 řádné zařadit veškerý Odpad dle Zákona o odpadech a Katalogu odpadů;
6.7.3. bezúplatné prtskytnoui vhodné mísla k umístění Nádoby- s dostatečné zpevněnou přijezdo\TXi 

korauníkneí, Jejíž profil umožňuje příjezd techniky Poskytovatele. Couvání svuzovóho vozidla 
.ic mužné pouze do vzdálenosti 50 m;

6.7.4. přistavit Nádoby aa misio vzdálené maximábě ki m od kraje poictnni komunikace (hranice 
'užovky a rh.idmku nebo krajnice), ze které se Smis Odpadu provádL a to zpravidla na 
chodník. Nádoby- lze umístit na místo přistaveni pouze v termín Svozu Odpadu. Na území 
Pražské památkové rezervace je doba pro umístněni Nádob na místo přistavení upravena 
příslušnou xyhttftou hlavního města Prahy, kterou se Objednatel zavazuje dodržoval;

6.7.5 umožnh fVokytovatcii volny- přístup k Nádobám v terminu plánov aného Svozu odpadu a 
bezpečnou manipulaci s uimí (vr. zsbrzpcčxmí schůdnosti a funkčního osnétlcn trasy, 
zabezpečeni dveří proti >amr,volnému zavření, zahezpix-cní funkčnosti nákladního výtahu 
v domě a prntkolcni pracovníků Pnskytovntctr, pokud se v domě nachází nákladní výtah a 
pokud se Nádoby nachází v jiném pndlaži);

6-7-6 ne přeplňovat Nádoby Odpadem;
6.7.7. v případě opakovaného přeplnění Nádob v součinnosti s Pmlcytovatckrm tuto situaci feSt. 

např. zvýšením počtu Núdnb nebo navýšením četnosti Svozu odpadu;
6.7.8. ukládat Odpad do nádob takovým zpývolicm a jiným potřebným způsobem zajistit, aby jgj 

byío možné z Nádoby veJoč vysypat, objednatel je rcjmčac povinen přijmout potřebná 
opatření proti přim rzáni Odpadu k Nádobě ěi k vin Nádoby.

7. ZvláAtní ujednáni - Pronájem Nádob
7. L FVískyioválel se zavazuje phmcehat Objednateli k dočasnému užíváni Nádoby spcdílkované ve

Smlouvě a Objednatel se zaaanijc pbtk a to Poskytovateli nájemné.
7.2. Pronájem Nádob se sjednává na dobu sjednanou vt Smlouvě. Ncní-li ve StnlouMč doba nájmu 

sjednaná, sjednává se Pronájem Nádob n.i dobu poskytování Služby Svaz Odpadu.
7.3 Poskytovatel je povinen odevzdá* Nádoby Objednateli aejpo.:ději v den zahájeni paskylováni Služby 

Pronájem Nádob na adresu Sjednanou vr Smlouvě. Poskytovatel pořídí fbtodokumenrae4. předaných 
Nádob, která bude sloužit jato doklad o jejich odevzdáni Objednateli.

7.4. Je-li to vzhledem k povaze Nádob potřebné. Poskytovatel ph předání Nádob proškolí Objednatele, 
rcip. jim určené pracovníky, v obsluze Nádob. Objednatel se zavazuje zajistit účast svých 
pracm-niků na školení v obsluze Nádob a písemně potízdit proíkolfn: určených zaměstnanců na 
doklade předloženém Poskynovatdem.

7.5. Objvdaatcl je povinen užíval Nádoby pouze k účelu soustřeďováni Odpadu, k jehož, mustřcďovánl 
ýwu určeny, ;■ který*je uveden w Smlouvě.

7.6. Objednatel je povinen uživnt Nádoby jako řádný hnspndúf oje povinen rachán*! s Nádobami tak, 
aby Poskytcr-aii-b nevzatUn jakákofiv- škodn a aby došlo k co ncňmcitííini: opotřebeni Nádob.

7.7. Objednatel je povinen provádět hůžrau údržbu Nádob, která spočívá zejména v péči o čštnlii
MU

7.8. Objednátd je povinen písemní omámit Poskytovateli vady Nádob, které má odstra nit Poskytovatel, 
ihned poté. Wy je riisti nebo kd\- je při pečlivém užívání Nádob jistit mohl Objednatel neni 
oprávněn provést jakékoliv změny Nádob bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

7.9. Objednatel není oprávněn přenechat Nádob)- do podnájmu třetí osobě nebo je jinak přenechat 
k užívání třetí osobě bez. předchozího písemného souhlasu Poskytovntclc.

