
SMLOUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽEB V ODPADOVÉM 
HOSPODÁŘSTVÍ číslo: Z005I893

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

Hygienická stanice 
hlavního másla Prahy

00 032/2020
ÍDÁŘSTVÍ USmlouva”! bvla
zliétií Iqzřfěj 5ích předpisů. mezi

(1) Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze, IČO: 71009256, se sídlem Praha 1 - Staré 
Město, Rytířská 404/12
(„Objednatel'4);

(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

(„Posky tovatel“);

(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 poskytovám 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 či. 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 2020
Pražské služby, a. s. Hygienická stanice hlavního města Prahy se

sídlem v Praze

Podpis:

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

Podpis:

Jméno: V\''AÍv\ ^_6LtC.V.Q_ -^íCXC 
Funkce: ve&iA.H, -

hygienická stanicí hl. m. Prahy
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obchodní i-odmínky spoleCnosh pražskk služby, .-cs. pro 
POSKYTOVÁNf SLUŽEB V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ

i. Úvodní mtnnoveni
1. ). Společnost Pražské služby, a.s. 1)10 obchodní podmínky’s cOcm jednotnč upraut podininlo,’.

za kicnvh bode poskytovat síufej- v očpadovún bospodáéstv.. jež jsou v tčchlo obchodních 
podmínkách uvedeny.

2. Definice
2-1. Výrazy s vdkv-m počátečním ptuncnctn uvodenč v tčehto obchodních podmínkách mají následující 

xý-znara. pokud ze smlouvy, z obchodních podmínek nebo 7 jejich kontextu nevyplývá jinak:
2.1.1. Evidence 7nanu*nú Pnlhčinnu evidenci a Přehled převratych odpadů u uplynulý rok.
2.1.2. Kalzloft odpadů zsamcnš vyhlášku č.93/'20iĎ Sb- o KaLdogn odpadl
2.L3- Nádoba Tnameni nádobu určená k ukládáni Odpadu, specifikovanou ve Smlouvč.
2.1.4- Občanský zákoník znamená zákon 6. 80/2012 Sb.. občanský zákoník, ve zívčni pozdějších 

předpisů.
2.1.5 Objednatel znamená osobu, která s Poskvlcsatcieni uzavfrii Smlouvu
2.1.6. Odpad znamená odpad definovaný ve Smlouvá. Odpadem nemůže být (i) komunál ní odpad 

nebo (ii) odpad |» <lobaý koinuiiálnímu odpadu, jehož puvxxkv je vv vztahu k tomuto odpadl 1 
na základe vmícHivy ofirávnca \yuiíl 5>-stému shront*kSo\úni. vhčm. přepravy. tHdční. 
využíváni a od>l raftováni komunálních odpadů zavedeného obci.

2.1.7- Podmínky znamená t>lo otichudni pod minky vydané Poskytovatelem.
2.1.8. Poskytovatel znamená Kpnlečooxt Pražské služlij .a.v., ICO. 60194120. sesidk-m Praha 9, 

Pod .^inremi 444/1. rapenú v obchodním rejsifáni vedeném M^lským soudem v Prarr. 
oddíl R. vk>žkn 2432.

2.1- 9- Průběžná evidence má výmam uvrdený v ti. R.LI.
2.1.10. Přehled převzatých odpadů za uplynulý rok má význam uvedený včL 8.:^.
2.lu. Služby znamená služhj nabtzmč Pnukytox-ateicm. jcžysnu uvedeny- vtí. 3.1.
2.1.12. Smlouva r.natnená smlouvu o ponkytování ilužeb v odpadovém hospodářství uzavřenou 

mezi Poskxtovutdcm a Ubjcdnalcicni; ocdflnou wučást Smkzjvy tvoří Podmínkv.

2. L03- Svoz Odpadu zněmená převzetí Odpadu Ibskv'tovatdcm od Objednatele na sjednaném
místě a zajištěni dalšího nakládám s Odpadem v souladu sobcciu' závaznými právními 
předpisy. Svaz Odpadu se dělí na Periodický Svoz Odpadu, kdy je Odpad svážen pravidelně 
ve sjednané četnedi. a Neperiodicky Svaz Odpadu, kdy je Odpad svážen nepravidelné, a to 
na základě žádosti Objednatele.

2.1- 14- Zaiknn o odpadech znamená zákon t iS^/sooi Sb.. o odpadech a o změně nčktcrý-ch
dalších žákunů. ve zněni pozdějších předpisů.

3 2- Při výidadu Podmínek a Smlouvy budou poctívána noc uvedená výkladová pravidla, pokud 
z Podmínek, ze Smlouvy nebo 7 jejich kontextu nevyplývá jinak:
2.2. l Kde se v těchto Podmínkách odkazuje na plánky" hea další spcdflkace, rozumí se tím

uctanovvaii těchto Podmínek.
2.2.2. Kde se v Podmínkách nebo ve Smkxiv-é odkazuje na „dný*. mra mi ve tím kalcndářrH dm.
2.2.3. Kde se v Podmínkách nebo ve Smlouvě odkazuje na .pracovní dny*, ruzunu ae lim každý den 

mimo 140boty. nedďc. státní svútk}- a ostatní svátky ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb.. o 
státních svátcích, o oMalnich svátcích, o xýznaamvdi dnech a o dnech pracovního klidu, vv 
zněni p eiléjUch předpisů.

