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^Smlouva^Tbyta-Tato SMLOUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽEB V ODPADOVÉM HOSPQ 

uzavřena podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vfc5žn<ění“ltX£?.dčiších předpisů, me; 
následujícími smluvními stranami:

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

(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");

(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. 

Tato Smlouva se uzavírá na dobu: Neurčitou2.3



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 obsazen 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 V Praze dne____^ CĚL Ml,

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: 
Funkce:
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OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A-S. PRO 
POSKYTOVÁNI SLUŽEB V ODPADOVÉM HOSPODi^ftSTVl

1. Úvodní novení
t.i. Společnosi Pralaké sluzbj-. a_í \ydá\-ů l>1o nhchodzu podmíxiky s cflcm^ilnoinč upravit podmink). 

za kterých bude jK»k>lo\nt služby v (Klpadcn-CtU h<wpodúřst>í, jež jaou VtčcbtO obchodních 
podmínkách uvedeny.

2. Definice
2.1. Výrazy s vdkjm počátečním piscuctvem uvedené v tčehto obchodních podmínkách rnnjí následující 

význam, pokud ze smlouvy, z obchodních podmínek nebo z jejích kontextu ncvypljvd jinak:
2-1-1. Evidence znamená Prdbčžnou evidenci a Přehled přev ra t>xh odpadá za uplynulý* rok.
2.1.2. Katalog odpadů znamená vyhlášku č. 93/2*116 Sb . o Katalogu odpndú.
2.1.3. Nádoba znamená nádobu untoná k ukládáni Odpadu, specifikovanou ve Smlouvá.
2.1.4. Obázuudcý zákoník zaoiacná zákon č. 89/3012 Sb . ohCaaslýzákoník, ve znéni pozdčftkh 

předpisů.
2.1.5. Objednatel znamená osnbu, kleni s Poskytovatelem uzavřela Smlouvu.
2.1.6 Odpad znamená odpad definovum ve Smluuwř Odpadem nemůže být (i) komunální odpad 

nebo (ti) ndpeul podobný komunáliiinm odpodu. jehož původce je w «2tahc k Uxnuto odpudit 
na zákl.nló smlouvy oprúvnýn využil systému shromažďování, vhčru. přepravy, tři*létu. 
vyvillvání n odotraAováni kunmnálnich odpudů avedmého obcí.

2.1.7. Potlraínky znatneni tyto cáichudni podmínky vydané ťnikytovalvlifm.
2.1.8 Poskytovatel znamená spniečnoat Pražské shržhy, za.. ICO: 60194120, scsidlnn Praha 9, 

Pod Šancemi 444/1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl R, vložku 2432

2.L9 Prúbéžná evidence má význam uvedený vd Kli.
2.LH). Přehled prevzatý’cli odpadá za uplynulý' ředí mú v>7nam uvedený v čL 8.1.3
2.1.11. Služby znamená služby nabízené Poskytovatelem, jež jsou uvedeny v fl. 31.
2.1.12. Smlouva znamená smlouvu o pusictlotáni služeb v odpadovém hospodářství uzavřenou 

mezi Pt»kytovatckm a Objednaldan: nedílnou součást Smlouvy tvoří Podmínky.
2.1.13. Svoz Odpadu znamená převzetí Odpadu Poskytovatelem od Objednatele na sjednaném 

nusle a zajištění dalšího nakládání s Odpadem v souladu s obecné závaznými právními 
předpisy . Svoz. Odpadu >e děli na PcrMM&ký Svatí Odpadu, kdy je Odpad svážen pravidelné 
ve ^yědr.anč ěctnusti, a Neperiodický Svm Odpadu, kdy je Odp_d svážen nepra''.dclnč. a to 
na základů Žádosti Objednatele.

2.1.14. Zákon o odpadech mámená nikon t 183/2001 Sb.. o odpadech a o změně některých 
dalSch zákonů, vv zněni pozdějUeh předpisů.

2.2. Při výidadu Podmínek u Smlouvy budou používána níže uvedená výkladová pravidla, pokud 
z Poclmínek, ze Smlouvy nebo z jejich kontextu nevyplývá jinak:
2.2. L Kde se v těchto Podmínkách odkazuje na .ílánky" bez ibU( specifikace, rozum! se tím

ustanovení těchto Podmínek.
2.2.2. Kde se v Podmínkách nebo ve Stnlouvi odkazuje na ,ďný‘. rozumí «c tím kalendářní dny.
2.2.3 Kde se v Podmínkácti nebo ve Smlouvě odkazuje na .pru rovní dny', rozumí m; tím každý den 

mimo Bobtáv. neděle, slátni svátky a ostatní svátky ve smyslu zákona ě- 245/2000 Sb., o 
státních svátdch. o uslatních svúlcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve 
znění ]*Hrdějších předpisů.

2 x4. Výrazy používuné v Jednottumi élslc zahrnují podle kontextu také muožnc ěkdo a naopak.
2 2^5 Nadpi>y v Podmínkiirh nebo vtSmlouvě <douZ5 pauze pm lepši orientaci v textu a nemají vliv 

ru výklad Podmínek nebo Sřnlnmry.

