OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
1. Úvodní ustanovení
1.1. Společnost Pražské služby, a.s. vydává tyto obchodní podmínky s cílem jednotně upravit podmínky, za
kterých bude poskytovat služby v odpadovém hospodářství, jež jsou v těchto obchodních podmínkách
uvedeny.
2. Definice
2.1. Výrazy s velkým počátečním písmenem uvedené v těchto obchodních podmínkách mají následující
význam, pokud ze smlouvy, z obchodních podmínek nebo z jejich kontextu nevyplývá jinak:
2.1.1. Evidence znamená Průběžnou evidenci a Přehled převzatých odpadů za uplynulý rok.
2.1.2. Katalog odpadů znamená vyhlášku č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.
2.1.3. Nádoba znamená nádobu určená k ukládání Odpadu, specifikovanou ve Smlouvě.
2.1.4. Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2.1.5. Objednatel znamená osobu, která s Poskytovatelem uzavřela Smlouvu.
2.1.6. Odpad znamená odpad definovaný ve Smlouvě. Odpadem nemůže být (i) komunální odpad nebo (ii)
odpad podobný komunálnímu odpadu, jehož původce je ve vztahu k tomuto odpadu na základě smlouvy
oprávněn využít systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů zavedeného obcí.
2.1.7. Podmínky znamená tyto obchodní podmínky vydané Poskytovatelem.
2.1.8. Poskytovatel znamená společnost 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.
2.1.9. Průběžná evidence má význam uvedený v čl. 8.1.1.
2.1.10. Přehled převzatých odpadů za uplynulý rok má význam uvedený v čl. 8.1.3.
2.1.11. Služby znamená služby nabízené Poskytovatelem, jež jsou uvedeny v čl. 3.1.
2.1.12. Smlouva znamená smlouvu o poskytování služeb v odpadovém hospodářství uzavřenou mezi
Poskytovatelem a Objednatelem; nedílnou součást Smlouvy tvoří Podmínky.
2.1.13. Svoz Odpadu znamená převzetí Odpadu Poskytovatelem od Objednatele na sjednaném místě a
zajištění dalšího nakládání s Odpadem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Svoz Odpadu se
dělí na Periodický Svoz Odpadu, kdy je Odpad svážen pravidelně ve sjednané četnosti, a Neperiodický
Svoz Odpadu, kdy je Odpad svážen nepravidelně, a to na základě žádosti Objednatele.
2.1.14. Zákon o odpadech znamená zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2.2. Při výkladu Podmínek a Smlouvy budou používána níže uvedená výkladová pravidla, pokud z Podmínek,
ze Smlouvy nebo z jejich kontextu nevyplývá jinak:
2.2.1. Kde se v těchto Podmínkách odkazuje na „články“ bez další specifikace, rozumí se tím ustanovení těchto
Podmínek.
2.2.2. Kde se v Podmínkách nebo ve Smlouvě odkazuje na „dny“, rozumí se tím kalendářní dny.
2.2.3. Kde se v Podmínkách nebo ve Smlouvě odkazuje na „pracovní dny“, rozumí se tím každý den mimo
soboty, neděle, státní svátky a ostatní svátky ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o
ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
2.2.4. Výrazy používané v jednotném čísle zahrnují podle kontextu také množné číslo a naopak.
2.2.5. Nadpisy v Podmínkách nebo ve Smlouvě slouží pouze pro lepší orientaci v textu a nemají vliv na výklad
Podmínek nebo Smlouvy.
3. Poskytované Služby
3.1. Poskytovatel poskytuje následující Služby:
3.1.1. Periodický Svoz Odpadu;
3.1.2. Neperiodický Svoz Odpadu;

3.1.3. Pronájem Nádob;
3.1.4. Vedení Evidence;
3.1.5. Nadstandardní služby.
3.1.6. Poskytovatel poskytuje Objednateli pouze Služby uvedené ve Smlouvě. Poskytovatel není povinen
akceptovat požadavek Objednatele na poskytování dalších Služeb.
