
Příloha 1 - smlouva o dílo v Ústeckém kraji 

 

 

Smlouva o dílo  

uzavřená dle ustanovení § 536 a nás l.   

zákona č.  513/1991 Sb. ,  obchodní zákoník,  v  platném znění  
 

ev. číslo smlouvy objednatele: 2469/2008 
 

S m l u v n í   s t r a n y 
Objednatel : 
 
Ústecký kraj 

se sídlem    :  Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
zastoupený                        :   Ing.  Taťánou Krydlovou, vedoucí odboru životního prostředí a 

zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje na základě usnesení   
Rady Ústeckého kraje č. 11/46R/2006 ze dne 28.6.2006 

IČ   :  70892156 
DIČ   :  CZ70892156 
Bankovní spojení  :  Česká spořitelna, a.s., pobočka Ústí nad Labem 

    
Zástupce pro věcná jednání : 
Ing. Irena Státníková,  odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Ústeckého kraje 
telefon    :   475 657 165, 733691473  
fax    :   475 200 245       
e-mail   :  statnikova.i@kr-ustecky.cz 

 
a 
 
Zhotovitel: 
 
SITA CZ, a.s. 
         se sídlem    :  Španělská 10/1073, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 
                                                       Divize Severní Čechy, Podhoří 328/28,  400 10 Ústí nad Labem 

zastoupená              :  Zdeňkem Blechou, ředitelem divize Severní Čechy,  
                                             na základě plné moci 
IČ :  25638955 
DIČ   :  CZ25638955  
Bankovní spojení  :  Komerční banka, a.s., Praha,  č.ú.: 27-9328790297/0100 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 9378 
 
Zástupce pro věcná jednání : 
 
telefon   :    
fax   :    
e-mail   :    
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

 

 

 
S M L O U V U   O   D Í L O  

 
I. 



Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem této smlouvy je plnění veřejné zakázky „Přeprava a odstranění léčiv“ na území 

Ústeckého kraje. Léčivy se pro potřebu této smlouvy rozumí léčiva shromážděná od fyzických 
osob v lékárnách na území Ústeckého kraje. 

2. Předmětem zakázky jsou odpady, klasifikované Katalogem odpadů, stanoveným vyhláškou č. 
381/2001 Sb. jako odpady katal. č. 20 01 31* Nepoužitelná cytostatika – kategorie „N“, 20 01 32* 
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 – kategorie „N“, shromážděné 
v lékárnách počínaje 1. lednem 2009, u nichž jsou náklady na odevzdání a odstranění hrazeny ve 
smyslu § 89 odst. 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících 
zákonů (zákon o léčivech) krajským úřadem. 

3. Zhotovitel se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy  provádět pro objednatele sběr a přepravu  
odpadů svozovou technikou, která odpovídá Evropské dohodě o mezinárodní silniční dopravě 
nebezpečných věcí ADR, vyhlášené ve Sbírce zákonů pod č. 64/1987 Sb., umístění 
shromažďovacích nádob (vč. plastových pytlů)  a odstranění odpadů spálením. 

4. Objednatel se zavazuje, že za řádně provedené práce podle této smlouvy zaplatí cenu ve 
smlouvě uvedenou. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že termín svozu vždy předem  projedná  s provozovateli jednotlivých 
lékáren.  

6. Zhotovitel je odpovědný za nakládání s odpady ve smyslu § 16 odst. 4 zák.č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, od  okamžiku jejich převzetí v lékárně.  

7. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001  Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

8. Pro předání a převzetí nebezpečných odpadů vyplní zhotovitel Evidenční list pro přepravu 
nebezpečného odpadu dle přílohy č. 26 k vyhlášce č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady.  

 
II. 

Místo a doba plnění 

1. Místem předání a převzetí odpadů určených k odstranění uvedených v bodě 2 článku I. této smlouvy jsou 
sídla lékáren dle přílohy č. 2 této smlouvy,  která bude objednatelem průběžně aktualizována. 

2. Plnění smlouvy bude  zahájeno dne 1.1.2009. Do 21 dnů ode dne plnění smlouvy bude proveden sběr ze 
všech lékáren uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.  

3. Svoz odpadů z jednotlivých lékáren bude prováděn s četností 1 x za 2 měsíce, v případě že si jednotlivé 
lékárny písemně u zhotovitele nevyžádají jinak.  