3. Poskytované Služby
31- Poskytovatel poskytuje následující Sulby.

1 J.l. Penodzekv Svoz Odpadu;
31.2. Neperiodický- Svoz Odpadu;
313. Pronájem Nádob;
314. Vedení hvidcncc;
3tS. Nadstandardní služby.
31.6. Poskytovatel poskytuje Objednateli pouze Služby uvedené ve Smlouvě. Poekytovalel není 

povinen ahceptmat poftadwali Objcctoatelc na poskytování diMrh Sfaleb.

4. Prohlášení u povinnosti Poskytovatele
41 Povkytmutel ve zavazuje pft puskytováni Skórlulodržcn-at vvkkeré obecně závazné právní předpisy, 

zejména Zákon o odpadech .1 jeho provjdéťí právní pmlpisy.
4-2. Piwkytovatc! jr oprávněn poskytovat Služby též pomoci jiné osolw, v takovém případů však 

Poskytovatel odpovídá rn řádné a včasné poskytnutí Služeb, jnko by je podcyloxal sám
4- 3- Pr»»kylc r.atcl jr oprávněn přerušit poskytovaní Sl:dbcb v případě prodlmi Objednatele s uhradí tu

eruy za poskytnuté Služby éi jakékoliv; mé platby delším než deset («o) kalendářních dnů. a to až 
do úplného záplněmi dluhu Objednatele.

44 Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytováni Služeh. budHi proti Objednateli zahájeno 
inaotvenčni hzení.

4.5. Zaměstnanci PonkytovatcU* jsou povinni se při poskytováni Služeb předcházet škodám na majetku 
Objednatele a třetích osob a nepůsobit hluk nad nezbytnou míru.

5- Prohlášení a povinnosti Objednatele
5-t. Objednatel prohlašuje. Že je oprávněn nakládat s Odpadem.
5- 2- Objednatel prohlažuje.žedjevéfotn kví ob. povinnosti vevztahukOdpadu. zejména dle § 16 Zákona

o odpadech, a že tyto povinnosň řádně plni
S3- V* případě vadného poskytnutí Služby PoKkvtmatdem je Objednatel povinen upbtnit práva 

zodpovědnosti zn vady nejpozději do konce následuj tciho pracovního dne poté, kdy* se o vad něm 
ponkytoutí Služby dozvěděl, nebo kdy no o vadném poskytnuti Služby dozvědět mohl a měl. pokud 
by jednal s péčí řádného hospodáře. Marným uplynutím lhůty dle předchozí věty nárok Objednatele 
zaniká.

6. Zvláštní ujednání — Svoz Odpadu
6- 1- Poskytoval?! prohlašuje, že je ve smyvlu Zákona o odpadech osobou oprávněnou k převzetí Odpadu.

Pi*ky*tDvatcl iimfcážc své oprávněni k převzetí Odpadu Objednateli před uzavřením Smlouvy a 
nžtiediié kdykoliv na základě žádost: Objednatele.

6.2. Poskytovatel ar zavazuje:
6-2.1. přebírat Odpad ÍD v případě Periodického Svaru Odpadu s frekvencí sjednanou ve Smlouvě, 

(ii) v případě Neperiodického Svozu Odpadu ve Ihúté sjednané ve Smlouvě, počítané od 
doručeni výzvy Objednatele k převzetí pří dušného Odpadu učiněné emailem na adresu 
uvedenou ve Smlouvě;

6^2. přebírat Odpad v místě sjednaném ve Smlouvě, a to svyublim odborně způsobJyvři 
pracovníků a technicky způsobilých technických prostředků:

6.2.3 naložit s Odpadem v souladu * obecné závaznými právními předpisy; Pa-skytovatcljc zcjméoa 
oprávuěn dle vlastafiio rozhodnutí Odpad láďadovat. drircL materiálové využil, recyklovat, 
upravit, využít ů odvtranit, nebo z Odpoda získané druhotné suroviny prodal

6.2.4- plnil otí okamžiku převzetí Odpadu od Objednatele povinnosti původce odpadů v souladu s 
§ 16 odst. 4 Zákona o odpadech:

6.2.5. odstranit případné znečištěni poajcmni komamkace, k němuž došlo při převzetí Odpadu od 
Objednatele;

6.2.6. informovat Objednatele o okolnostech, které z provozních či jiných důvodů brání v převzetí 
Odpadu v souladu *c Smlouvou;

6.x?. prázdnou Nádobu přistavit nn její půvxxlni stanoviště.
63. Jevtliže Podiytovaid nepřevzal Odpad ve sjednaném ninté a u-nalnu z důvodu na straně 

Poskytovatele. Tavazuje se Poskytovatel převzít Odpad v náhradním termínu do 22:00 hod. 
nú>>ledujícíbu pracovního dne.

64 Jestbžr Poskytovatel nepřevzal Odpad ve jednaném mú-tča terminu 7 dfrvnču závady ve sjízdností 
poacmn: knmunikace (např. náledí apnd ). mvanijr se IVrtkytovatd převzít Odpad v nihradn m 
terminu do 22:oo hod. ticjhližšího pracovního dne následujícího po obnovení sjízdnost; pozemní 
hranunfitBOB.