4. Prohlášení a povinnosti Poskytovatele
4.1. Poskytovatel se zavazuje při poskytování Služeb dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy,
zejména Zákon o odpadech a jeho prováděcí právní předpisy.
4.2. Poskytovatel je oprávněn poskytovat Služby též pomocí jiné osoby, v takovém případě však Poskytovatel
odpovídá za řádné a včasné poskytnutí Služeb, jako by je poskytoval sám.
4.3. Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování Služeb v případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za
poskytnuté Služby či jakékoliv jiné platby delším než deset (10) kalendářních dnů, a to až do úplného
zaplacení dluhu Objednatele.
4.4. Poskytovatel je oprávněn přerušit poskytování Služeb, bude-li proti Objednateli zahájeno insolvenční
řízení.
4.5. Zaměstnanci Poskytovatele jsou povinni se při poskytování Služeb předcházet škodám na majetku
Objednatele a třetích osob a nepůsobit hluk nad nezbytnou míru.
5. Prohlášení a povinnosti Objednatele
5.1. Objednatel prohlašuje, že je oprávněn nakládat s Odpadem.
5.2. Objednatel prohlašuje, že si je vědom svých povinností ve vztahu k Odpadu, zejména dle § 16 Zákona o
odpadech, a že tyto povinnosti řádně plní.
5.3. V případě vadného poskytnutí Služby Poskytovatelem je Objednatel povinen uplatnit práva z odpovědnosti
za vady nejpozději do konce následujícího pracovního dne poté, kdy se o vadném poskytnutí Služby dozvěděl,
nebo kdy se o vadném poskytnutí 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. Poskytovatel prohlašuje, že je ve smyslu Zákona o odpadech osobou oprávněnou k převzetí Odpadu.
Poskytovatel prokáže své oprávnění k převzetí Odpadu Objednateli před uzavřením Smlouvy a následně
kdykoliv na základě žádosti Objednatele.
6.2. Poskytovatel se zavazuje:
6.2.1. přebírat Odpad (i) v případě Periodického Svozu Odpadu s frekvencí sjednanou ve Smlouvě, (ii)
v případě Neperiodického Svozu Odpadu ve lhůtě sjednané ve Smlouvě, počítané od doručení výzvy
Objednatele k převzetí příslušného Odpadu učiněné emailem na adresu uvedenou ve Smlouvě;
6.2.2. přebírat Odpad v místě sjednaném ve Smlouvě, a to s využitím odborně způsobilých pracovníků a
technicky způsobilých technických prostředků;
6.2.3. naložit s Odpadem v souladu s obecně závaznými právními předpisy; Poskytovatel je zejména
oprávněn dle vlastního rozhodnutí Odpad skladovat, sbírat, materiálově využít, recyklovat, upravit, využít
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 § 16 odst.
4 Zákona o odpadech;
6.2.5. odstranit případné znečištění pozemní komunikace, 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 se Smlouvou;
6.2.7. prázdnou Nádobu přistavit na její původní stanoviště.
6.3. Jestliže Poskytovatel nepřevzal Odpad ve sjednaném místě a termínu z důvodu na straně Poskytovatele,
zavazuje se Poskytovatel převzít Odpad v náhradním termínu do 22:00 hod. následujícího pracovního dne.

6.4. Jestliže Poskytovatel nepřevzal Odpad ve sjednaném místě a termínu z důvodu závady ve sjízdnosti
pozemní komunikace (např. náledí apod.), zavazuje se Poskytovatel převzít Odpad v náhradním termínu do
22:00 hod. nejbližšího pracovního dne následujícího po obnovení sjízdnosti pozemní komunikace.
6.5. Jestliže Poskytovatel nepřevzal Odpad ve sjednaném místě a termínu z důvodu nikoliv na straně
Poskytovatele (jiných než dle čl. 6.4), není Poskytovatel povinen převzít Odpad v náhradním termínu.
