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ZPĚT

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY 
č.: 046447

Objednatel:
sídlo:
IČO:/DIČ:
sp. zn.:
bank.spoj:
zastoupen
společně:

ČEPRO, a.s.
Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 
60193531 /CZ60193531 
В 2341 vedená u Městského soudu v Praze 
Komerční banka, a.s. č.ú.: 11902931/0100 
Mgr. Janem Duspěvou - předsedou představenstva, a 
Ing. Františkem Todtem - členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o poskytování služby ve věcech: 
a/ smluvních (vyjma změny nebo zániku této smlouvy o poskytování služby):

Ы technických:

a

Poskytovatel:
sídlo:
IČO: / DIČ: 
sp. zn.: 
bank.spoj: 
zastoupen:

Kaiser servis, spol. s r.o.
Bezručova 608/36, 678 01 Blansko 
26274906 / CZ26274906 
C41376 vedená u Krajského soudu v Brně 
KB, a.s., Brno, č.ú.: 19-4793250277/0100 
Radimem Opluštilem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat za poskytovatele v rámci uzavřené smlouvy o poskytování služby ve věcech: 
a/ smluvních:
Ы technických:

(objednatel a poskytovatel dále též jen „smluvní strany")

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli na základě zadávacího řízení na zakázku s názvem 
„Služby v odpadovém hospodářství 2019 - 2022“, ev. č. 109/18/OCN (dále jen ,,ZŘ“) ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský 
zákoník") tuto smlouvu o poskytování služby (dále též jen „smlouva").

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ A NĚKTERÁ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1.1. Předmětem plnění této smlouvy je po dobu trvání této smlouvy poskytování služby svozu 

komunálního a tříděného odpadu. Součástí předmětu plnění je i nepravidelný odvoz odpadu na 
vyžádání objednatele. Předmětem plnění této smlouvy je také plnění administrativních a 
ohlašovacích povinností za objednatele jako původce odpadu, pronájem sběrných nádob 
objednateli a rovněž veškeré služby poskytovatele spojené s nakládkou, manipulací a dopravou 
odpadu.

1.1.1. Pro účely této smlouvy se pravidelnými svozy komunálního a tříděného odpadu rozumí 
svozy komunálního odpadu (kód 200301) a tříděných odpadů (kódy odpadů papír 
150101, plast 150102, sklo 150107) prováděné s četností a dle počtu sběrových nádob 
rozmístěných v místech plnění objednatele dle přílohy č. 4 smlouvy (svozem se rozumí 
činnost poskytovatele, která spočívá v převzetí odpadů od objednatele a odvezení 
odpadu).

1.1.2. Nepravidelnými svozy odpadů na vyžádání objednatele se pro účely této smlouvy 
rozumí svoz nebezpečných odpadů kategorie „N“, svoz ostatních odpadů kategorie „O", 
svoz nebezpečných odpadů (dále též jen „NO"), svoz ostatních odpadů a rovněž odvoz 
objemného odpadu s kódem č.: 200307.

1.1.3. Pro účely této smlouvy plnění administrativních a ohlašovacích povinností za 
objednatele zahrnuje vedení průběžné evidence všech druhů odpadů za jednotlivé sklady
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PHM - místa plnění objednatele poskytovatelem, zpracování a podání ročního hlášení o 
produkci a nakládání s odpady za jednotlivé sklady - místa plnění objednatele 
poskytovatelem, povinnosti související s ohlášením přepravy nebezpečného odpadu při 
každé přepravě nebezpečného odpadu provedené poskytovatelem, zpracování 
statistického výkazu o odpadech objednatele pro Český statistický úřad (dále též jen 
,,ČSÚ“) podle zákona č.: 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění. 
Poskytovatel v rámci administrativních činností pro objednatele rovněž zajistí zpracování 
základního popisu odpadů objednatele, zpracuje identifikační listy odpadu včetně 
označovacích štítků dle pokynů objednatele a v souladu se Závaznými podklady.

1.1.4. Poskytovatel objednateli po sjednanou dobu poskytne do nájmu sběrové nádoby pro 
odpady pro jednotlivá místa plnění, jež do jednotlivých míst plnění umístí nejpozději 2. 1. 
2019, není-li sjednáno jinak.

1.1.5. Součástí předmětu plnění poskytovatele je doprava, přeprava, nakládka a manipulace 
s odpady, jež je poskytovatel povinen zajistit při splnění legislativních požadavků a 
požadavků a pokynů objednatele.

1.1.6. Poskytovatel dle pokynů objednatele a za podmínek této smlouvy, jejích nedílných 
součástí a v souladu s právními předpisy platnými v oblasti nakládání s odpady bude 
objednateli poskytovat služby sjednané touto smlouvou a objednatel se zavazuje za tyto 
služby poskytovateli zaplatit odměnu.

1.2. Poskytovatel převezme odpad v místech plnění, tj. v areálech - skladech PHM objednatele, která 
jsou blíže určena v příloze č. 2 této smlouvy, a to v termínech určených touto smlouvou, dle 
pokynu objednatele či na základě vyžádání objednatele, případně po vzájemné dohodě 
s objednatelem.