7.10. Objednatel je povinen umožnit Paskytovatdt prohlídku, opravu Ů údržbu Nádob kdykoliv v rámci 
svých obvykhrh průvozních hodin.

7Ji. Objednatel je povinen odevzdat Nódohv* PmlntovatHi ke dni skončeni nájmu v jejich původním 
stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.

7.12. Jestliže dojde k vážnému poškozeni, ztrátě či odcizeni Nádoby, zavazuje se Objednatel nahradit 
Poskytovateli vzuiMou Škodu zaplacením ceny nové Nádob)* dle platného ceníku Poskytovat dc.

8. /.viážtní ujednání - Vedeni Evidence
8.1. Poskv tovatel se zavazuje:

8.1.1. vést pru Objednatele průběžnou evidenci o odpadech a o způsobech nakládání s nimi w 
stmíď u § 3u odst. 1 Zákona o odpadech (.Průběžná evidence‘X a to pouze vv vztahu k Odpadu, 
na který se vztahuje Smlouva;

8.1.2. zasílat Objednateli na jim sdělený kontaktní email Průběžnou evidenci pravidelně jednou 
měsíčně, a to

a. v případě, it PudcvUrvitd poskytuji- Objednateli puuze Periodický Svxk Odpadu, vidy a 
uplynulý itatkr.dánií měsk do 20. dne násicdujkílio ludeudářnihu inésice; 

l>. v připiuU', >1* Poskytovatel [xMlcytujc Objednateli pouze Ne|ieriodický- Smi* Odpadu nebo 
Periodický i Nepcríodický* Svoz Od|Kidu. vid)*n uplynuly kňlcndúhií měiric do posledního 
dne následujícího kalendářnSio imVJee;

8.1.3. zpraonv-at po Ohtednatdc na základě Průběžně evidence hlólro i o dnnách, množství odpadl) 
a způsobech nakládání a nimi za uplynulý kalendářní rok (.Přehled prcv/atých odpadů 
za uplynulý rok"), a to pouze ve vztahu k Odpadu, na který- * vztahuje Smlouva;

8.1.4. zasílat Objednateli Přehled převzatých odpadů za uplynulý rok pravidelně jednou ročně, a to 
vždy za uplynulý kalendářní rok do 3 února nádrdujicíbo kalendářního roku:

81.5 vést Průběžnou evidenci, zpracovat Přehled přcviatych odpadů za uplynulý' rok a předávní je 
Objednateli ve formě vyžadované právními předpisy pro předáni příslušným orgánům 
veřejně správy.

8.2. Objednatel bére no wdomí. že je sám odpov édný a předáni Evidence phslušněmu oqtanu veřejné 
správy.

9. Zvláštní ujednáni — Nadstandardní služby
31. Poskytovatel se zavazuje pookytovat Objednateli Nadstandardní službu apccifikovanou veSmtoově. 

Nadstandardní služba může spočíval v povinnosti Poskytovatele:
9-1’1- odemykal a zamykat objekt;
9.1.2. vynášet a znnášet Nádoby na vzdálenost přesahujíc! 10 m od kraje pozemní komunikace 

(hranice vuceovky a chodníku něho krajnice), ze které se Svoz Odpadu provádí;
9-1-3 odemykat a zamykat Nádoby;
9.14. provádět myti Nádob.

9-2. Popis objektu, počet a typ zamykactch prostředků (kliěe, čipy. karty apnd.), četnost, vzdálenost a 
počet zanášených Nádob jsou uvedeny v« Smlouvě.
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9-3Ar pnpíidij NadstondardnS služby odiimykání » J^njylsání objektu se Objednatel aa^QSUjc předal 
Pesky Lovu ieli potřebný počet klíeu od objektu tíKoačených visačkou, ťonkvlovatc! se zavazuje tyto 
klíče po skončeni poskyltminí Nadstandardní služby odeatykéni a zamykáni objektu -vratil 
Qbjňinatoli.