6.6. Poskytovatel je oprávněn:
6.6.1. stanovit hmotnost převzatého Odpadu a vytříděných surovin (využitelného odpadu);
6.6.2. v případě Periodického Svozu Odpadu jednostranně změnit termín Svozu odpadu bez souhlasu
Objednatele. Změna termínu Svozu odpadu je účinná ode dne, ve kterém Poskytovatel takovou změnu
Objednateli oznámil;
6.6.3. odmítnout převzít odpad, který není Odpadem, resp. odpad se změněnými chemickými, biologickými
či fyzikálními vlastnostmi či odpad, který svými chemickými, biologickými či fyzikálními vlastnostmi
neodpovídá deklarovanému kódu druhu odpadu.
6.7. Objednatel se zavazuje
6.7.1. soustřeďovat Odpad podle jeho druhu, nesmíchat 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. bezúplatně poskytnout vhodné místo k umístění Nádoby s dostatečně zpevněnou příjezdovou
komunikací, jejíž profil umožňuje příjezd techniky Poskytovatele. Couvání svozového vozidla je možné
pouze do vzdálenosti 50 m;
6.7.4. přistavit Nádoby na místo vzdálené maximálně 15 m od kraje pozemní komunikace (hranice vozovky a
chodníku nebo krajnice), ze které se Svoz Odpadu provádí, a to zpravidla na chodník. Nádoby lze umístit
na místo přistavení pouze v termín Svozu Odpadu. Na území Pražské památkové rezervace je doba pro
umístnění Nádob na místo přistavení upravena příslušnou vyhláškou hlavního města Prahy, kterou se
Objednatel zavazuje dodržovat;
6.7.5. umožnit Poskytovateli volný přístup k Nádobám v termínu plánovaného Svozu odpadu a bezpečnou
manipulaci s nimi (vč. zabezpečení schůdnosti a funkčního osvětlení trasy, zabezpečení dveří proti
samovolnému zavření, zabezpečení funkčnosti nákladního výtahu v domě a proškolení pracovníků
Poskytovatele, pokud se v domě nachází nákladní výtah a pokud se Nádoby nachází v jiném podlaží);
6.7.6. nepřeplňovat Nádoby Odpadem;
6.7.7. v případě opakovaného přeplnění Nádob v součinnosti s Poskytovatelem tuto situaci řešit, např.
zvýšením počtu Nádob nebo navýšením četnosti Svozu odpadu;
6.7.8. ukládat Odpad do nádob takovým způsobem a jiným potřebným způsobem zajistit, aby jej bylo možné
z Nádoby volně vysypat; Objednatel je zejména povinen přijmout potřebná opatření proti přimrzání
Odpadu k Nádobě či k víku Nádoby.
7. Zvláštní ujednání – Pronájem Nádob
7.1. Poskytovatel se zavazuje přenechat Objednateli k dočasnému užívání Nádoby specifikované ve Smlouvě a
Objednatel se zavazuje platit za to Poskytovateli nájemné.
7.2. Pronájem Nádob se sjednává na dobu sjednanou ve Smlouvě. Není-li ve Smlouvě doba nájmu sjednaná,
sjednává se Pronájem Nádob na dobu poskytování Služby Svoz Odpadu.
7.3. Poskytovatel je povinen odevzdat Nádoby Objednateli nejpozději v den zahájení poskytování Služby
Pronájem Nádob na adresu sjednanou ve Smlouvě. Poskytovatel pořídí fotodokumentaci předaných Nádob,
která bude sloužit jako doklad o jejich odevzdání Objednateli.
7.4. Je-li to vzhledem k povaze Nádob potřebné, Poskytovatel při předání Nádob proškolí Objednatele, resp.
jím určené pracovníky, v obsluze Nádob. Objednatel se zavazuje zajistit účast svých pracovníků na školení
v obsluze Nádob a písemně potvrdit proškolení určených zaměstnanců na dokladu předloženém
Poskytovatelem.