 
 

III. 
Smluvní cena a platební podmínky   

1. Za odstranění odpadů, včetně manipulace s odpady zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní cenu ve 
výši 14,50 Kč/kg + 19% DPH, ve výši 2,80 Kč/kg, dle platných daňových předpisů, celkem 17,30 
Kč/kg (slovy: sedmnáct korun českých a třicet haléřů). Tato cena zohledňuje všechny nezbytné náklady 
s předmětem činnosti a je konečná.  

2. Za přepravu odpadů z lékáren do místa odstranění  zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní cenu ve 
výši 15,00 Kč/km + 19% DPH, ve výši 2,85 Kč/km, dle platných daňových předpisů, celkem 17,85 
Kč/km (slovy: sedmnáct korun českých a osmdesát pět haléřů). Tato cena zohledňuje všechny nezbytné 
náklady s předmětem činnosti a je konečná.  

3. Cena za odstranění odpadů je stanovena jako násobek množství odpadu v kg a ceny za  odstranění 
odpadu, cena za přepravu je stanovena jako násobek ujetých km a ceny za 1 km, přičemž 
maximální cena služby jako celku je limitována částkou 1 000 000,- Kč bez DPH (slovy: jeden milión 
korun českých).  

4. Měnit výše stanovenou cenu z důvodů legislativních změn lze pouze na základě písemného 
dodatku k této smlouvě po dohodě smluvních stran.  



5. Cena díla bude zhotovitelem účtována objednateli jedenkrát měsíčně fakturou se splatností do 45 
dnů ode dne doručení faktury objednateli. Zhotovitel vystaví a odešle fakturu na adresu sídla 
objednatele do 10-ti dnů následujícího měsíce po měsíci, v kterém došlo k předání a převzetí 
odpadu určeného k odstranění. Nedílnou přílohou faktur jsou kompletní doklady o odstranění 
odpadů v daném měsíci a záznamy vozidel. Podkladem pro vystavení faktury jsou evidenční listy 
pro přepravu nebezpečných odpadů potvrzené zhotovitelem podle přílohy č. 26 vyhl.č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a záznamy o provozu vozidla nákladní dopravy.   

6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, také náležitosti 
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. a údaje dle § 13a obchodního zákoníku. V případě, 
že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti 
zpět prodávajícímu k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

7. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele. Obě 
smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána 
z účtu objednatele.  

8. Pro úhradu sankcí dle článku V. této smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení 
faktury. 

 
 

VI. 
Součinnost smluvních stran 

 

1. Zhotovitel je povinen vystupovat důsledně v zájmu objednatele při všech jednáních týkajících se 
plnění předmětu smlouvy.  

2. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytné podklady, které se vztahují k předmětu díla 
a které má  k dispozici,  a se kterými je oprávněn disponovat.  

 

 
 

VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany jsou seznámeny se skutečností, že Ústecký kraj (objednatel), jako orgán územní 

samosprávy, je povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti dle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Smluvní strany souhlasně 
prohlašují, že žádný údaj v této smlouvě, včetně jejích příloh, není označován za obchodní 
tajemství. Zhotovitel  prohlašuje, že: 
a) Ústecký kraj je oprávněn, pokud postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění, poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných 
údajích tohoto závazkového právního vztahu, pokud nejsou v této smlouvě uvedeny (např. o 
daňových dokladech, předávacích protokolech, nabídkách či jiných písemnostech), 

b)   veškeré údaje uvedené v této smlouvě, popř. které jsou použity v rámci tohoto závazkového 
právního vztahu, a to i pokud jsou získány od třetích osob, nepodléhají povinnosti mlčenlivosti 
nebo jinému postupu směřujícímu k ochraně před zneužitím a zveřejněním. 

2. Objednatel tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s usnesením  
Rady Ústeckého kraje č. 11/46R/2006 ze dne 28. 6.2006 a na základě rozhodnutí objednatele o 
zadání veřejné zakázky ev.č. VZ-ZPZ-30/INV/2008. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a  
číslovaných dodatků.  

4. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 
ustanovení obchodního zákoníku. 

5. Smlouva se uzavírá na dobu určitou  do 31.12.2010. 
6. Tato smlouva je provedena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel 

obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami a 

tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni. 
8. Kterákoliv smluvní strana může tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez udání důvodu. 



Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. Z důvodů hrubého porušení této smlouvy je možná okamžitá 
výpověď této smlouvy bez výpovědní lhůty. Za zvlášť hrubé porušení této smlouvy se považuje 
neplnění podmínek uvedených v článku III. a V. 

 

VIII. 
Podpisy smluvních stran 

 
 

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy 
svým podpisem 