6- S Jestliže Poskytovatel nepřevznl Odpad ve sjednaném misté a termínu z důvodu nikoliv na straně
Poskytovatele (jiných než dle čl. 6-1). není Poskytovatel povinen přerot Odpad v náhradním 
Icmtinu.

6.6. Poskytovatel je oprávněn;
6.6.1. stanovit hmotnnat převzatého Odpadu a vytříděných auronn (vyu&tdného odpadu);
6.6. x v případě Pcrtodictóho Svozu Odpadu jednostranně změnit termín Svozu odpadu bez

souhlaiu Objednatele. Změna terminu Svozu odpadu je úěinná ode dne. ve ktexéra 
Poskytovatel takovou změnu Objednateli oznámil;

663. odmítnout převři* odpad, který' není Odpadem, reap, odpad oc změněnými chemickými, 
biologickými či fyakatamti vlaxtaostmi ět odpad, ktetý svými chcmickýmL bratugkfcýmt č: 
fyzikálními viastnuvtmi neodpovídá deklarovanému kódu druhu odpadu.

6.7- Objednatel se zavazuje
6.7.1. soustřeďovat Odpad podle jebu drobu, no míchat Odpad s jiným drobem Odpadu ěi s jmvrr.

odpadem;
6.7.2. řádně zařadit veškery odpad dle TAknoa o odpadech a Katakwu odpadů;
6.73. bnůpbtaě podlinou! vhodné místo kuraistěrá Nádoby s dostatečně zpevněnou příjezdovou 

komunikací, jejiá pruCi umnžftujc příjezd techniky Poskytovatele. Couváni svozového vučdla 
je nudně pouze do vzdálenosti 50 m;

6.74 přistavit Nádoby tu místo vzdálené nudmábé 10 m ud kroje pcacmni komunikace (hrania* 
vozovky a chodníku nebo krajnice), ze které se 9vo* Odpedu jxenádi. a to zpravidla na 
chodník. Nádoby Uc umístit na místo přistavení pouze v termín Svozu Odpadu Na území 
Pražské památkově rezervace je doba pro umístněni Nádob on místo přistaveni upravena 
pHsluínuu vyhláškou hlavního města Prahy, kterou ac Objednatel zavazuje dodržovat;

6.74. umožnit Poskytovateli volny přistup k Nádobám v tmnínu pUnovanélK) Švem odjvadu a 
bezpečnou mani|idaci s nimi (vč. zabezpečení schůdnosti a fankčníbo nsvětlení trasy. 
7abe/|měrní dveH proti samnvnlnčntu rovření, suibezna&ra funkčnosti nákladního výtahu 
v domě a proškolení prorovníků Preácytnvntele, pnkud se v domě nachází nákladní výtah a 
pokud ae Nádoby nachází v jiném podlaží);

6.7.6. nepřrpliVnvat Nádoby Odpndem;
6.7.7- v případě opakovaného přeplnění Nádob vaoučinnaatí s Půskytovuteleni tuto .situací řešit.

např. zvýšením počtu Nádob nebo navýšením črtnooti Svozu odpadu;
6.7.8. -Jdácbt Odpad co nádob takovým způsoben a jiným potícbrtýtn způsobem zajistit aby jej 

bylo možné z Nádoby volně vysypat; Objednatel je zejména povinen přijmout potřebná 
opatření proti pPimrriní Odpadu k Nádobě či k víku Nádoby.

7. Zvláštní ujednáni - Pronájem Nádob
7- L Poskytovatel w zavazíme přenechat Objednateli k dočamétnu užíváni Nádoby specifikované ve

Smlouvě a Objednatel se zavazuje platit za to Poskytovateli nájemné.
7-X Pronájem Nádob se sjrdnává na oobu sjednanou ve Smlouvě. Není-h ve Smlouvá doba nájmu 

sjednaná, sjednává se Pronájem Nádob na dobu poskytováni Slu&y Svoi Odpadu.
7.3. Po*kytovatd jo povinen odevzdat Nádoby Objednateli nej později v den zahájeni poskytováni Služby 

1’nvnájem Nádob na adresu sjednanou vr Smlouvě. Poskytovntd pottdí íbtodokumentari předaných 
Nádob, která bude sloužil jako doklad o jejich odevzdání Objednateli.

7.4. Je-li to vzhledem k povaze Nádob potřebné. Poskytovatel pří předáni Nádob proškolí Objednatele, 
reap, jim urficné pracovníky, v obsluze Nádob. Objednatel se zavazuje zajistit úěast svých 
prsem-níků na školeni v obsluze Nádob a písemně potvrdit proškolení určených zaměstnanců na 
dokladu prnlkdeném Puskytovatch-tn.

7-5 Objtxluatd je povinen užívat Nádoby pouze k účelu juustfvďovóní Oipodu. k jehut toostfvdován: 
jsou určeny, 11 který je uveden >v Smlouvě.