7.5. Objednatel je povinen užívat Nádoby pouze k účelu soustřeďování Odpadu, k jehož soustřeďování jsou
určeny, a který je uveden ve Smlouvě.
7.6. Objednatel je povinen užívat Nádoby jako řádný hospodář a je povinen zacházet s Nádobami tak, aby
Poskytovateli nevznikla jakákoliv škoda a aby došlo k co nejmenšímu opotřebení Nádob.
7.7. Objednatel je povinen provádět běžnou údržbu Nádob, která spočívá zejména v péči o čistotu Nádob.

7.8. Objednatel je povinen písemně oznámit Poskytovateli vady Nádob, které má odstranit Poskytovatel, ihned
poté, kdy je zjistí nebo kdy je při pečlivém užívání Nádob zjistit mohl. Objednatel není oprávněn provést
jakékoliv změny Nádob bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
7.9. Objednatel není oprávněn přenechat Nádoby do podnájmu třetí osobě nebo je jinak přenechat k užívání
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
7.10. Objednatel je povinen umožnit Poskytovateli prohlídku, opravu či údržbu Nádob kdykoliv v rámci svých
obvyklých provozních hodin.
7.11. Objednatel je povinen odevzdat Nádoby Poskytovateli ke dni skončení nájmu v jejich původním stavu
s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
7.12. Jestliže dojde k vážnému poškození, ztrátě či odcizení Nádoby, zavazuje se Objednatel nahradit
Poskytovateli vzniklou škodu zaplacením ceny nové Nádoby dle platného ceníku Poskytovatele.
8. Zvláštní ujednání – Vedení Evidence
8.1. Poskytovatel se zavazuje:
8.1.1. vést pro Objednatele průběžnou evidenci o odpadech a o způsobech nakládání s nimi ve smyslu § 39
odst. 1 Zákona o odpadech („Průběžná evidence“), a to pouze ve vztahu k Odpadu, na který se vztahuje
Smlouva;
8.1.2. zasílat Objednateli na jím sdělený kontaktní email Průběžnou evidenci pravidelně jednou měsíčně, a to
a. v případě, že Poskytovatel poskytuje Objednateli pouze Periodický Svoz Odpadu, vždy za uplynulý
kalendářní měsíc do 20. dne následujícího kalendářního měsíce;
b. v případě, že Poskytovatel poskytuje Objednateli pouze Neperiodický Svoz Odpadu nebo Periodický i
Neperiodický Svoz Odpadu, vždy za uplynulý kalendářní měsíc do posledního dne následujícího
kalendářního měsíce;
8.1.3. zpracovat pro Objednatele na základě Průběžné evidence hlášení o druzích, množství odpadů a
způsobech nakládání s nimi za uplynulý kalendářní rok („Přehled převzatých odpadů za uplynulý
rok“), a to pouze ve vztahu k Odpadu, na který se vztahuje Smlouva;
8.1.4. zasílat Objednateli Přehled převzatých odpadů za uplynulý rok pravidelně jednou ročně, a to vždy za
uplynulý kalendářní rok do 5. února následujícího kalendářního roku;
8.1.5. vést Průběžnou evidenci, zpracovat Přehled převzatých odpadů za uplynulý rok a předávat je
Objednateli ve formě vyžadované právními předpisy pro předání příslušným orgánům veřejné správy.
8.2. Objednatel bere na vědomí, že je sám odpovědný za předání Evidence příslušnému orgánu veřejné správy.
9. Zvláštní ujednání – Nadstandardní služby
9.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat Objednateli Nadstandardní službu specifikovanou ve Smlouvě.
Nadstandardní služba může spočívat v povinnosti Poskytovatele:
9.1.1. odemykat a zamykat objekt;
9.1.2. vynášet a zanášet Nádoby na vzdálenost přesahující 10 m od kraje pozemní komunikace (hranice
vozovky a chodníku nebo krajnice), ze které se Svoz Odpadu provádí;
9.1.3. odemykat a zamykat Nádoby;
9.1.4. provádět mytí Nádob.