Qw4. SHužbu vynášeni a zanášeni Nádob po sehoíleoh lie poskytnout: pouze pra Nádoby o ntaxlmálnitn 
objeiňu 240 L Službu yynftgent a zanááBtií Nfidob po rovtní bc paskjtnoul pouze pro Nádoby o 
muxEtiiálpiiťj objemu 1.1OO 1.

10. Cena a platební podmínky
10.JL Objednatúl suziiviwu je lirudit Poskyloyatet eenu za Služby \uvý5i flt4fiov‘aná v Roapasu. cetay, juni 

tvoři nuďiínnu suu&nst Smlouvy.
to,a. Všechny ceny uvedené v Rozpustí ceny jsou uvedeny beř.dan& z přidané hodnoty, neni-li yJtdňvnĚ 

uvcdcuo jinak- K uvedeným cenám bude připočteňa daň 2 přidané hodnot}’ v souladu s právními 
předpis}'.

io.3, Cena za Služby buče Objednatelem hrazena za fakturační obílohS sjednané ve Smlouvř, a to na 
zaldodů daůmŤbo dokladu (faktuty) vystaven^o Poskytovctdcm vidy pa uplynut! pfísiušnébo 
fukturučniho abdohi, v pčinž bylý’ Služby poskytovány, Daňmý dcldad bude obsahovat podrobní 
rozpis ceny za jednotlivé Služby d odlrorau cenu m vSechny Služby. Vystavený daňový doklad 
{fakturu) bude Post^tov^tcl zasílat Objednateli buď v písemně podobě, nebo ektktronicky nu c- 
matlm-ou adresu uvedenou xt: Smlouvt, a to dle volby Objednatele, Poskytovatel je opríkvtvĚn 
Objedtui tell účtovat náklady ku zuslaaat dttúovího dokladu (faktuty) v písetiiuů pexlolí:,

W.4, ^lallKMit datového dokladu {faktuiy) bude činit dvacet jedna Cax] dnů ode dne vystaveni. 
PtjskytovB let sc zavaKLije odeslal daiiow doklad OlsjeďnpteSl ttí>jp<w:dčji do tří {3) pracovních dnů od 
jeho vysíBVTtni,

(0.5. Objednáte! provede ňbmdn daňového dokladu (falctuiy) brsthnttiVDStnícn převodem na účet 
Poskytovntclc uvedený vpiíalušnčm daňovém dokladu (fiikiuře). S5n den tihrady daňového doklačy 
Cfsktiuy) bude považován den připsání pcnuř.ltó částky uíi účet Poskytovntclc.

10.6. Daňové doklady (faktury) vystavené Poskytovátelttn dle Smlouvy budou splňovat veškeré 
náležitosti daňového dokladu die obecné závazných právničil předpisů.

10, ?, Jednestranná úprava Ceny.
10.7.1. Inflační doložka. Ceny uvedené Rotpisu ccnyrjc Poskytovatel oprávněn navýSU o nitru inflace 

vyjádřenou pfírflstkem príunčřfléljy roěrttho indexu spotFebilelskýdh cen služeb ?xi uplyíiulý 
kalendářní rok vyhlášenou Českým stjillstiekyni iifudcnr, a to vidy jednnu ročnS, po 
zveřqjnční uvedeného indescu Čcslefin šlííljstíčkýTu úfiWlnrn. Poskytovatel oznámí navýšení 
cen v souladu s tímto ustanovením Objednat cli a zašle Objednateli aktnélní celty Služeb 
upravené vc fimystu tobola ustanovnní nejpozidĚji dokonae února příšlušného kálcndářního 
rnbsj, vc kterém mají být ceny navýšené v aottladu s tímto ustJvivnvcnirn pbtně n účinné. Ceny 
upravené v sauladu s ti mío uatnncmínini budou platná a účinné zpčtné k 1. lednu přwitjšaýho 
kalcmiiířního roku.

m.7.2. ZyýlěnS cen v důsledku legtslatbuieli amfin. Dojdc-Si kc zvýšení níldadú pQskjrtevateJe 
Ěoutiscjir.ích s pos^továním Služeb v důsledků lepLsEativnich změn [např. výšení zákonných 
poplatků za uložení odpadů, na skládce], js Posk.áovntd oprávněn navýšit ceny za Služby o 
takto zvý"kné náklady a zaslat upravený ceník Objednateli. Takové navvSení cen bude platně 
a útinné ke dni nab}tí platnosti a útíntvosti právního pčodptsu, nn základů kterého dojde 
k ňavýšení nákladů Poslnúovatele aítivisejícíeb $ poslýtOVánSm Služeb. 