7.6. Olýcdnald je povinen užírat Nádoby* jako řádný h«*-i>odář a je ixwinen rocházel s Nádnhnmi tak. 
aby Puvkytovatch nevznikla jakákokv škoda a aby doďu k co ncjinraUmu opotřebení Nádob

7-7- Ohjcdnntel je povinen provádět hčdnnu údržbu Nádoh. která spočívá zejména v pééi o čistotu 
Nádob.

7.8. Objednatel je povinen piwnmě oznámit Po«lcytova\<£ vody Nádob, ktsrě má odsiranit Poskytovatel, 
ihned poté. kdy je zfistí oebo kd>* je při pečlivém imvár.i Nádob ijistir mohl Objccnalcl není 
oprávněn provést jakékoliv změny Nádob bez předchozího písemného sou hlasu Poskytovatele.

7-9- Objednatel není oprávněn přenechat Nádoby do podnájmu třetí osobě nebo je jinak přenechat 
k užívání třetí osobě bez předchozí]h> ptsemného svuhUwu Poskytovatele.

7.10. Objednatel je povinen umožnit PeakyTevatet prohlídku, opravu či údržbu Nádob kdykoliv v rámci 
mých obvyklých provozních hodin.

7.11. Objednatel je povinen odevzdat Nádoby Poskytovateli ke dni skončeni nájmu v jejich původním 
star-j s přihkdnutim k obvyklému opotřebeni.

7.12. Jestfiáe dojde k vážnému poškození, ztrátě či udciemi Nádoby, zavazuje se Objednatel nahradit 
Poskytovateli vzniklou škodu zaplacením ceny nové Nádoby dle platného arniku Poskytovatele.

8. Zvláštní tgednáni — Vedeni Evidence
8.1. Poskytovatel se zavazuje:

8.1.1. vést pro Objednatele průběžnou evidenci o odpadech a o způsobech nakládáni s nimi ve 
saiyd u S 39 odst. 1 Zákona o odpadech (.Průběžná evidence"), a to pouze ve vztahu k Odpadu, 
tu který se vztahuje Smlouva,

8.1. x zaslat Objednateli na jim udělený kontaktní email ProbéCKm cvkkttd praviddn* Jednou
měsíčné, a to

x v případě, že INKkytuvatd pudcytuje Objednateli pouze Perúxiidcý Svuí Odpadu, vždy za 
upl vnuh' kalendářní másle do 20. dne násicdujírfliu kalendářního měster: 

b. v případě, h* Pmkytovatél jsoskytuje Objednstalí pouze Neperiodický Svoz Odpadu nebo 
Periodický í N'epcriodk*ký' Svoz Odpálil, vidy rn uplvimK' kalendářní měníc do posledního 
dne následuj in Ivo kalendářního měsíce;

8. ls3 zprsemut pro Obicdnatele ru základě Průběžné evidence hlášení n druzích, množství odpadů
a zpfombech nakládáni s nimi za uplynulý kalendářní rok („Přehled převzatých orljvadů 
za uplynulý rok"), a to pouze vr vztahu k Odpadu, na který sic vztahuje Smlouva:

8- 1-4- s»aat Objednateli Přehled převzatých odpadů za upb ouJv rok pravidelně jednou ročně, a to
vždy za upiynuK* kalendářní rok do 3 února následujícího kalendářního roku;

8.1.5. '"ésl I’ni běžnou evidenci, zpracovat Přehled převzatých odpadů a uplynulý* rok a předávat je 
Objednateli ve formě vyžadované právními předpisy pro předáni příslušným orjúnúm 
veřejné správy.

8. X Objednatel bere na vědomi, zeje sám odpovědný* za předám Evidence pnshdněmu orgánu veřejné
opravy.

9. Zvláštní ujednáni - Nadstandardní služby
9.1. Poskytovatel se zavazuje poslytovat Objednateli Nadstandardní službu specifikovanou vr Smlouvě. 

Nadstandardní služba může spočívat v povinnosti Poskytovatele:
9. M. odemykat a ramvkat objekt;
9.1. x vynášet a zanášet Nádoby na vzdálenost přesahující 10 m od kraje pozemní komunikace

(hraníce vozovky n chodníku nebo krajnice), ze které *c Svoz. Odpadu provádí;
9.1.3 odemykat a zamykat Nádoby;
9- 1-4- provádět myti Nádob.

93. Popis objektu, počet a typ zamykadch prostředků (klíče, čipy. karty apod.), Četnost, vzdálenost a 
počet zanášených Nádob jsou uvedeny' ve Smlouvě.
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9.3. V pripradř Nadstandardní služby odemykáni u zamykání objektu se Objedtutlei xtrviKujc přední 
PoBlytovBteli paiFebnjJ pfiiel klíéů od tíycktu aznaiícTiích visačkou, ftjskytevittel sc zavaiztýL' tyto 
Ědífe jio škunčem posukováni NadsstandaeUjJj služby odemykáni a zamykání objektu vrátil 
ObjednaidL

9.4. Službu vynášení a zanášení Nádob po schodech lze poskytnout pouze pro Nádoby o maximálním 
objemu 2401. Službu vynáiScní a zsn&íení Nádob po roviné lze poskytnout pouze pro Nádoby o 
mosimiLtiím objefitu x.ioo 1.