2.2.4- Nýntzy používané v jednotném čísle zahrnuji podle kontextu také množné číslo o naopak.
2.2.5 Nadpisy v Podmínkách nebo xr Siukvinč slouží pouze pnft lepší orientaci v textu a nemají xdK1 

na výklad Podmínek noho fkniouxy.

3. Poskytované Sluihv
3.1. Podytovald poskyUyc Ividedujid Shdby:

3 Ll. Periodický Svoz Odpadu:
3-1.2. Neperiodický' Svoz Odpadu:
3-L3- Pronájem Nádob:
3.1.4- Vedeni Evidence;
3. L5- Nadstandardní služby.
3.L6. Poskytovatel pr»xk>Tujc Objednateli pouze Službv- uvedené ve Smlouvě. Poskytovatel není 

povinen akceptovat požadavek Objednatele na poskytováni datšeh Služeb.

4. Prohlášení a povinnosti Poskytovatele
4.1 PoslcytovatHseTavtnujepH poskytováni Skižeh dodržovat veškeré obecně závazné právaií p-edpisx. 

zejména Zákon o od padrti a jeho provát léčí právní předpisy.
4.2. Poskytovatel je oprávněn poskytovat Služby lež jiomoci jiné osoby, vtokovém píí|»adč vftnk 

Pasky*»xatcl odpovídá za řádně a včasné pniávlnutí Služeb, jako by je poskytoval aám.
4^3. Poskytovatel je oprávněn přerosit poskytování Služeb v připode prodlen! Objednaldr s úhraduii 

ceny 7« (nskytmité Služby či jakékoliv jiné platby delším než deset (10) UulenrUřnich dnů. a to až 
dn úplného rapi acenf dluhu Objednatele.

4-4. Posk>ioxatd je oprávněn přerušil poskytováni Služeb, bnde-li proti Objedná Let zahájeno 
ínaohenftvl řfaeni

4-5- Zaměstnanci Pu^ky tovatcle j-vni povinni se při poskytováni Služeb předcházet škodám na majetku 
Objednatele a třetích osob a nepůsobit hluk nad nezbytnou míru.

5. Prohlášeni u povinnosti Objednatele
5.1. Objednatel prohlašuje, že je oprávněn nakládat s Odpadem.
v2. Objednatel prohlahtje. že «je vědom sxx ch povinnosti ve vztahu k Odpadu, zejména dle § Ib Zákona 

o odpadech, a že tyto povinnosti fádně plni
5.3. V připndé vadného poskytnuti Služby Poskytovatelem je Objednatel povinen uplatnit priiv'n 

zodpovědnosti za vady nejpoadéjl do konce následujícího pracovního dne poté. kdy se o vadném 
poskytnutí Skih^-dozvěděl, nebo kdy se ox^sdnéin poskytnutí SluZbv* dozvědět mohl a mčL pokud 
hyjednal s péči řádného hospodáře. Marným uplynutím íhůty dle předchozí rtty nárok Objed re. tele 
zaniká.

6. Zvláštní ujednání - Svoz Odpadu
6.1. Poskytovatel prohlašuje, áe je ve smyslu Zákona o odpadech 'jwihouopravivnouk převzetí Odpadu. 

Paskytovntcl prokúže své oprávněni k pfevreti Otljnidu Ot^jednoteU před uzavřením Smlouvy a 
ivídedně kdykolhr nn záklviě žádosti Objednatele.

6.2. Poskylovrtcl se avanije
6.2.1. přcbírítt Odpad (D v případe I’eriodickcho Svrxm Odpadu s frekvencí sjednanou ve Smlouvě. 

(ÍO v případě Neperiodického flvostt Odpadu vt Ihůtč sjednané vt Smlouvě, počítané od 
doručení výzvy Objednatele k převzetí příslušného Odpadu učiněné emailem na adresu 
uvedenou vr Smlouvě:

6.2^. přehirat Odpad vmialč sjednaném ve Smlouvě, a to s využitím odbomě způsobilých 
pracovníků a technici^- způsabiKeh technických prostředků;

64L3 naložit sOdpadera v snnladu 5 obecné zšvaznvTnipravnLmi předpisy; Pcséolovatri je zejména 
oprávněn dle vlastního rozhodnuli Odpad skladovat, sbírat, materiálově využít, recyklovat, 
upravil, využit či odstranit, nebo z Odpadu získané druhotné suroviny prodat,

6.2- 4- plnit od okamžiku převzetí Odpadu od Objednatele povinnosti původce odpadů v souladu s
f 16 odst. 4 Zákona o odpadech:

6.2.5. odstranit případné znečištěni prve mni komunikace, k němuž došlo při převzetí Odpadu od 
Objednatele;

64S-6. informurat Objednatele o okolnostech, které 1 provozních € jiných důvodů bráni v převzetí 
Odpadu v souladu se Smlouvou,

6.2.7. prázdnou Nádobu přistavit na její původní rtanoviflč
6.3. Jekl líže Puwkynivutcl nuphrvzul Odpad ve sjednaném místě a termínu z důvodu na straně 

Pfivkytovateh*, zavazuje se Poskyluvald převzít Odpad v rvi hrudním terminu do 22:00 hod. 
náxkxiujiciho pracovního dne.