it),7-3. Zvýšeni cen z jiných důvodů. Toakytůvatcl je kdykaliv 331 trváni Smlouvy oprávněn navýšit 
fiaty zn Služby. V takovém případě navýšení cen ow řitní Objedná lni i n zašle mu upravený 
ceník, a to ncjpordĚji dva Cú) měsíce přede dnem nabytí úfitmrwti nnvýšenýdi ccn. Den nabytí 
účinnosti nevýšených cen bude uveden v upravcnťhn čuníků, řokud Objednal#] s tiavýšeuáu 
cen ncajuhlíisí, má právo Smlouvu písemně vypovědčl vc Ihůtě jednoho Ctí ntésfce ode due, 
kdy mu Púsíkytovuldj navýšení cen oznámi t. ’Výpověď bude v takovém případě účinná kc dni 
bezprostředně pČeddiásEijtefími dni nalrytf liilnnosti navýšených ecn. Pokud Objedná tel 
Snilouvn takto oevypoví, platí, že navýšení cen schválí].

ia.8. Dojde-ll kc mičnámi v cenách ki Služby v souladu s pfodchoatmi pdstnvcf tohoto článku, přičemž 
tyto změny se budou vztahoval ke Službám, tm které Poskytovatel již vystaví! daňový doklad žit 
použiti cen původních {ij. ccr. za Služby před jejich navýšením v souladu s předchatíini odstavci 
tohoto článku), je Poskytovatel oprávněn zahrnout nedoplatek za takové Služby do jinéhodaňového 
dokLudu vystavcnélio za poskytován! Služeb v souladu s tímto člunkem, resp. vystavit na takový 
nedoplatek vlastni daňový’ doklad.

10,9. Jestliže je pro Svoz některého druhu Odpadu sjednána záporná výše txmy (tj. Posksdovatel sc 
zavazuje platit Objednateli odměnu za předání pHshišsiého Odpadu), bude lata odměna účtována 
Hiracstatiiým daňovým dokladem (fakturou) vystaveným Objedná letem. UsUinovciií čí. 10.1 až iO.6 
se na příiiudv’ dle tohoto ustanovení užiji obdobné, pokud to jejicij povaha připoušli..

11. DůvCrnost informací
*14, Každá Smluvní slratui je povinnu (0 nakládat s vcSfcoýaú inibrmaemi, kleté jsou obtathesn 

Smlouvy nebo které zbikžda v souvislosti s jednáním o uzavřen! Smlouvy, vstruvislegtS y UBavřenítn 
nebo v souvislosti s plněním Smlouvy, a s- hífonruioemi; týkaj ícími sc druhé Smluvní strany, jako 
s informnccnai přisnt důvčraýasů a (55) Ins pfedčbosíího písemného soulilasu. druhé Smluvní struny 
tyto důvěrně informace ncsGvchsjoit ani jinak tiezjířístupnit žádné třetí osobě.

11,2. Povinnost sawjhoYávtrt důvěrnost infonnatí podle usiaunveni tohoto článku se nevsdahujc v 
pMsluSném ftwímhu na následující případ}’’ (i) sdělení důvěrných Informací je vyžadovýrifii síttdénii 
právními předpisy, rozhodnutím orgánu státní správy nebo regulačním orgánem neba orgánem 
dohledu V souladu sc zákonem a na základě zákona; (ií) důvěrné informace byly Smluvní stranou 
získány ze zdroje ncsomdscjídho s druhou Smluvní stranou, pokud tento zdroj není podle 
nejlepšiho vědomí Smluvní strany, která příslušné informace obdržela, povinen zachovávat 
důvěrnost takových informaci; (iti) důvěrné informace sc staly veřejné dostupnými jinak než v 
důsledku jejich zpřístupnění v rozporu s touto Šmlouvouf (iv) důvěrné mfontiafl* ntěia Smluvili 
strana k dispozicí ještě píťd jejich zpříštupnénim druhou Smlimii stranou; nebo (v) sdébíii 
Gůvěmýreh infonnaiď v neztýtném fůžšíiby ťjdbórnjTn poratlcí&m. zaměstnancům č! zástupeůnt 
Strduvnl sErany 2a účoleij) jednání o uzavíeni, tusoviNfitti' nebo plnčiií SraJouvyza podmiň kv', že takoví 
pPijeind důvčrných infarmuicS jxovi v6?i:fú povitiností žaéhůvávaL důvěrnost infcaroaci ncjttiúně ve 
stL-jnéšti rozsahu, jjtkojz stanoveno v toitilo tki niku,