10. Cena a platcbni podmínky
10.1. Objadnalel se zavazuje bmbl PcrikytwatdL com za Služby to výffl skafioyené v Ríjzemsu ceny, jtad 

tvoří nectilnou sojičást Sudo my.
10.2, Všechny cewy tivcdciiiié v Rozpisu ceny jsou uvedeny hta danfi z plfiáauié hoefeoty, ncní-li výslovná 

tuvdetw jinak, Kuvcdotým cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty' v Eouladm a pďávnStni 
předpisy.

10.34 Cena za Služby bude Objednatelem hrazena za faktura tni období sjednané ve Smlouvč, n to nn 
základů dafiovdbo dokladu (faktury] systawnebo PoskytovjUelcm vždy po uplynutí přísíuáného 
fakturafniho období, v nímž byly Služby poskytovány. Daňový doklad bude obsahovat podrobný 
rozpis ceny m jednotlivá Služby a ceikovau cenu za vScchpj- Služby. Vystavený daňový doklad 
(fakturu) bude Poskytovatel zasílat Objednateli buď v písemné podobá, nebo elektronicky nu v- 
roatlovpu adresu uvedenou ve Smlouvá, a to dle volby Objednatele. Poskylovatcl je opvfivnén 
Objednateli účtovat náklady zu zasbíft[thmoveho dokladu (faktury)vpáiimnÉ podobá,

10.4. Splatnost: daňúvaso dokládtt {fnktiiry) bude činit dvacet jedna (21) clnfi ode dne vystavení. 
Poskytovatel se řnvaznje odeslat dnflový doklad Objednateli nejpnwilčjj tto tří (3) pracovních dnů nci 
jeho vystavtmi

io.g. Objeriiiatel provede úhradu daňového dokladu (faktury) bsabotomsiním převodem nn úůet 
Poskytůvntala uvedeaiiý v příslušném daňo vám dokladu (taktuřt), Za den úhrady da ňového doidady 
(taktuiy) bude považováni den připadni pcnůřitá částky na účet Poskytovatele.

10.6. Daňové doklady (faktuty) výstavné Poslytovntelcjn die Smlouvy budou splňovat veákeré 
náležitosti daňového dokladu dle obecíté SSivazných právních předpisů.

10.7. JedoosHaatiá úpravu Ceny.
10.7.1. Inflačni doložka. Ceny uvedené Kozpbu uuuy jc Posfatovatel oprávněn navýiht o míru indocc 

vyjádřenou přírůstkem peňmSniého roéaího indexu spotPebítďskýeh cen služeb '/m uplynulý 
kalendářní rok vyhlášenou Českým sttiLi.stíck>'ni úřadem, a to vidy' jodatiii rodné, po 
rvežtjri&ui uvedeného inděJta Čfeskýťri řtůlíSlieltým lífodeiu. Poskytovatel awnAmf novýHisií 
cen vsoubdu stíturn iistanowCTiftifi Objediiatdi a zaSle Ohjndndtet] nbtnálni ceny SluMi 
upravené ws smyslu tohoto usia novení npj pciňd^jj do konce únoia prfelitílnáJiti fenlendářníbo 
rokli, vet kterém mají být ceny navýšené v semtadu s tímto ustanovení m pbtné-a ůfrlnně. Ceny 
upravené v aouíadu s tímto ustanovením budou platné a účinné zpé» tré k 1, lednu příslušného 
kalendářního roku.

10.7.2. ZtýícEií cen v důsledku legislativních zmén. Dojdc-ii ke nýšeni nákladů Posfetovateie 
souvisej; cíchs poskytováním S3 úžeh v důsledku legislativních zmčn ínaph zvýšení zákonných 
poplatků za uložení odpadů tm skládce), jc Poskytovatel oprávní n navýšit ceny za Služby o 
takto zvýšené náklady a zaslat upraverý ceník: Objednateli. Takové aaáýšenícen bude plamě 
a účinné ke dní nubjtí platnosti c ůStmostí psňraflio předpisu, na základe kterého dojde 
k navýšení nákladá Poslg-tovatek* soiRisejicíeti p por-lytc^Tíním Služeb.

10.7^3. JSvýtenj ren z jiných důvodů. Poskytovatel je kdykoliv za trváni Smlouvy oprávněn navýSít 
ceny za Služby. V tukovém přípndé navýšení cen oznámí Qhjednahďi «i kisSc mu upravený 
crank, a to tusfpoKdéji dv« (a) tuStiíoe přede dnem nabyti ťtiSnnoftti navý^eííýcli cen. Den nabytí 
účinnosti navýšených cen bude uveden v ypruveoéíii ceníku. Pckud Objednatel s navý3«i»Í«l 
cen nesouhlasí, má právo Smlouvu ptsemně vypovědět ve lhůtů jccnoho (1} mí sice odí dde, 
kdy mu PíKkytovatel navýšeni cen oznámil. Výpovůd,’ bude v takovém prípnclč účinná ke dni 
bezprostřední přcdcházEjicfmn clui nol^tí účinnosti navýšených cen. Pokud Objednatel 
Smlouvu takto nevypovf, platí, že navýšení cen schválil.