64. JnttiŽr Pnskjlrwitd nepřevzal Odpad vx sjednaném místě a terminu 7 důvodu závady ve sjízdnosti 
pammni komunikace (nnpf. náledí npud.). zavazuje se Porfcylovatd převzít Odpad v náhradním 
icnní nu do 22:oo bod. ncjbližšihu pracovníhu dne oáslalujicíbo po oboovxiu sjizdnusti pozemní 
hranu rrikacc.

6.5. Jestliže Poskvlovntel nepřevzal Odpad ve sjednaném múrté a terminu z důvod 11 nikoliv na straně 
Poskytovatele (jiných nc± dle fi. 64). není Poskytovatel povinen převzít Odpad v náhradním 
termínu.

6.6. Poskytovatel je oprávněn:
6.6.L stanovit hmotnost převzatého Odpadu o vytříděných Křovin (využitelného odpadu);
6.6.2. v případě Pcnodicktíio Svozu Odpadu jednostranně změnit termin Svuai odpadu bez 

souhlasu Objednatele. Změna termínu Srozu odpadá je účinná ode dne. ve kterém 
Poskytovatel takovou změnu Objednateli oznámil;

6.6.3.odmítnout převzít odpad, ktciý není Odpadem, reap, odpad oc změněnými chemickými, 
bualojickvmi či řyrikálnhni vlaataostmi ti odpad, který svými chemickými, biologickými * 
fyzdalninti viastnoctnu neodpovídá óekbrovonánu kudu druhu odpadu.

6.7. Objednatel ae zavazuje
6.7.1. snustřeďovat Odpad podle jeho druhu, nesmí chat Odpad s jiným druhem Odpadu či s jiným 

odpadem;
6.7.2. řádně zařadit veškerý Odpad dle Zákona o odpadech a Katalogu odpadů;
6.7.3. bezůplalnč poskytnout vhodné místo k umístěni Nádoby s dostatečně zpevněnou příjezdovou 

komunikaci, jejíž profil umužflujc příjezd techniky Povkylova tele. Couváni srozavého vozidla 
je možné poan: do vzdáleno»ti 50 m;

6.7.4. přistavit Nádoby na místo vzdálené maximálně to ni od kraje poTumxtí komunikace (hranice 
vozovky a chodníku nebo kronice), ze které se Svoz Odpadu provádí, a to zpravidla na 
chodník. Nádoby Lee umístit tu núslo pfóavcní pouze V termin Svozu Odpadu. Na územ! 
Pražské památkové rezervace je doba pro amistnéní Nádob na místo přistaveni upravena 
prediišnou vyhláškou hlavního města Pruhy, kterou ss: Objednatel zavazuje dodržoval;

6.7.5. umožnit Poskytovateli volný- přistup k Nádobám v terminu plánovaného Svozu odpadu a 
btopeěuou manipulaci snimi (vč zabnpečmií schůdnosti a funkčního osvětlení trasy, 
zabezpečeni dveří proti sainevolnému znvfrní. zahezpečeni funkčnosri náklcdnihn rýlahu 
vdomě a prnikulaol pracovníků Poský4owiitcle, pokud se v domě nachází nákladní výloh 3 
pobud re Nádoby nachází v jim'-in pudla)!);

6.7A- nepřepláovat KidnhyOdpadnn:
6.7.7. vpřipadč opakovaného přeplnění Nádob v součínnasti s Poskytovatelem tuto situaci řeSt. 

oapř. /výšením |*>čtu Nádoh nebo nuvýilcnim órlmwti Svozu odpadu;
6.7.8. ukládat Odpad do nádob Uknvýni způsobem a jiným potřebným způsobem zajistit, aby jej 

bylo možné z Nádoby valné vysypet; Objednatel je zejména povinen pfijmoct potřebná 
opatřeni proti přimrzáni Odpadu k Nádobě či k vlku Nádob)-.

7. Zvláštní ujednáni - Pronájem Nádob
7.1 Poskytovatel *c zavazuje přenechal Objednateli kdočaknému užň-ání Nádob)- speeifibovane ve 

Smlouvě a Objednatel mc zavazuje plntit za to Poskytovalcli nájemné.
7.2. ITnnájem Nádob se sjednává na dobu sjednanou ve Smlouvě- Nenl-li ve Smiouvé doba nájmu 

sjednaná, sjednává se Pronájem Nádob na dobu po«*vtavérí Sluib) Svoz Odpadu.
7.3 Poskytovatel je povinen odevzdat Nádoby Objednateli nejpocdéji v den zahájeni p**.kytovani Služby 

Pronájem Nádob au adresu sjednanou ve Smlouvě. Poskytovatel pořídí fotodokumentaci phxlaných 
Nádob, která bude sloužit jako doklad o jejich odevzdáni Objednatel.