1.3. V případě nutné potřeby objednatele je poskytovatel na písemný pokyn objednatele nebo po 
vzájemné dohodě s objednatelem povinen poskytnout mimořádnou službu svozu komunálního a 
tříděného odpadu i jednorázově mimo pravidelné termíny sjednané dle této smlouvy. Takto 
poskytnutá služba bude v souladu s bodem 2.16 této smlouvy účtována objednateli odděleně při 
zachování jednotkových cen služeb sjednaných touto smlouvou a jejími přílohami.

1.4. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytovat objednateli služby a provádět všechny 
činnosti související s předmětem plnění specifikované touto smlouvou, jejími nedílnými 
součástmi, pokyny objednatele a Závaznými podklady, jež jsou tvořeny Zadávací dokumentací к 
ZŘ ze dne 4. 9. 2018 (dále též jen Zadávací dokumentace) a nabídkou poskytovatele č.: 2018 - 
1PL ze dne 3.10. 2018 (dále též jen nabídka poskytovatele). V případě rozdílu mezi Zadávací 
dokumentací к ZŘ ze dne a nabídkou poskytovatele, má přednost Zadávací dokumentace.

1.5. Poskytovatel prohlašuje, že je držitelem těchto oprávnění potřebných к řádnému plnění této 
smlouvy:

- živnostenské oprávnění na nakládání s odpady a nakládání s nebezpečnými odpady;

- povolení příslušných Krajských úřadů к mobilním sběrům odpadu;

- oprávnění к převzetí odpadu do vlastnictví na všechny druhy odpadů dle této smlouvy.

1.6. Poskytovatel bude při plnění předmětu této smlouvy brát zřetel na provozní potřeby a požadavky 
objednatele.

1.7. Poskytovatel objednateli odpovídá za splnění veškerých povinností uvedených v této smlouvě. 
Veškeré důsledky vzniklé porušením povinností poskytovatele jdou к jeho tíži. Poskytovatel se 
nemůže zprostit odpovědnosti vůči objednateli poukazem na případné nesplnění povinnosti třetí 
osobou.

1.8. Po dobu prodlení objednatele s plněním jeho povinnosti nutných pro poskytování předmětu plnění 
dle smlouvy či v případě neposkytnutí řádné součinnosti objednatele uvedené v této smlouvě není 
poskytovatel v prodlení s plněním svého závazku.

1.9. Smluvní strany se dohodly, že pro řádné plnění smlouvy poskytne objednatel poskytovateli mimo 
jiné součinnost spočívající v zajištění povolení vstupu pro pracovníky a vozidla poskytovatele do 
míst plnění a zajištění kontroly množství odpadu vážením na vlastním zařízení v případech, kde



lze kontrolu vážením provést (postup pro kontrolu množství odpadu je uveden v Závazných 
podkladech).

1.10. Poskytovatel je povinen při provádění služeb dodržovat veškerou platnou legislativu, jakož i 
vnitřní předpisy, se kterými byl objednatelem seznámen.

1.11. Smluvní strany se dohodly, že analýzy odpadů předávaných objednatelem poskytovateli 
objednatel nezajišťuje.

1.12. Smluvní strany se dohodly, že veškerou dokumentaci к poskytovatelem prováděným službám dle 
této smlouvy (doklady o předání/převzetí odpadů, průvodní dokumentace odpadů, výkazy atd.) 
budou poskytovatelem předávány objednateli elektronicky (e-mailem) na kontaktní adresu 
objednatele vždy do dvaceti (20) pracovních dnů od provedení služby, není-li v konkrétních 
případech stanoveno jinak.

1.13. Seznam všech druhů odpadů, jež spadají pod předmět služby poskytovatele dle této smlouvy je 
uveden v příloze č. 3 smlouvy. Pokud však v průběhu trvání této smlouvy dojde u objednatele ke 
vzniku jiných druhů odpadů než těch, které jsou uvedeny v příloze č. 3 smlouvy, budou tyto 
odpady zařazeny pod předmět smlouvy na základě dodatku к této smlouvě.

2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
2.1. Cena za předmět plnění dle této smlouvy je stanovena jako cena smluvní na základě dohody 

smluvních stran a je stanovena následovně:

2.2. Cena za svoz komunálního a tříděného odpadu (dle přílohy č. 1 - Cenové nabídky poskytovatele) 
je stanovena za jeden kalendářní měsíc:

47.552Kč (slovy: čtyřicetsedmtisícpětsetpadesátdvěkorunyčeské), 
к uvedené ceně bude dopočtena DPH dle platných právních předpisů.

2.3. Cena za nepravidelný svoz nebezpečného odpadu včetně značení sběrových nádob, nakládky a 
dopravy odpadu je stanovena ve výši 1.351,69 Kč/t (slovy: 
jedentisíctřistapadesátjednakorunačeskášedesátdevěthaléřů),
к uvedené ceně bude dopočtena DPH dle platných právních předpisů.

2.4. Cena za nepravidelný svoz objemného odpadu včetně značení sběrových nádob, nakládky a 
dopravy odpadu je stanovena ve výši 2.200,- Kč/t, (slovy: dvatisícedvěstěkorunčeských) 
к uvedené ceně bude dopočtena DPH dle platných právních předpisů.