10. B. Dojde-ll ke změnám v ecňách za Služby v souladu s pfcdchoaínd odstavci tahoífl článku, přičemž
tyto změny se budou vztahovat ke Službám, na které Poskytovatel již wsiavil ďítňwý doklad za 
použití cen původních (tj. cen za Služby' před jejich navýšením v souladu s předchozími odstavci 
tohoto článku), je Poskytovat ei oprávtví-n rahmaut nedoplatek za takové slviita,'do jiného daňcnúho 
dokladu vystaveného za poskytováni Služeb v souladu s tímto čtánkem, reap, vystavil na takový
nedoplatek ví ústní daňový doklad.

fio.9. .lestlUíe je pro Svoz nůktcrťho druhu Odpadu sjednánu záporná výše ceny (tj, Pcwkj.'tovutcl sc 
zavazuje plaiU Objednateli odměnu zn předáni příslutoúho Údpadu}, bude tato odménu účtována 
sannostatwým diiáovým dokkitlem (faklLirou) vystaveným OhjednuUdon). Ustanovení čl. tou až j.o.6 
so na píípady dle tohoto ustanovení užijí obdobně, pokud to jejich povaha připouští.

11. Dikvěriuurt informací
mi. Každá Smluvní strana jc povinna (i) ruikladál s vcškciýnú infbmiaccmí, které jaon tjbsahem 

Smlouvy nebo které J.ískisla v s<x»visk)Sti sjednáním o uzavření Smlouvy, v fluavj slasti <; U-Zavfením 
nebo v souvislosti s plnčnlm Smlouvy', a s infnnnacemi tv^knjřehní, se druhé Smluvní strany, jako 
s informacemi pnsnň tlůvůmými a (li) bez přodéhOKÍho písemného souhlasu druhé Smluvní slnfifiy 
tyto důvěrné Infonnnec nczvulejnít ani jinak liezpříslupnit žádné třetí oaobí,

H.2. PovímifHi itactevfivfit dfivĚrnůst infbrmad podlá ustnnHwenl wttntfi člírtku se novztahujc v 
přísluáném roKsalm na ctáslodujací případy: (i) sdělení důxúrnýeli inihrnfflgf j? vyžadováno soudem, 
praWriírai píeflpísy, rozhodnutím orgánu státní správy' něho refljllačním or^ticin něho orgánem 
dohledu v souladu sc zákonem a na základě zákona; (ii) důvěrné informace byly Smluvní stranou 
získány ze zdroje nesouvisejícího s druhou Smluvní stranou, pokud tento zdroj není podle 
nejlcpísho v4domi Smluvní strany, která přísluěné informace obdržela, povinen zachovávat 
důvěrnost takových infonnací; (iii) důvěrné informace sc staly veřejně dostupnými jinak než v 
důsledku jejich zpřístupněni v rtssporu s touto Smlouvou; (Iv) důvěrné informace měla Smluvní 
strana k dispozici ještě před jejich zpřistupnčnim druhou Smluvní stranou; nebo (v) sdělení 
důvěrných informací v nezbytněsn fúiwhú odborným poradcům, zamřstnancúin ti zástupcům 
Smluvní strany za účelem jednání o uzavřeni, Užavíeninebo plnúni Smlouvy za podmínky, to takoví 
příjemci důvérných iníbrmaci jsou vázáni pcivtonnstí ttiéhovůvat důvĚraast informaci nqjusĚní ve
sUjtiém roíiíilifj.jako jesUtnuvL™ v toraío člitňke.

ta. Snnkcť:
12.1, V případě pradlcní Objednatele s úhradou oeay za Služby' se Objednatel zavazuje zaplatit

Poskytovateli smluvní úrok kprodlení ve výši z dlužné částky' za každý den prodlení, a to S
vpftpadč, žc Objednatel není za ptodloaS odpův&ký.

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. Smlouvo nabývá platností a účinnosti okamžikem jejího podpisu Smluvními stranami, iieni-EL ve 

Smlouvě sjednáno jinak. V případě, to smlouvu podléhá povinností uveřejněni v registra smluv 
podle zvláštního zákona, nabývá ú&nnosti dnem. který je uveden ve Smlouvě, nejdříve však dnem 
UTOřejminí v registr.i smluv,

13.2. Smlouvy ratiže být ukonéctia pouze:
13.2.1. dohodou Smluvních síran;
13.2.2. uplynu Lim doby, na ktéřOU tyla uzavřena, pokud hýlu uzavřena na dobu určitou;
13.2.3. vypovědí.

13.3. Pokud jc Smlouva sjednána nn dobu neurčitou, jsou obě Smluvní strany oprávněny ji vypovědět 
bez uvedeni důvodu s jednoměsíční výpovědaS dobou, která počne běžet první den kalendářního 
měsíce nifJedujíriho po doručení výpovědi a skončí v poslední den násfedujídho kalendářního 
měsíce po doručení výpovEdi,

13.4. Objednatel je típrávnčn vypovědět Smlouvu, pokud Poskytovatel aJecpo* třikrát v průběhu tři (3) 
po sobě jdaucích infcsíců podstatně zaviněně poruší své smluvní povlnnatá. Objednatel 
Poskytoratele aa takové porušeni povinnosti a na možnost výpovědí dle tohoto ustanovení píswrnně 
upozorni!, a Poskytovatel přešlo ani dnd^eti (10) dnů ucodstrani! ttvajicí porušeni povinnosti nebo 
se během následujících třiceti (30) dopustil dalšího ixsruženi svých snúnvních povinnosti.