74. Je-S to vzhledem k povaze Nádob potřebné. Poskytovatel při předání Xá<lúbprn4kolí Objedná leh', 
rusp. jím určené pracovníky, v obsluze Nádob. Objednatel se zavazuje zajistit účast svých 
pracovníků ru Skoleni v obsluze Nádob a písemně potvrdit proškolení určených zaměstnanců na 
dokladu phvIloJeném Pudcvtovatcltm.

7.5. Objednatel je povinen užfv-jl Nádoby puuzr k ůůehi aou»lMaváai Odpodo. k jehož soustřesfován: 
jsou určeny, a který'je uveden ve Smlouvě.

7.6. Objednatel je povinen užívat Nádoby j»kn řádný- hosp.Klóř .1 je povinen zacházet s Nádobami tak, 
aby Poskytovatel nevznikla jakikolh škokt a aby doúo k 1x1 nejmenšitnu opotřebeni Nádotv

7.7. Objednalo! je povinen provádět běžnou údržba Nádob, která xpočňň zejména v péči o čistotu 
Nádob.

7-8- Objednatel je povinen pisemnč ožni mít Poskytovateli v»d> Nádob, které mi odstranit Poskvtavatd. 
ihned poté. k(|y je zjisti nebo laj)' je při pečlivém uhvani Nádoh zjistit mohl Objednatel není 
oprávněn provést jakékoliv změny Nácob bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

7-9 Objednatel ocni oprávněn přenechat Nádoby do podnájmu třetí osohé nebo je jinak přenechat 
k užívám třetí osobě bez předchozího písemného vrs:hlasu Poskytovatele.

7. to. Objednatel je povtnen umožnit Poskytovateb prohlídku, opravu či tkl r/bu Nádob kdykoliv v rimn 
svýrh obvyklých průvozních hodin.

7-11- Objednatel je povinen odevzdal Nádoby Poskvlovatcdi ke dni skončeni nájmu v jejich původním 
stavu s přihlédnutím k obvyklému opotřebeni.

7.12. Jestliže dojde k vážnému poákorcni. ztrátě či odcizeni Nádob)-, zavazuje se Objednatel nahradit 
Poskytovateli vzniklou Škodu zaplacením cvtty nove Nádoby dle platného ceníku Poskvtovatdc.

«- ZvlášZni ujednáni - Vedeni Evidence
8.1. Poskytovatel se zavazuje:

8.t.l. vést pro Objednatele průběžnou evidenci o odpadech a o způsobech nakládáni s ni tni ve 
smydu § 39 odst 1 Ziknna o odpadech (^Průběžná evidence" k a to pouze vt vztahu k Odpadu, 
na který- se vztahuje Smlouva;

6.1.2. -Trici'lul Objednateli na jim sděleny email (Vubčlncu evidenci pravidelně jednnu
měsíčné, a to

a. v případě, že Pinkylovatri poskytuje Objcčnotdi pnuzr Periodicky Svar Odpadu, vidy za 
uplynulý kalendářní měsíc do 20. dne následujícíhokalerulářního nrinkc; 

h. v případě, že Poskytovatel poskytuje Objednateli (xiuze Neperiodický Svw. Odpade, nebo 
Periodirkv i Neperiodický Svoz Odpodu. vřd)' za uplynulv- kalendářní mésk- dn pndrdnihn 
dne následtýlciho kalendáraOrnniésicr.

8 1.3. zpracovat pro Objednatele nn základě Průběžné evidence hlátcní odruzich, množství odpadů 
a způsobech nakládání * nimi za uplynulý kalendářní mk (.Přehled převzatých odpadů 
za tsplynulýrtik'). a to pouze re vzuhuk Odpadu, na který ae vztahuje Stabuva; 

fl.1.4. zusil.it Objcdnatoli Přehled převzatých odpadů za uplynulý rok pravidelně jednou ročně, a to 
vždy za uplynulý- kalendářní rok do 3. února následujícího kalendářního roku;

8- 1-5- vést Průběžnou evidenci, zpracorat Přehled převátých odpadů ta uplynulý' ro* a předávat je
Objednateli ve formě vyžadované právními předpisy pro předání přislašnýtn oTytinům 
veřejné správy.

8.2. Objednatel herc na vědomi, zeje «ám odpovědny* za předáni Evidence přidušněmu orgúmi veřejné 
správy.

9. Zvláštní ujednání - Nadstandardní služby
9.1. Poskytovatri se zavazuje poskytovat Objednateli Nadstandardní službu specifikovanou ve Smkravč. 

Nadstandardní shižha může ^wčhrat v povinnosti Posknovatde:

9.1.1. odemykat a zamykat objekt;
9- 1-2- vynášet a zanášet Nádoby na vzdálenost přesahující 10 tn od kraje pozemní kom unika oc

(hranice vtaovfcy a chodníku nebo krajnice), jk které se Svoz Odpadu provádi;
9.1.3. odemy kat a zamykat Nádoby;
9.14. provádět myti Nádob.

9J- Popis objrkm. počet a typ zunykacich prostředků (klíče. Spy. kartv a pud.), četnost, vzdálenost a 
počet znnáicný-di Nádob jsou uvedeny ve Smiouvé.
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9-3- v pMpad£ Nadatandardaf iihliby odemykáni a zamykáni objektu hc Objetlnaid za>uziUe jiředut 
HoKk>'tovnlcli potřelmý počet klíčů od objektu naražených x-wočkiKi. Ku»kytovalcl se íjvíteujc tyti* 
klíče po ukončeni poekytovdru NatUlurulunini sluitn odemykáni a zamykáni objektu vrátit 
Objednateli.