in. Sankce
12.1. V případě prodleni Objednatele súhradou ceny za Služby se Objednatel zavazqje zaplatit 

PosJfytavateli smluvní úrok z prodlení vc výši 04% z dlužné fisistky aa každý den prodlení, a to 1 
v případě, že Objednatel není za prodlení odpovědný,

12.2. Úrok z prodlení nekryje škodu vzniklou nesplněním peněžitého dluhu; v případě vzniku takové 
škody má Poskytovatel nárok na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu vedle úroku 
z prodlení.

13. Trváni Smlouvy
13.1, Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžiteim jejího podpisu Smluvními stranami, není-li vc 

Smlouvá sjednáno jinak. V případě, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv’ 
podle zvláštního zákona, uabjřvá účittností •du-ctn, který’je uveden ve Smi omý. nejdříve v&ak dnem 
lívéř^jnčaí v refcistru smluv.

S3,a, Smlouva může býd ukončena pouze:
33.2.1. dohodou finsluvnieb strait;
13.2.2. uplynatíra doby, úů kle roň byhi lizavnenů, pokud týla uzavřena na dobu určittiu;
13.2.3. výpovědi.

13.3, Pokud je Smlouva řjedniníi na dobu neurčitou, jsou obé Smluvili strany oprávněny ji yjpuvSdSt 
bez uvedeni důvodu sjcdnomčsični výpovědní doboti. kteni počne běžet první den kalendářního 
měsíce následujícího po doručení výpovědi u skonči v poslední den následujícího kalendářního 
měsíce podoročení výpovědi.

13.4, Objednatel jc oprávněn vypovědět Smlouvu, pokud Poskytovatel alespoň tf ikiťit V průběhu tří {3) 
po sobě jdoucích měsíců podstatně zaviněně poruší své smluvní povinnosti, Objednatel 
ifoskytovatde nn taková po míeujpovinností a na možnost výpovědi dle tohoto ustanovení písemně 
upozornil, a Poskytovatel přesto ani do deseti{io)dmiTieodstroriil ťrvajW porutenrfpoviňňOStí nebo 
se během nástcdujíridi třiceti, (3-0) dopustil dalšího porušen! svých smildVrtiVh povinností.

13.5. Poskytovatel jc oprávněn vypověděl Smlouvu bez výpuvCdúl doby, pokud Objednatel poruší své 
povinnosti podstatným apfiaobem; zn porušeni povinností podataUiým způsobccn se považujt 
iejtrwrJlu. ]>ť>kud;
13.5. l. sc Objednatel dostane do pmdfcrd * úhradou Ceny £i jakékoliv její ftisti přesahujícího deset 

(iď) kalendářních dnfl;
.13.5,2. Objedraild alcspofl dvaltrát vprůbůhu dvaaáctS (laj po sobů jdoucích mňsieů předa či se 

pokusí předat Poskjinvateíi odpad, ktaiý není Odpadem, nebo uJoríí do NMaby odpad, pro
jcht  ̂uiaSstir Nádoba není určena;

Í3..5.3. proti Objednateli bylo zahájeno Insolvenžňí tížení a v zákonné IřiStě nedošlo kodmítnutí 
Limtivcněnlho návrhu pro zjevnou bezdúvcHirKist;

13.5.4. Objednálel jiiní-ťň podstotr^řm způstájetn poruší své povinnosti.
13.6. Smlouvu Í2B vypovědět í ve vztahu jen k některým jednotlivýns Službám; v takovém případů po 

uplynutí výpovědní doby zůstává Smlouvu v účinnosti ve vztahu k astatnim Službám. V případě 
vý^iavýtli Ssnlůirvy ve vztahu ke Službě Svotsi Odpadu však Smlouva zaniká 5 ve vztahu k ostatním 
Službám ; fKtatilí Slnžhy JlcfXG posfetevat bez současného poskytovátví Slllžbv’ Svozu Odpadu.