9.2. Popis objektu, počet a typ zamykacích prostředků (klíče, čipy, karty apod.), četnost, vzdálenost a počet
zanášených Nádob jsou uvedeny ve Smlouvě.
9.3. V případě Nadstandardní služby odemykání a zamykání objektu se Objednatel zavazuje předat
Poskytovateli potřebný počet klíčů od objektu označených visačkou. Poskytovatel se zavazuje tyto klíče po
skončení poskytování Nadstandardní služby odemykání a zamykání objektu vrátit Objednateli.
9.4. Službu vynášení a zanášení Nádob po schodech lze poskytnout pouze pro Nádoby o maximálním objemu
240 l. Službu vynášení a zanášení Nádob po rovině lze poskytnout pouze pro Nádoby o maximálním objemu
1.100 l.

10. Cena a platební podmínky
10.1. Objednatel se zavazuje hradit Poskytovateli cenu za Služby ve výši stanovené v Rozpisu ceny, jenž tvoří
nedílnou součást Smlouvy.
10.2. Všechny ceny uvedené v Rozpisu ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, není-li výslovně uvedeno
jinak. K uvedeným cenám bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy.
10.3. Cena za Služby bude Objednatelem hrazena za fakturační období sjednané ve Smlouvě, a to na základě
daňového dokladu (faktury) vystaveného Poskytovatelem vždy po uplynutí příslušného fakturačního období,
v němž byly Služby poskytovány. Daňový doklad bude obsahovat podrobný rozpis ceny za jednotlivé Služby
a celkovou cenu za všechny Služby. Vystavený daňový doklad (fakturu) bude Poskytovatel zasílat Objednateli
buď v písemné podobě, nebo elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, a to dle volby
Objednatele. Poskytovatel je oprávněn Objednateli účtovat náklady za zaslání daňového dokladu (faktury) v
písemné podobě.
10.4. Splatnost daňového dokladu (faktury) bude činit dvacet jedna (21) dnů ode dne vystavení. Poskytovatel
se zavazuje odeslat daňový doklad Objednateli nejpozději do tří (3) pracovních dnů od jeho vystavení.
10.5. Objednatel provede úhradu daňového dokladu (faktury) bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele
uvedený v příslušném daňovém dokladu (faktuře). Za den úhrady daňového doklady (faktury) bude
považován den připsání peněžité částky na účet Poskytovatele.
10.6. Daňové doklady (faktury) vystavené Poskytovatelem dle Smlouvy budou splňovat veškeré náležitosti
daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů.
10.7. Jednostranná úprava Ceny.
10.7.1. Inflační doložka. Ceny uvedené Rozpisu ceny je Poskytovatel oprávněn navýšit o míru inflace
vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen služeb za uplynulý kalendářní
rok vyhlášenou Českým statistickým úřadem, a to vždy jednou ročně, po zveřejnění uvedeného indexu
Českým statistickým úřadem. Poskytovatel oznámí navýšení cen v souladu s tímto ustanovením
Objednateli a zašle Objednateli aktuální ceny Služeb upravené ve smyslu tohoto ustanovení nejpozději do
konce února příslušného kalendářního roku, ve kterém mají být ceny navýšené v souladu s tímto
ustanovením platné a účinné. Ceny upravené v souladu s tímto ustanovením budou platné a účinné zpětně
k 1. lednu příslušného kalendářního roku.
10.7.2. Zvýšení cen v důsledku legislativních změn. Dojde-li ke zvýšení nákladů Poskytovatele souvisejících
s poskytováním Služeb v důsledku legislativních změn (např. zvýšení zákonných poplatků za uložení
odpadů na skládce), je Poskytovatel oprávněn navýšit ceny za Služby o takto zvýšené náklady a zaslat
upravený ceník Objednateli. Takové navýšení cen bude platné a účinné ke dni nabytí platnosti a účinnosti
právního předpisu, na základě kterého dojde k navýšení nákladů Poskytovatele souvisejících
s poskytováním Služeb.