9-4- Shrřbu vynitoní a nnáírní Nádob po vhnderh Ire pcMkytnot* puuxe pro Nádoby o maximálním 
objeme 2401. Služba 'yni^eni a zaná&ní Nádob po rwioé lze po*k>tnout pouze pro Nádoby o 
maximálním objemu :10c I.

10. Cena a plutcbnl podmínky
1Q.1, Qlijeilnalcl se zuvtuuje lu'udil KuNkyloxutcIi cenu 2a SluZby vu v>ál ulunuvcnč v Ko<;pi-su tvii\. jenž 

tsoří ncdfltiuu součást Smlouvy.
to.a. Vžrrhm ceny měděné v Rozpisu ceny Jsou uvedeny her dané 7 pMdané hodnoty1, nenf-ll vym lovní 

uirdcno jinak. K uvedeným cenám bude připočtena dart z přidané hodnoty v souladu s právními 
předpisy.

103. Cena za Služby buče Objcdnateietn hrazena za Jikro.rační obdoM sjednané vc Srúoutv. a to na 
zakladč dartoevhn dokladu (faktury) vystaveného Pockytovatcicin vždy po uplynuti přískttoého 
fakmmčnibo období, v nčmž byty Shikby pcatkyiovfhy. Daftorý doklad bude obsahovat podrobný 
rozpis ceny za jednotlivé Služby o osikovou cenu za vjechny Služby. Vystavený daftovy- doklad 
(fakturu) bude I’oaVytovatc! zasílat Objednateli buď v písemní podobč. nebo elektronicky na c- 
moilovou adresu uvvdcnou vc Smlouvč, u to dle volby- Objednatele. Poskytovatel je oprávnén 
Objetími telí účtovat mi kluci v za za* Líní daňového doklnclu (taktury) v písemné podobě.

10.4. Splatnratt dortového dokladu (faktury) bude činit dvacet jedno (ai) dnů ode dne vystavení 
1’oskvtnvo tel kc ravnzujc odeslat dortový doklad Objednateli ivj|io7(klji do tří (3) pracovních dnů od 
jrhc vybaveni.

10.5. Objrdnalrl provede úhradu dartovřbn dokladu (faktury) hrvhntmnanin převodem na úřrl 
Ptiskytmutrk- uvedený v pfMtitařxn daňovém doldadn (faktuřr). 7a drn úhrady daňového doklady 
(íaktury) bude považován den připsáni penéžité částky na účet Poskytovatele.

10.6. Dortové doklady (faktury) vystavené 1'Oiskytovatelem dle Smlouvy budou splňovat vežkeré 
náležitosti daňového dokladu dle obecné závazných právních předpisů.

10.7- Jednostranné úprava Ceny.
10.7.1. Inflační doložka. Ceny uvedené Knupisu ceny je PoskytovatL'l opni vnén navýšil o mim indacc 

vyjjdřerunj přírůstkem průměrného ročního indexu spotlebitelvkych cca služeb za uplynulý 
láleudářni rok vyhlášenou českým statistickým úřadem, a to vždy jednou ročně, po 
rvcfejnéwí uvrderícho indexu českým stadsrirkým úfadrm. Piaikytovatel ivnámi navýšen i 
cen v souladu utirato ustanov mim Objednateli a Kvíle Objednateli aktuální omy Služeb 
upravené ve cnyski tohoto ustanovmi nejpozdéji do konce února příslušného kalendářního 
roku. ve kterém tnaji hyi ceny navýéené v souladu s tímto ustanovením platné a účinné. Ony 
upravené v souladus tímto ustanovetifm budou platné a účinné zpětné k 1. lednu přialuáného 
kalendářního roku.

10.7.2. Zvýženl wrn v důsledku Icgiftlatlvnich změn. Dojde-li ke zvýšeni nákladů Poskytovatele 
soumejicich k poskytováním Služeb v důsledku legislativních zmčn (např. zvy-šeni zákonný ch 
poplatků za uložení odpadů na skládce), je Poskytovatel oprávněn navýšit ceny za Služby o 
taktu zvýšené náklady a zadat uplavený ceník Objednateli. Takové navýšení cen bude platné 
a účinné ke dn: nabyti platoovti a účinnosti právního předpisu, tu základč kterého dojde 
k navýšeni aákladů Pořkytuvalck aouvucjidcb s poakyiovánim Služeb.

