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Smlouva o poskytnutí služeb osoby odborně způsobilé při
nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a
chemickými přípravky
uzavřená podle § 269, odst. 2, zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany
Dodavatel: REO, s.r.o., recyklace odpadu
P.O.Box 51, 250 01 Brandýs nad Labem
Sídlo firmy: Záryby 229, okres: Praha-východ
Zastoupený: Mgr. Miloslavem Krejzou, jednatelem firmy
Peněžní ústav: GE Capital, a.s., číslo účtu: 1657001-504/0600
IČ: 47 54 37 87
DIČ: CZ47543787

plátce DPH

(dále jen dodavatel)

Oojednatel: ČR - Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65, 100 10 Praha 10
Oprávněný zástupce: Jaroslava Jarešová,
ředitelka odbOru vnitřní správy
Zástupce pro věcná jednání: Miloslav Vránek
Peněžní ústav: ČNB Praha, číslo účtu: 7628001/0710
IČ: 00 16 48 01, není plátce DPH
(dále jen odběratel)
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II.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je zprostředkování smluvního vztahu s osobou odborně
způsobilou k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
(dále jen NCHLP) a zajištění činnosti této osoby dle podmínek dohodnutých v této
smlouvě (vyjmenované činnosti jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy). Smluvní
vztah s osobou odborně způsobilou je zakotven v příloze č. 2.

III.
Ekonomické vztahy
l. Smluvní ceny jsou platné ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Za poskytování služeb osoby odborně způsobilé je stanovena smluvní cena 2 000,KČ měsíčně. Tato částka zahrnuje činnosti uvedené v příloze Č. l této smlouvy.
3. Každá změna ceny musí být odsouhlasena písemně oběma stranami.

IV.
Povinnosti dodavatele
l. zajistí a poskytne služby osoby odborně způsobilé prostřednictvím vlastního, nebo
externího pracovníka firmy dodavatele, který je držitelem příslušného rozsahu
osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s NCHLP.
2. Osoba odborně způsobilá, která bude poskytovat služby v rozsahu přílohy č. 1,
povede chronologicky zápisy o této činnosti. Zápisy budou uloženy u odběratele
ve složce spolu s dokumentací týkající se nakládání s NCHLP.

V.
Povinnosti odběratele
Odběratel se tímto zavazuje, že:
1. Poskytne osobě odborně způsobilé veškeré potřebné informace pro výkon její
činnosti .
2. Umožní osobě odborně způsobilé vstup do objektů určených k nakládání s NCHLP.
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3. Poskytne osobě odborně způsobilé veškeré potřebné údaje o činnosti
technologických zařízení určených k nakládání s NCHLP.
4. Bude aktualizovat údaje o NCHLP, se kterými nakládá.

VI.
Fakturace
l. Odběratel bude platit dodavateli smluvní částku plus příslušnou DPH.
2. Dodavatel vystaví fakturu se 14 denní splatností za každý měsíc.
3. Nebude-li faktura zaplacena ve stanoveném termínu, bude účtován úrok z prodlení
ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Veškeré účetní daňové doklady musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, pokud obsahuje neúplné, nebo
nesprávné údaje. Doba splatnosti faktury v takovém případě počíná běžet dnem
doručení opravené faktury objednateli.
Dodavatel si vyhrazuje právo pozastavit činnost osoby odborně způsobilé v případě
peněžní nedobytnosti odběratele a následně požadovat platbu předem.

VII.
Ostatní ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních
stran, v celém rozsahu nahrazuje Obchodní smlouvu o oskytnutí služeb
autorizované osoby dle zákona č. 157/98 Sb., ze dne .'Sy/, 2<Ůo<e
2. Obě strany se dohodly, že tato smlouva je sjednána na dobu neurčitou s měsíční
výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé straně.
3. Vztahy mezi účastníky se řídí touto smlouvou a jejími případnými dodatky, jakož i
obecně závaznými předpisy. Případné spory budou řešeny vzájemnou dohodou nebo
ve spolupráci s právními zástupci dodavatele a odběratele, případně nezávislým
rozhodcem (na kterém se obě smluvní strany dohodly) a teprve v poslední řadě
příslušným soudem.
4. Tato smlouva může být změněna nebo doplněna pouze za předpokladu, že tyto
úpravy nebo dodatky budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami a budou
učiněny výlučně písemnou formou. Takto sjednané dodatky se stávají nedílnou
součástí této smlouvy.
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VIII.
Závěrečná ustanovení
1.Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom vyhotovení.
2. Právní vztahy z této smlouvy plynoucí se řídí obchodním zákoníkem v platném
znění a dalšími souvisejícími, a to i speciálními předpisy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
l- seznam činností
2 - smluvní vztah s osobou odborně způsobilou
3 - kopie osvědčení odborné způsobilosti

V Praze dne:

:,/"/

L~á'