10.7.3. Zvýšení cen z jiných důvodů. Poskytovatel je kdykoliv za trvání Smlouvy oprávněn navýšit ceny za
Služby. V takovém případě navýšení cen oznámí Objednateli a zašle mu upravený ceník, a to nejpozději
dva (2) měsíce přede dnem nabytí účinnosti navýšených cen. Den nabytí účinnosti navýšených cen bude
uveden v upraveném ceníku. Pokud Objednatel s navýšením cen nesouhlasí, má právo Smlouvu písemně
vypovědět ve lhůtě jednoho (1) měsíce ode dne, kdy mu Poskytovatel navýšení cen oznámil. Výpověď bude
v takovém případě účinná ke dni bezprostředně předcházejícímu dni nabytí účinnosti navýšených cen.
Pokud Objednatel Smlouvu takto nevypoví, platí, že navýšení cen schválil.
10.8. Dojde-li ke změnám v cenách za Služby v souladu s předchozími odstavci tohoto článku, přičemž tyto
změny se budou vztahovat ke Službám, na které Poskytovatel již vystavil daňový doklad za použití cen
původních (tj. cen za Služby před jejich navýšením v souladu s předchozími odstavci tohoto článku), je
Poskytovatel oprávněn zahrnout nedoplatek za takové Služby do jiného daňového dokladu vystaveného za
poskytování Služeb v souladu s tímto článkem, resp. vystavit na takový nedoplatek vlastní daňový doklad.
10.9. Jestliže je pro Svoz některého druhu Odpadu sjednána záporná výše ceny (tj. Poskytovatel se zavazuje
platit Objednateli odměnu za předání příslušného Odpadu), bude tato odměna účtována samostatným
daňovým dokladem (fakturou) vystaveným Objednatelem. Ustanovení čl. 10.1 až 10.6 se na případy dle
tohoto ustanovení užijí obdobně, pokud to jejich povaha připouští.
11. Důvěrnost informací
11.1. Každá Smluvní strana je povinna (i) nakládat s veškerými informacemi, které jsou obsahem Smlouvy nebo
které získala v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy, v souvislosti s uzavřením nebo v souvislosti s

plněním Smlouvy, a s informacemi týkajícími se druhé Smluvní strany, jako s informacemi přísně důvěrnými
a (ii) bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany tyto důvěrné informace nezveřejnit ani
jinak nezpřístupnit žádné třetí osobě.
11.2. Povinnost zachovávat důvěrnost informací podle ustanovení tohoto článku se nevztahuje v příslušném
rozsahu na následující případy: (i) sdělení důvěrných informací je vyžadováno soudem, právními předpisy,
rozhodnutím orgánu státní správy nebo regulačním orgánem nebo orgánem dohledu v souladu se zákonem
a na základě zákona; (ii) důvěrné informace byly Smluvní stranou získány ze zdroje nesouvisejícího s druhou
Smluvní stranou, pokud tento zdroj není podle nejlepšího vědomí Smluvní strany, která příslušné informace
obdržela, povinen zachovávat důvěrnost takových informací; (iii) důvěrné informace se staly veřejně
dostupnými jinak než v důsledku jejich zpřístupnění v rozporu s touto Smlouvou; (iv) důvěrné informace
měla Smluvní strana k dispozici ještě před jejich zpřístupněním druhou Smluvní stranou; nebo (v) sdělení
důvěrných informací v nezbytném rozsahu odborným poradcům, zaměstnancům či zástupcům Smluvní
strany za účelem jednání o uzavření, uzavření nebo plnění Smlouvy za podmínky, že takoví příjemci
důvěrných informací jsou vázáni povinností zachovávat důvěrnost informací nejméně ve stejném rozsahu,
jako je stanoveno v tomto článku.