13-5. Poskytovuld je oprávněn vypovůdĚt Smlouvu bez výpo vědní doby, pokud Objednatel poruší své 
povinnoisti podstalný-m způsobem; m porušeni povinností podstatným xpůsahem se považuje 
zejména, pokud:
134;. t. sc Objednatel dostane do prodlení * úhradou Ceny út jakékoliv její (ústi přesahujícího deset 

(to) kalendářních dnů;
13.5,2. Objednatel alespoň dvakrát v průběhu dvanácti (22) po sobě jdoucích mestri) pi'eda či se 

pokusí předat Poskytovateli odpad, ktaý není Odpadem, něho uloží do Nádoby odpad, pro 
jehož uložení Nádoba senj určena;

13.5.3' ptotl ObjcdnateU bylo zahájeno insolvenčni řízeni a v zákonné Ihňtů nedošlo kodmítnuli 
insorécnčnfhci návrhu proajcvrwu bezdůvodnost;

Í3..5.4. Objedtlalei jttiým. podstatnýmzpflsuahem poruší svépovmiiosti.
ift-ó. Smlouvu lze '.ypu-vědět l ve vztahu jen kn&ktejým jednullivým Stužbám; v takovém plfpudů po 

uplynutí výpovědňí doby zdsfcává Šmloava v účinností ve vztahu k ostatním Službám, V případě 
výpovědi Smlouvy ve vztáhli ke SJužbĚ Svozu Ddpadu však Smlouva zaniká i ve vztahu fe osbitním 
Službám; ostatní Khtčby oelžé poskytovat hca soufiasného poskytování Služby Svozu Odpadu.

13. " řro vyloučení pochybnosti pEatí, že žádná Smluvní strana nesmí od Smlouvy odstoupit ani ji
ukončit jinak než způsobem, a ?, důvodů výslovné upravených v Podmiňká ch a ve Smlouvé.

I3-8-Výpověď Smlouvy' musí bít písemná a nabývá účinnosti okamžikem doručení píscnmého 
oznámeni o výpovědi druiié Smluvní stmuě.

13.9. V případě žátdky Smlouvy zůstávají nedotčena uslanovtajl o smluvnída pukutódi. řešen í sparfs a 
další ustanoveni, která vzhledem fee své povaze Utají tmít i po ukončeni Smlouvy; stejně tuk v 
případě zániku Smlouvy zůstára nedotčen nárok tta SiuhlvuS pokuty, náhradu škody u ňn?1^- a 
prodleni, ktetý vmiH v důsledku porušení Smlouvy.

14. Žíněný Podmínek
14.1. Poskytovatel « OhjodnatcL konstatuji, žo 7. povahy závazku již při jednání o uaavřqtrf Smlouvy 

vyplývá rozuinnů potřeba pozdější změny Podmínek.
14.2. Poskytovatel jc oprávněn rét o Pixlmíňky v pfimřčcném rozsahu změnil. Veškeré změny těchto 

Podmínek Poskytovatel zpřístupni v« svém sídle a nu intemetuvých stránkách wwwEBaisxa u 
současně o těchto změnách vhodnou formou vyrozumí ObjednáLelt*. zejnjúmi íJishiním c-muLlovó 
zprávy s odkoKom na uveřejněnou verzi Podmínek, Poskytovatel \ymzumí Objednatele o změní 
Podmínek naiKmJigi dva fa) rriůsíce předu dnem nabyti úfttnncsri změny Porbnítlěk. Den luihytí 
úěLiUMMti změny Pniimiaak bu;<k UWtfcn ve změnĎnvch Fodjalnkádl,

14.3. Pokud Objednatel se změnou PodraEnel: itesnublass, má práva Smlouvu písemně vypavědět, ve 
Ehňfě j‘cdnoho (1) mésícs ode dne. My byl Ptacslíyliwatslesni o zm&ně. P«dminek vyitsituEiěn. Vý-povfiď 
bude v takoréatt případě účinná kc dni bczprostíedněpředc&áwátdnnu dni naliti ůČinaDstf změny 
Podmínek. Pokud Objednatel Smlouvu takto DCvypoví, piatí, žc změnu Podmínek Schralil,

15. Zjíví řečná tUiliUlOVUBÍ
J5.1. Objedmitel není «pťýv«£tt postoupit své pohledávky ze SiHloavy (včetně zajišfoviícího postoupení 

pohledávky), zastavit své pohledávky ze Smfoevy nebo převést své pavimaost! ze Smlouw na třetí 
osobu licz piědclwjho piwnračho souhlasu Pnsl^tovatelc.

•5.2. Žádná ze Smluvtifch stran tiůuS Oprávněna k jcdnojůKtnnému započtení jakýchkoliv svých 
pohledávek proti jakýmkoli pohledávkám druhé Sral uvní strany zů Smlouvy.