V Brandýse nad Labem, dne :

za zhotovitele
Mgr. Miloslav Krejza
jednatel společnosti

za objednatele
Jaroslava Jareš vá
ředitelka odboru vnitřní správy
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Příloha č. l
obchodní smlouvy o poskytnutí služeb osoby odborně způsobilé při nakládání
s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky
Seznam činností:
w zajištění poradenských služeb při plnění povinností vztahujících se k nakládání
s NCHLP a vyplývajících z následujících ustanovení:
* zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů v platném znění včetně navazujících předpisů - díl 8
zákona, § 44a, § 44b řešící nakládání s nebezpečnými chemickými látkami
a chemickými přípravky
* zákona č. 85/2001 Sb., úplné znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, jak
vyplývá z pozdějších změn - hlava pátá, ustanovení týkající se bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, včetně navazujících předpisů
vytvoření databáze nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, se
kterými je nakládáno (používání, skladování, vnitropodniková doprava) včetně
průběžného doplňování nových látek a přípravků (aktualizace databáze), vyžádání
bezpečnostních listů od jednotlivých dodavatelů používaných NCHLP
1 x za rok školení osob, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a
chemickými přípravky, dle požadavků odběratele doškolování nově přijatých
zaměstnanců
vypracování písemných pravidel (pokynů) o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně
Životního prostředí při práci s NCHLP a zásad poskytování předlékařské první
pomoci, případně projednání písemných pokynů s orgánem ochrany veřejného
zdraví příslušným podle místa činnosti
W zastupování při kontrolách správních orgánů,
v případě potřeby zabezpečení ohlašovací povinnosti při nakládání s nebezpečnými
chemickými látkami a chemickými přípravky,
E pravidelné konzultace a kontroly stavu nakládání s NCHLP s jeho následným
zapracováním do zápisu, vedení dokumentace o školeních, informacích a pokynech

Příloha č. 2
Smluvní vztah s osobou odborně způsobilou
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Osoba odborně způsobilá k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a
přípravky
Paed Dr. Milena Krejzová, osvědčení Č. 800/621/00 o autorizaci k nakládání
s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky uzavírá smluvní vztah na poskytování
služeb osoby odborně způsobilé s odběratelem za podmínek definovaných v ,,Obchodní
smlouvě o poskytnutí služeb osoby odborně způsobilé při nakládání s nebezpečnými
chemickými látkami a chemickými přípravky".
Doba platnosti smluvního vztahu s osobou odborně způsobilou je shodná s dobou
platnosti ,,Obchodní smlouvy o poskytnutí služeb osoby odborně způsobilé při
nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky".

V Praze dne: .,L /"1 ;7· "Z"' l

V Brandýse n. Labem, dne:

za objednatele/'

Paed Dr. Milena Krejzová
osoba odborně způsobilá

Jaroslava Jarešová
ředitelka odboru vnitřní správy

Kopie osvědčení je přílohou smlouvy.
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MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OSVĚDČENÍ
o odborné způsobilosti
podle zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona Č. 352/1999 Sb.

pro skupiny nebezpeČnosti
chemických látek a přípravků:

m) mutagenní
n) toxické pro reprodukci
O) nebezpečné pro živ. prostředí

a) výbušné
b) oxidu,jicí
C) extrémně hořlavé
d) vysoce hořlavé

f) vysoce toxické
g) toxické
i) Žíravé
l) karcinogenní

Příjmení, jméno, titul:

Krejzová Milena, PaedDr.

Rodné číslo:

předseda zkuŠební komise

Číslo osvědČení:

5"ĺ/ ,1'/ ,f' /1' EAZ ,/Ĺ"/ O

V Praze dne:

</4/2oOO

r
MINISTERSTVO ZIVOTNIHO
PROS1'REDIr
Na záELadě pravomocného
sa

ž.j. 800,'912/802 28/04

p.íat,aa'st tčjŕ,otc osvěue:-!í da U.4.201c.
Dne 12.4.2000
č.j. 800/1211/801 22/00 e.o."
Na základě pravomocného rozhodnutí č.j. 800/1211/801 22/00 ze dne 11.4.2000 uděluje
Ministerstvo životního prostředí, územní odbor pro středočeskou oblast a hlavní město Prahu
Paní PaedDr. Mileně Krejzové, rodné číslo

Osvědčení č. 800/621/00
o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými
látkami a přípravky podle zákona Č. 157/1998 sb. ve znění
pozdějších předpisů.
Toto osvědčení platí po dobu pěti let, tj. do 13.4. 2005, pro kategorie látek:

-

výbušné
oxidující
extrémně hořlavé
vysoce hořlavé
hořlavé
vysoce toxické
toxické
zdraví škodlivé

-

žíravé
dráždivé
senzibilizující
karcinogenní
mutagenní
toxické pro reprodukci
nebezpečné pro životní prostředí

zástupce přednosty územního
pro středočeskou oblast a hlavní n]ůtěP
se sídlem v Praze 2, Podskalská l t7""

PaedDr. Milena Krejzová