12. Sankce
12.1. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny za Služby se Objednatel zavazuje zaplatit Poskytovateli
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, a to i 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. Trvání Smlouvy
13.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu Smluvními stranami, není-li ve Smlouvě
sjednáno jinak. V případě, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zvláštního
zákona, nabývá účinnosti dnem, který je uveden ve Smlouvě, nejdříve však dnem uveřejnění v registru smluv.
13.2. Smlouva může být ukončena pouze:
13.2.1. dohodou Smluvních stran;
13.2.2. uplynutím doby, na kterou byla uzavřena, pokud byla uzavřena na dobu určitou;
13.2.3. výpovědí.
13.3. Pokud je Smlouva sjednána na dobu neurčitou, jsou obě Smluvní strany oprávněny ji vypovědět bez
uvedení důvodu s jednoměsíční výpovědní dobou, která počne běžet první den kalendářního měsíce
následujícího po doručení výpovědi a skončí v poslední den následujícího kalendářního měsíce po doručení
výpovědi.
13.4. Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu, pokud Poskytovatel alespoň třikrát v průběhu tří (3) po sobě
jdoucích měsíců podstatně zaviněně poruší své smluvní povinnosti, Objednatel Poskytovatele na takové
porušení povinností a na možnost výpovědi dle tohoto ustanovení písemně upozornil, a Poskytovatel přesto
ani do deseti (10) dnů neodstranil trvající porušení povinností nebo se během následujících třiceti (30)
dopustil dalšího porušení svých smluvních povinností.
13.5. Poskytovatel je oprávněn vypovědět Smlouvu bez výpovědní doby, pokud Objednatel poruší své
povinnosti podstatným způsobem; za porušení povinností podstatným způsobem se považuje zejména,
pokud:
13.5.1. se Objednatel dostane do prodlení s úhradou Ceny či jakékoliv její části přesahujícího deset (10)
kalendářních dnů;
13.5.2. Objednatel alespoň dvakrát v průběhu dvanácti (12) po sobě jdoucích měsíců předá či se pokusí předat
Poskytovateli odpad, který není Odpadem, nebo uloží do Nádoby odpad, pro jehož uložení Nádoba není
určena;
13.5.3. proti Objednateli bylo zahájeno insolvenční řízení a v zákonné lhůtě nedošlo k odmítnutí
insolvenčního návrhu pro zjevnou bezdůvodnost;
13.5.4. Objednatel jiným podstatným způsobem poruší své povinnosti.
13.6. Smlouvu lze vypovědět i ve vztahu jen k některým jednotlivým Službám; v takovém případě po uplynutí
výpovědní doby zůstává Smlouva v účinnosti ve vztahu k ostatním Službám. V případě výpovědi Smlouvy ve

vztahu ke Službě Svozu Odpadu však Smlouva zaniká i ve vztahu k ostatním Službám; ostatní Služby nelze
poskytovat bez současného poskytování Služby Svozu Odpadu.
13.7. Pro vyloučení pochybností platí, že žádná Smluvní strana nesmí od Smlouvy odstoupit ani ji ukončit jinak
než způsobem a z důvodů výslovně upravených v Podmínkách a ve Smlouvě.
13.8. Výpověď Smlouvy musí být písemná a nabývá účinnosti okamžikem doručení písemného oznámení o
výpovědi druhé Smluvní straně.
13.9. V případě zániku Smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení o smluvních pokutách, řešení sporů a další
ustanovení, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy; stejně tak v případě zániku
Smlouvy zůstává nedotčen nárok na smluvní pokuty, náhradu škody a úroky z prodlení, který vznikl v
důsledku porušení Smlouvy.
14. Změny Podmínek
14.1. Poskytovatel a Objednatel konstatují, že z povahy závazku již při jednání o uzavření Smlouvy vyplývá
rozumná potřeba pozdější změny Podmínek.