13.7. Fro vylouéůní pochvbncsti platí, že žádná Smluvní strana nesmi od Smlouvy odstoupit ani ji 
ukoniHt jinak než zpilsobent a z důvodů výslovně upravených v FodmtoM-eli a ve Smlouvě,

13. Ř. VýpovM Smfouvj’ musí být písemná a nabývá účinností. DkamřJkem doručení písernneho
oznámnni a výpovědi druhé1 Smluvní straně.

43.9, V případě ainškw Smlouvy BŮstůvaijí nedotčena ualtiuoveni u ámituvníeb pokutách, řtácnS sporů a 
další usttanovení. která vzMetkm ke své povaze mají trval E po ukončení Sknlouvy; stejní lak v 
případu zániku Stnlouvy žiw)áv’ú nedotčen nárok na smluvní pokuty, náhradu škody a úroky z 
prodlení, který' vznikl v důsledku potušeni Smlouvy.

14. Zmčny Podmínek
14.1. Poskytovatel a Objednatel konstatuji, že z povahy aívrazkn jíž při jcťlnátií o uzavření Smlouvy 

vyplývá rozumná potřeba pozdčjěí zmény Podmínek.
14.2. PuskytcAttleí je oprávučn tyto Podmínky v pří měře tiiéín rcnuiúm zrnčníL VeSlcaré změny těchto 

Podmínek Pt>sk>“lovuiGl zpřístupní ve svém sídli* a na inlcrneLoyýeli sirén kádi wv.w.psiuí.cz a 
sstatčasflé o tčehlo změnách vhodnou formou vyrozumí Objedná bok’, zejména zaslťinSm n-nmílově 
zpiúvY-i odkazem na uvcPqpířnau verzí Podmínek, Piwlsytovirid vyraztuní Objednatele o zmúnř. 
Pťjdmfnftk nejpowlĚji rtvo (2) měsíce přede dnem nabytí ůůinnnBti zmimy Podmínek, Den nabyti 
ůčimiusli změny Podminckbude uveden ve změněných Podmínkách.

*4,3, Pokud Objednatel se wnénou Pndniinek nesouhlasí, má právo Smlouvil písemně vypovědět ve 
Jhftt& jiřdíwbo (1) měsicn ode dne, kdy byl Poflkjtowiteíem o zmtofi Pndininck vyrozuměn. Výjwvčd" 
bude v taksněiu případů účinná ke dni lxtz;>JPsttedfiĚ ptedeh&ajictmu 'dni ualwtí účínritxstí mnUny 
Podmíňík. Pokud Objednatel Smlottra takto nevypovj, platí, to změnu Podmínek scbcváEt.

15. Zúvěrcěitú ustitnnvtrtií
XS-l. Objednatel neni oprávněn pasto upit své pohlodávk}’ ze Smlouvy {včetně zujiáfovadho postoupení 

pohledávky;, zastavit své pohlodávk}' ze Smlouvy nebo převést své jxjvinnosti ze Smlouvy nit třetí 
osobu bcapícddiozílioprísonmeho souhlaw Poskytovatele.

15Ú3. Žádná ze Smluvních .’dril n iVlhi Oprávněna k jednostrannému započtení jakýchkoliv svých 
pohledávek proti jakýmkoli pohledávkám, drulié Smluvní strany Serdouvy.

15.3. Obě Smluvní strany na sebe berou nebezpečí změny ůkolnwií.
15.4. Smlouva a veškeré její dodatky se řídí právním řádem České republiky-
15.5. Smlouva, její případ pí přílohy u dodatky a t}lo Pudniáisky predstuvnjí úplnou dobotln Smluvních 

stran isliJedně zátešitosU uponvených vc Smlouvě a v plněni rozwihti xuihxazuji vcákcré pfmdcjinrf 
sanknivy, ílohody n ujednáni Smluvních stran týlaijící sc týcbi záležitosti.

15.6. Veškeré značný nebo dodatky ke Smlouvě mohou být ucinihiy pouze písjynwýín dodatkem řádně 
poclepsnpýTn oběma Smluvním i stranami ,

15.7. Prňra ťoskvtavatelc yyplýwjijfcl ze Smlouvy či jejího ptarušanS t® promlčují ve lhůfé deseti (10) let 
ode due. kdy právo moliJo být uplatněno poprvé.