10.73. ívvžeui cm» z jiných důvodů Ko*kyto.aU4 je kthlcolrv za trváni Smlouvy opráuWn navýiit 
rcny za Služby. V takmvm |irf1|iodč navýšeni cen oznámí Ohjednaleli a zašle mu upravmý 
crTifk. o to ncjpnzdéji dvn (2) tnéklcr přede dnen: nabytí účinnosti navýšených crn. Den nabyli 
účintiirtli navýšených cen bude mvdeii v upraveném ceníku. Pokud ObycnUuitd s navýáenim 
cen nesouhlasí, má právo Smlouvu písemné vypovědět ve II vlité jednoho (1) mésicc ode due. 
kdy mti Poskytovatel navýšení cen oznámil yýpovšď bude v takovém případě účinná ke dni 
hrzpniKtfodně přcdchá/rjirimii dni nabyti účinnosti navýšených cen. Pokud Objcdnntul 
Smlouvu takto nevypoví, platí, žr navýšeni crn schválil.

ia.3. Dojde-li he smčnáis vccnácti za Služby v vzaladu s předchozími odstává tohoto článku, přičemž 
tyto změny ae budou vztahovat ke Službám, na které Poskytovatel již vysuvil daňový doklad za 
použiti cen původních (tj. cen za Služby před jejich navýžentm v souladu s předchozími odstavci 
tohoto článku), je Poskytovatel oprávněn zahrnout nedoplatek za takové Služin-do jiného daňového 
dokladu vyatavcivého za poskytováni Služeb v souladu s tlmlo článkem, resp. vystavit na takový* 
nedoplatek vlastni daňový doklad-

to.9. Jestliže je pru Sww některého druhu Odpadu sjcdnútw eájx^rtů výše ceny (tj. Poskytovutcl ae 
zavazuje plntit Objednateli odměnu za jiřviUmi příslušného Od|>odu), bude Into odměna úéluvúiiu 
samostatnýmdaňuvýtndokladem (fakturou) vystaveným Objednnteiem. Ustanovení fi. 10.1 oi 10.6 
se na připadv dle tohoto ustanoveni užiji obdobně, pokud to jejich povaha připouští.

IX. Důvěrnost informací
11.1. Každá Smluvní atnina je povinna (i) nakládal s veSken uu tnfomucssni. ktc.-v jsou obsahem 

Smlouvy turbo které získula v > iuviaki»ai s jtslnňním u uzavřeni Smlouvy. v sauvúdusú ? uzintviiim 
nebo v souvislostí s plněním Smlouvy, a » informacemi týkajícími se drahé Smluvní strany, jako 
s informacemi plísně důvěrnými n (ii) bc* pJvdchozího piáeinnčhu Miulilasu druhé Smluvní *tmriy 
tylodůvémé inibrmuec nezveřejnil ani jinak nczpHstupnkt fádně třetí oaulié.

11.2. Povinno*! znrliovúval důvěrnost informaci pudle ustanovení tohoto článku se nevztahuje v 
přislušněin rar/ahu na náslcdujíá případy: (i) sděleni důvěrný ch informaci je vyžadováno roudetn. 
právními předpisy, rozhodnutím orgánu Mátni správy něho rv^ubčnim orgánem nebo orgánem 
dohledu v souladu se zákonem a na základě zákona; (li) důvěrně informace byK Smluvní stranou 
sskiny ze zdroje nesouvšéjkibo s druhou Smluvní stranou, pokud tento zdroj není podle 
nej lepšího vědomí Smkjvni strain, která příslušné in formace obdržela, povinen zachovávat 
důvěrnost lakových in forman: (ifi) důvěrné informace se staly veřejné dostupnými jinak než v 
důsledku jejich zpřístupnění v rozporu s touto Smlouvou: (tr) důvěrné informace měla Smluvní 
strana k dispozici ještě před jejich zpřístupněním druhou Smluvní stranou: nebo (v) sděleni 
důvěrných Informaci v nezbytném rozsahu odborným poradcům, zaměstnancům či zástupcům 
Smluvní strany za ú Adam jednání o uzavfení. uzavřeni něho plnění Smlouvy za podmínkv*. že takoví 
přijemd důvěrných infornuir: jsou vázúm povinnosti zachovával dúvěruust infonnaci nejméně vv 
stejnéra rozsahu, jako je sUnusx*no v tomto článku.

12. Sankce
12. :. V připadá prodleni Objednatele s úhradou ccnv- za Shxžby %c Objednatel zavazuje zaplatil

Poskytovateli smluvní úrok z prodlení ve výfi o.j\. z dlužné ěástk)' za každý* den prodlení, a to 1 
v případě, že Objednatel není za prodleni odpovědný-.

ia.2. Úrok z prodlení nekryje škodu vyniklou 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 platností a účinu>Kti okamžikcfn jejího podpisu Smluvními stranami, rvenl-!i vc

Smlouvá sjednáno jinak. V případě, že smlouva podléhá povinností uveřejněni v registru smluv 
podle zvláštního nibývá účšnonstí dnem. který je jveden vv Smlouvě, nejdříve vlak dnem
uvehdněal v registru smluv.

13.2. Smlouva může být ukončena puuzc:
13.9.1. dohodou Smluvních stran;
13.2.2. uplynutím doby. na klcruu byla uzav’hmo. pokud hyb uzavřena na dobu urěitou;
13^3. výpovědi.

133. Pokud je Smlouva sjednána na dobu neurčitou, jsou ofcč Smluvní struny oprávněny ji vypovědět 
bez uvedeni důvodu s jcdnomésfěnf výpovědní dobou, která počne běiet první den kalendářního 
měsíce náslrdujldbo po doručeni výpovčdi a skonči v poslední den následujícího kalendářního 
měsíce po doručeni výpovědi.