14.2. Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Veškeré změny těchto Podmínek
Poskytovatel zpřístupní ve svém sídle a na internetových stránkách www.psas.cz a současně o těchto změnách
vhodnou formou vyrozumí Objednatele, zejména zasláním e-mailové zprávy s odkazem na uveřejněnou verzi
Podmínek. Poskytovatel vyrozumí Objednatele o změně Podmínek nejpozději dva (2) měsíce přede dnem
nabytí účinnosti změny Podmínek. Den nabytí účinnosti změny Podmínek bude uveden ve změněných
Podmínkách.
14.3. Pokud Objednatel se změnou Podmínek nesouhlasí, má právo Smlouvu písemně vypovědět ve lhůtě
jednoho (1) měsíce ode dne, kdy byl Poskytovatelem o změně Podmínek vyrozuměn. Výpověď bude
v takovém případě účinná ke dni bezprostředně předcházejícímu dni nabytí účinnosti změny Podmínek.
Pokud Objednatel Smlouvu takto nevypoví, platí, že změnu Podmínek schválil.
15. Závěrečná ustanovení
15.1. Objednatel není oprávněn postoupit své pohledávky ze Smlouvy (včetně zajišťovacího postoupení
pohledávky), zastavit své pohledávky ze Smlouvy nebo převést své povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu bez
předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
15.2. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna k jednostrannému započtení jakýchkoliv svých pohledávek
proti jakýmkoli pohledávkám druhé Smluvní strany ze Smlouvy.
15.3. Obě Smluvní strany na sebe berou nebezpečí změny okolností.
15.4. Smlouva a veškeré její dodatky se řídí právním řádem České republiky.
15.5. Smlouva, její případné přílohy a dodatky a tyto Podmínky představují úplnou dohodu Smluvních stran
ohledně záležitostí upravených ve Smlouvě a v plném rozsahu nahrazují veškeré předchozí smlouvy, dohody
a ujednání Smluvních stran týkající se týchž záležitostí.
15.6. Veškeré změny nebo dodatky ke Smlouvě mohou být učiněny pouze písemným dodatkem řádně
podepsaným oběma Smluvními stranami.
15.7. Práva Poskytovatele vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě deseti (10) let ode dne,
kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
15.8. Smluvní strany vylučují užití § 558 odst. 2 Občanského zákoníku. Dispozitivní ustanovení zákona má
přednost před případnými obchodními zvyklostmi.
15.9. Objednatel není oprávněn návrh na uzavření Smlouvy přijmout s dodatkem nebo odchylkou, ani když
podstatně nemění podmínky nabídky. Smluvní strany vylučují užití § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku.
15.10. Smluvní strany jsou podnikateli, uzavírají Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 Občanského zákoníku (lichva).
15.11. V případě, že jakékoliv ustanovení Smlouvy či Podmínek je či se v budoucnu stane neplatným, neúčinným
nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy a Podmínek v platnosti a účinnosti, pokud
z povahy takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení nebo z jeho obsahu anebo
z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy a Podmínek.
Smluvní strany se pro takový případ zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení
Smlouvy či Podmínek ustanovením jiným, které svým obsahem, účelem a smyslem odpovídá nejlépe
ustanovení původnímu a Smlouvě a Podmínkám jako celku. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují

v dobré víře a účinně jednat za účelem dosažení dohody o takovém nahrazení neplatného, neúčinného či
nevymahatelného ustanovení a uzavřít k tomu potřebný dodatek ke Smlouvě.
15.12. Smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré možné úsilí za účelem smírného řešení jakýchkoli sporů
vzniklých v souvislosti se Smlouvou, včetně jejího porušení, ukončení nebo neplatnosti. Pokud se některá ze
Smluvních stran odmítne účastnit jednání o smírném řešení nebo pokud jakýkoli spor nebude vyřešen ke
spokojenosti Smluvních stran, bude takový spor vzniklý ze Smlouvy či v souvislosti s ní rozhodován věcně
příslušným soudem České republiky, jehož místní příslušnost bude určena dle sídla Poskytovatele.
15.13. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 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-podminky