15.8. Smluvili strany vylučují užití § 55S cast. 2 Občanského zákoníku. DÉspozitivní ustanovení zákona 
ttlá píedfiQSt pfed případný-nii obdjodnimi zvyklnstmj-

15.Ú- Objednatel není oprávněn návrh na uzavření Smlouvy přijmout s dodatkem nebo odchylkou, ani 
když podstatně nesnění podmínky nabídky. Smluvní struny vylučuji užili § 1740 odst. 3 Občanského- 
zákoníku.

i£.iO. Smluvní struny jsou podnikateli, uzavírají Smlouvu píi svém pudnikúni, a na Smlouvu se tudíž 
neuplatni ustanoveni 8 1793 Občanského zákoníku (rurúrnčrnů zkmcenO ani § 1796 Občanského 
zákoníku Clívhvi;).

15. a. V přťpadč. že jakákoliv uatnanvenll Smlouvy fS Podmínek je čl se v budoucnu -sSane ncpJfltným, 
neůčinný^n nebo rievymahat cEiiym, aSstávaji ostatní ustanovení Smlouvy a Podmínek v platností a 
ůčlíiiMStL, fKikud z povahy takového neplatného, neúSísného čí novymahatclného ustimovení nebo 
z jeho obsahu anebo- z okolnontí, za nšehř. bylo usa vřeno, nevyplývá, že jej nelze o dděljt od ostatního 
obsahu Smlouvy a Podmínek. Smluvní strany se jwo takový připad zavazují naliradk neplatné, 
neúčinné nebo nevyrnabatolné ustanovení Smlouvy čl Podmínek nstanDvenlm jarým, které svým 
obaaliůíH, účeleřň a smyšlcm Odpovídá nejlépe ustanov'eRi původírfaiu a Smiouvé n Fodmlttitiir. jako 
celku, V této gauvisloefci se Smluvní strany zavaad í v dobrévfíé a účimtě jednat za účelem dosažení 
dohody o tukovém nahrazeni neplatného, aeůSnoého či nevynmhatclného ustanoviaiia uaavtlt k 
tonul potřebný dodatek kc Smlouvě.

J5.12. Smiúvtií Sttáůy se zavazují vynalaGÍit veškeré (Ražné úsilí za účelem smírného řešeni jHtd’elikolj 
sporů vzniklých vsuuvisřastl se Smlouvou. Včetně jejího potušení,, ukončeni nebo neplatnosti, 
Pokud se některá ze Smluvních stran odmítne účastnit jednaní o smímám řešení nebo pokud 
jakýkoli spor Ewhude vyPeíen ke spolrojentssti Smluvních strun, hude takový spor vzňiklýřfi Smlouvy 
ei v souvisí tfití s ni rozhod ován ■věcní pnsluSným soudem české ycpubllk}', jehož mífitní příalošnnst 
bude určena dle sídla Poskytovatele.

I5-I3- Tyto Podmínk}1 nahývíijí ijčinnosti dne 1. květná útitici.

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

V pohodlně citelné formě je naleznete na 
našich webových stránkách na adrese 
https;//•vvwvv.psas.cz/obchodni-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: Z0051883
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:
Měíícká 646/5, PROSEK

Místo přistavení nádob:
MĚŠICKÁ 646

Pozn.:

Objem nádoby / četnost svozu

'nn fno 1 - ix ivdnž 
240 1 - 2x tvdnž 
11201 - 2x týdnč 
12401 - Ixtýdnč 
240 1 - Ix týdnč

č Kč/rok! období oď

j

období do sezóna kód odpadu / název odpadu schody 
/ měny

2 150,00)01.09.2020 150101 Papírové a lepenkové obaly 0/0
8 505,0001.09.2020 200301 Smésný komunální odpad 0/0
4 994.0001.09.2020 200301 Smčsný komunální odpad 0/0
3 490,00(01.09.2020 150101 Papírové a lepenkové obaly 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 sfénice hi. m, Prahy
sc sfóem v Praze

Rytířská 12.11001 Praha t 
poštovní přihrádka 203 

tel. 296 335 700.
ČNB Praha 1 65825011/0710 

IČ 71009256