13^ Objednatel je oprávněn vypověděl Smlouvu, pokud Fwlqrtovatcl alespoň třikrát v průběhu tři (3) 
po sobě jdoucích měsíců podstatně zaviněně poruší své smluvní povinnosti, Objednolcl 
Poskvrnvatrk- nit tukové porušeni povinností a na možnost výpovědi dle tohoto ustanoveni písemně 
upozornil, a IVMkyiovutel přesto ani dodc*pti(io) dnů nendslninil trvající pnmšenf povinnosti iu^>o 
se během následuj írich thccti Clo) dopustil dalšího porušení svýrh smi uvitích povinností.

13.3. Poskytuvntd je opnivněn vy jxnčdčt Smlouvu bez výpovědní duby, pokud Objednatel poruší své 
puviitnusti podstatným způsobem; za porušení povinnoMti podstatným způsobem m.* považuje 
zejména, pokud:
13^. t. se Objednatel dostane do prodlení s úhradou Omy éi jakékoliv j«ji části přrsahujiriho dtwt 

(to) kalendářních dnů:
13-5.2. Objedňstd ales port dvakrát v průběhu dvanácti (12) po sobe jdoudch měsíců předá či se 

pokusí předat Poskytovateli odpad, který není Odpadem, nebo uloží do Nádnhy odpad, pro 
jehož uloženi NádolM není určena;

13.3.3. prob Objednateli bylo zahájeno insolvenční Uzení a v zákonné Ihůtč nedošlo k odmítnul: 
iosolvcnčcího návrhu pro zjevnou bezdůvodtxmt;

13.5.4. Objednatel jiný-m podstatným zpúvubcm poraši své puvuintKli.
I3.ť». Smlouvu lze vypovědět i ve vztahu jen k některým jednotlivým Službám: v lakovém připaiú po 

uplynuti výpovědní dobr zůstává Smlouva v účinnosti ve vztahu konta Cítím Skižhéct. V případě 
vyymddi Sovlnuvy- vr vztahu ke Službě Avara Odpadu však Smlouva r.-.nilt.v i ve vztahu k reUatrtím 
Skižhám: otí svini Služby tvHze poakylmzt bez současného podiví oráni Služby Svozu Od jodu.

13.7. Pro vyloučení pochyhm^ii platí, že žádná Smluvní stratu nearoí od Smlouvy* odsioupň ani ji 
ukončit jinak než způsobem a z důvodů výslovné upravených v Podmínkách a vr Smlouvě.

13. R. Výpověď Smlouvy musi být písemná a nabývá účinnosti okamžikem doručeni písemného
nemámeni o výpovědi druhé Smluvní straně.

13.9. V případě zániku Smlouvy- xŮHtávnjí nedotčenu usluooveni u smluvních pokulách. tvůcnt sporu a 
další ustanoveni. která vzhledem ke své povaze rruijí trvat i po ukončeni Smlouvy : stejně tak v 
případě zániku Smluuvy- zůstává nedotčen nárok nu ■nluvni pokuty, náhradu škody a úroky z 
prodleni, klen vznikl v důsledku porušeni Sknluuvy

14. Změny Podmínek
14.1. Poskytovatel a Objednatel konstatuji, že z povahy závazku jit při jednáni o uzavření Smlouvy 

vyplývá rozumná pv*třebo pozdější změny Podmínek.
14.2. Poskytovatel je oprávněn tylo Pixlminky v phtnčfvnéin rozsahu změnil. Veškerá změny těchto 

PtxliniiM'k Poiíkylovutd zpftMiupní ve svém sídle a tut internetových slránkút-h wvvw.pcu£>.cz a 
MHičusně o těchto změnách vhodnou formou vyTuuuuí Ohjcdiutclc. zejména zasláním e-nudlové 
rpniw s odkazem na uveřejfWtunu vřená Podmínok. Pru kyt nvn»H vyrozumí Objednatele o změně 
Podmínek nejpozději dva (a) rrWvúrc přede dnem nabvlí účinnosti změny Podmínek. Den nabyti 
účiniantí změny Podmínek bude uveden 'v zméuěuv cit Podmínkách.

140- Pokud Objednatel *c změnou Podmínek nemihlaxi, má právo Smlouvu písemně vypovědět vr 
Ihůtč jednoho (1) račsicc ode dne, kdy byl Paskjlovntrlem o změně Podmínek vyrozuměn. Výpověď 
bude v takovém případě účinná ke dni bezprostředně piudrhásejícímu dni nabytí účinnosti nnčny 
Podmíoek. Pokud Objednatel Smlouvu takto nevypovi. platí, že změnu Podmínek srbválll.

15. Závěrečná ustanovení
ISt- Objevím-lei ne ni uprávněn postoupil svv poliledávk)- ze Smlouvy (včetně zajlšújvueího postoupeni 

pohledávky), zastavit své pohledávky ze Smlouvy nebo převést své povinností ae Smlouvy na třetí 
ovobu hrz pfedchnzíbn písemného ani hlasu Poskytovatele.

152. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna k jednovtraasérau započteni jakýchkoliv wýdi 
pohledávek prod jakýmkoli pohledávkám druhé Smluvní strany ze Smlouvy.