13-3, Obé Smluvní stranj-iwi sebc berou nebezpečí změny okfiíností.
15.4. Smlouva a veškeré jtjí dodatky' se řídí právním řádem České republiky.
15.5. SmÍQWVň, jqj( pKpndni přfldhy a dodatky a tyto PocSminky představují úplnou dohodu Sutliivnídi 

síran ohledně zdježitosll upravených ve Smlot^ u v plsréiň ruzsahu nahrazují vcSfeaTě předchuK-í 
smlouvy', dohody a ujednáni Smluvních stran týkající se- týchž záležitostí.

15.Ó. VeSkerc změny nebo dodatky ke Smlouvě nahou být učiněny pouze písemným dodatkem Pádně 
podepaanym oběma Smluvními stranami.

25.7. Vtím Po^tovatele vypi^yajká ze Smlouvy ěi jejího poraíem' se promlčují ve Ihňtě deseti (10) let 
ode dne, kdy iirŮTO mohlo být uplatněna poprvé.

15.8. Smluvní strany vylučuji užití § 55a odst. 2 Občanského zákoníku. Dispozitúraí ustanovení zákona 
rad pPcdňůSt fried případnými obchodním! zyyklostmi.

15.9. Objednatel aent oprávněn návrh na uzavřeni Smlomy přijmout s dodatkem nebo odchytkou. ani 
když podstatně neraětií podmínky nabídky. Smluvní strany vylučuj íuí! li ji 2740 odst. 3 ObfianabSho 
zákoníku.

15.10. Smluvní sírany- jsou podnikateli, uzavírají Smlouvu při svém podnikáni, a no Smlouvu áu tudíž, 
neuplatní ustanovení § 1793 GběunsUěbo zukontku (neůměraí zkrieuní) aat § 175b OibCanskclia 
zákoníku (líchvaj.

15.11. V případě, žc jakékoliv ustanovení Smlouvy' ň Podrainck je ěi sw v budoucnu stane neplarný'm, 
ncúŠnnýnt nebo nevymahatdoýan, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy a Podmínek v platnosti a 
účinnosti, pokud z povahy' takového ncplatněho, neúčiraiétto či ncvymahatcincho ustanovení nebo 
z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž, bylo uzavřena, nčvyplýié.žc jejnelzeoddčlit od ostafního 
obsahu Smlouvy' a Podmínek. Šmltmiií strany se pro takoiý' případ zavazují nahradit meplatfié, 
neúčinné něho ncvymahatcĚné ustanovení Smlouvy či Podmínek ustanovením jiným, které s%ým 
obsahem, účetem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a Smlouvě fl Podmínkám jako 
celku. V léto souvislosti se Smluvní strany z&VM&ujl v dobré víře a Minně jednat zn &č*lem dosažení 
dohody o takové 111 nabrazenj ueptotného, ncúÉinnúbo ČL ncvymahatelněho usitoňuveni a uzavřít k 
tomu potřebný'dodatek ke SrcilouvĚ,

1512. Stnluvttí strany sc zavazují vynaložit veškeré možné ůáli za úEelum smírnábo tošenj jsikj'chkoli 
spurů vzniklých v souvis!osli jje Smlouvou, včetně jejího poruSenj, ulionSenl nebo neplatnosti, 
pokud se některé ze Stiduvních stran odmítne účastnit jednání o smírném řešeni nebo pobud 
jakýkoli spor nebude vyřešen ke spafeciicnasti Smluvních Stran, bučte lůksvy-spor VzniMýzE Smlouvy 
čí v smivislost i s ní rodicxlorén věcně příslušným soudem české, republiky, jeh tň nustnš příslušnost 
bude určena dle sídla Posl^tovatele.

15.13, lyto Podmink}' nabývají ůíítmůsti 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://www.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
1Č: 71009256
DIČ:

Rozpis ceny číslo: Z0051887
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 specifiko vany:
Rybalkova 293/39, VINOHRADY - PRAHA 10

Místo přistavení nádob:
RYBALKOVA 293

Pozn.:

1201- Ixtýdnž 
120 1 - fx lydnž 
1201- Ixlydni 

j801 - Ixtýdnž

celkově Kč/rok období od období do sezóna 1 kód odpadu i název odpadu schody 
/ metry

2 572.00Ot.09.2020 200301 Směsný komunální odpad 0/0 i
1 860.00 JI.09.2020 150102 Plastové obaly 0/0 1

2 150.0C 31.09.2020 150101 Papírové a lepenkové obaly 0/0
2 301.0001.09.2020 1„ 200301 Směsný komunální odpad 0/0

Uvedené ceny jsou bez DPH

Způsob platby: Faktura 
Četnost platby: Půlroční

Platnost od: 01.09.2020 
V Praze dne: 15.07.2020

Poskytovatel Objednatel

Hygienická stánice til. m. Prahy 
sc sítom v Praze

Rytířská 12.11001 Praha 1 
poítovní přihrádka 203 

Tel. 296 33í 700.
ČNE Praha 1 65825011/0710 

IČ 71009256