153. Obě Smluvní strany na sebe berou nebezpečí změny okolnosti
15.4. Smlouva a veškeré její dodatky se řídi právním řádem české republiky.
15.3. Smlouva, její případné přflohy a dodatkv- a týlu Podmínky představiví úplnou dohadu Smluvních 

stran ohledné zálcžilcxti upravených vx* Smiouvé a v plném ruo-ahu nahrazuji veškeré předchozí 
smlouvy, dohody a ujednání Smluvních stran týkající ae týciil záležitosti.

15.6. Veškeré změny nebo dodvtký- ke Smlouvě mohou být učiněny pouze písemným dodatkem řádně 
podepsaným oběma Smluvními stranami.

15.7. Práva Poskytovatele vyplývající ae Smlouvy či jejího porušení se promlčuji vr Ihůtě deseti (10) let 
ode dne. kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

15.8. Smluvní strany vylučuji užiti $ 558 odst. 2 Občanukebo zákoníku. Dispozitivní ustanovení zákona 
má přednost před případnými obchodní mi zvyklostmi.

>S9- Ohjcdualel není oprávněn návrh na uzavřeni Smlouvy přijmout s dodatkem nebo odchylkou, ani 
když pudslutnč neruční podmínky nabídky. Smluvní slmny vylučují užití § 1740 ikInI. 3 Ohvutwkého 
díkutiíku.

15.10 Sniluvni sitrrny jsuu podnikateli, uzavírají Smlouvu při Mvém jHxlaíkáixi. a na Smiucvu *v tudíž 
neuplatni uvtano-ctu f 1793 Občaiwkébo xáknníko (neúměrné zkrácení) ani H 1790 Občanxkébo 
zákoníku (LchvnX

15.ll. V případě, že jakékoliv uuanovmi Smlouvy 6 Podmínek jp ěi se v budnuavu <aanr neplatným, 
ncúčxnným nebo nevymahateinýai. zůstávají ostatní ustanoveni Smkwvy a Podmínek v platnosti a 
účinností, pokud z povahy takového neplatného, neúčinného či ncvymahatelného ustanoveni nebo 
z jeho obsahu anebo r. okolnosti, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nebe oddělit od ostatního 
obsahu Smlouvy a Podmínek. Smluvní strany ae pro takový případ zavazují nahradit neplatné, 
neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení Smlouvy H Podmínek ustanovením jiným, které svým 
obsahem, účelem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a Smlouvě a Podmínkám jako 
celku. V této snuvisk*;ti se Smluvní strany zavazují v dobré víře a účinně jednat za účelem dosažen! 
dohody o tukovém nahrazeni neplatného, ucjanného či novnialuleiného ustanoveni 1 uzavřít k 
(urnu potřebný- dodatek ke Smlmivě.

15.12 Smluvní strany se zavazuji vyrolušit vedené možně úulí za účelem nrúrného řešení jakvehkot; 
Kpurú vznxklýrb v souviskaši «.* Smlouvou, včetně jejího porušeni, ukončeni nebo ncptalnodi 
Pokud ae některá ze Smkivnieh stran odmítne účastnit jednaní o smírném řešení nebo pokud 
jakýkoli spor nebude výfošon ke npokqiennstiSmluvnírli strun, hudr tnknvý spor vzniklý yrSmlouvy 
čl v souvislostí s ni rozhndmtín včaiě pHslušnvm soudem Crolu' rrpubliky, jehnž místní ixřisluínost 
bude určttnn dle sídla Pavk>'tovn»rlr.

15.13. iyto Podmínky nabývají útínnosti dne 1. května aoao.

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
IČ: 71009256
DIČ:

Rozpis ceny číslo: Z0051893 
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 I - Staré Město

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

Objekt specifíkovanv:
Nechanského 590/1, VOKOVICE

Místo přistavení nádob:
Nechanského 590/1, PRAHA - 6

Pozn.:

Objem nádoby / Četnost svozu

jIŽO 1 - lx za 2 týdny 
|l20 1 - Ix za 2 týdny 

240 1 - Ix týdně 
klíč obyčejný
1201- lx za 2 týdny 
11201 - lx za 2 týdny

náška 80-2401 1 x za 2 týdny
Zanáška 80-2401 1 x za 2 týdny

polkově Kč/rokj období od

i í

období do sezóna 1 kód odpadu / název odpadu schody I 
/ metry 1

I 1 183.0db 1.09.2020 1150101 Papírové a lepenkoví obaly
0/110 |

1 055.0001.09.2020 li 50 i 02 Plastové obaly 0/110
4 402,0o|o 1.09.2020

890,0001.09.2020
200301 Smčsný komunální odpad 
(200301 Smčsný komunální odpad

o/oj
0/0^

1 I83.00|01.09.2020 150101 Papírové a lepenkové obaly 0/110 I
1 055,00101.09.2020 150102 Plastové obaly 0/110 1 

0/110 í1 640.0001.09.2020
| 1 640,00(01.09.2020 0/110 1

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 stíinic# hl. m. Prahy
sc sKtem v Praze

Rytffaká 12,110 01 Praha 1 
poštovní přihrádka 203 

tel. 296 33Í 700.
ČIMB Praha 1 65825011/0710 

IČ 71009256