2.5. Cena za nepravidelný svoz ostatních odpadů včetně značení sběrových nádob, nakládky a 
dopravy odpadu je stanovena ve výši 1.316,56 Kč/t (slovy:
jedentisíctřistašestnáctkorunpadesátšesthaléřů), к uvedené ceně bude dopočtena DPH dle 
platných právních předpisů.

2.6. Cena za pronájem sběrových nádob (nebezpečné a ostatní odpady) o objemu 240 litrů včetně 
značení sběrových nádob je stanovena ve výši 0,01 Kč/ks/rok (slovy: jedenhaléř), к uvedené 
ceně bude dopočtena DPH dle platných právních předpisů.

2.7. Cena za plnění administrativních a ohlašovacích povinností za objednatele jako původce odpadu 
je stanovena ve výši 1,- Kč/rok (slovy: jednakorunačeská), к uvedené ceně bude dopočtena DPH 
dle platných právních předpisů.

2.8. Ceny uvedené shora a stejně tak i jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy 
poskytovatel garantuje po celou dobu trvání této smlouvy.

2.9. Objednatel uhradí platby dle této smlouvy bezhotovostně n.a účet poskytovatele, uvedený 
v úvodní části této smlouvy. Cena za předmět plnění dle bodu 2.2. a 2.3. této smlouvy bude 
poskytovatelem vyúčtována objednateli fakturami (daňovými doklady), které budou 
poskytovatelem vystaveny objednateli jedenkrát za každý uplynulý měsíc, ve kterém byla 
příslušná část předmětu plnění poskytnuta. Přílohou vystavené faktury (daňového dokladu) za 
příslušný měsíc bude vždy soupis jednotlivých skladů PHM objednatele s uvedením účtovaných 
cen za svoz komunálního a tříděného odpadu z jednotlivých skladů PHM. Cena za předmět 
plnění dle bodu 2.4. a 2.5. této smlouvy bude poskytovatelem vyúčtována objednateli fakturami 
(daňovými doklady), které budou poskytovatelem vystaveny objednateli po poskytnutí příslušného 
plnění. Přílohou vystavené faktury (daňového dokladu) bude vždy soupis jednotlivých skladů 
PHM objednatele s uvedením účtovaných cen za nepravidelný svoz objemného anebo ostatního



odpadu z jednotlivých skladů PHM. Cena za předmět plnění dle bodu 2.6. a 2.7. této smlouvy 
bude poskytovatelem vyúčtována objednateli fakturami (daňovými doklady), které budou 
poskytovatelem vystaveny objednateli jedenkrát za uplynulý rok poskytovaného předmětu plnění. 
Přílohou vystavené faktury (daňového dokladu) za příslušný rok bude vždy soupis sběrových 
nádob a jejich umístění včetně uvedení účtovaných cen za jednotlivé sběrové nádoby (ve vztahu 
к bodu 2.6.) nebo soupis administrativních a ohlašovacích povinností, které poskytovatel za 
objednatele jako původce v daném kalendářním roce učinil (ve vztahu к bodu 2.7.).

2.10. Adresa objednatele pro doručení faktur (daňových dokladů) poskytovatele v listinné podobě: 
ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí.

2.11. V případě, že poskytovatel hodlá využít možnosti vystavit fakturu v elektronické podobě, bude 
mezi smluvními stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde budou 
ujednány podmínky a veškeré náležitosti s tím dotčených dokumentů.

2.12. Faktury (daňové doklady) dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnů od jejich doručení objednateli.

2.13. Každá faktura (daňový doklad) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu a další 
náležitosti objednatelem požadované (číslo objednávky sdělené objednatelem poskytovateli 
apod.). Bude-li faktura (daňový doklad) obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel 
oprávněn takovou fakturu vrátit poskytovateli bez zaplacení s tím, že nová doba splatnosti běží 
ode dne doručení nové bezchybné faktury (daňového dokladu) objednateli.

2.14. V případě prodlení objednatele s placením řádně vystavené a doručené faktury (daňového 
dokladu) je objednatel povinen zaplatit poskytovateli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením 
vlády č. 351/2013 Sb..

2.15. V případě potřeby objednatele je dle této smlouvy poskytovatel povinen poskytnout objednateli 
neplánovanou a mimořádnou službu svozu komunálního a tříděného odpadu na některém ze 
skladů PHM objednatele. Cena za takto poskytnutou službu bude stanovena dle jednotkových 
cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a bude objednateli vyúčtována zvlášť vystaveným 
fakturou (daňovým dokladem). Pro tuto fakturu (daňový doklad) platí ustanovení tohoto článku 
smlouvy obdobně.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1. Místa plnění této smlouvy jsou areály skladů PHM objednatele uvedené v příloze č. 2. této 

smlouvy.

3.2. Poskytovatel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy v pravidelných intervalech, uvedených 
v příloze č. 2. této smlouvy, či na vyzvání objednatele plnit svůj závazek plynoucí mu z této 
smlouvy.

3.2.1. Smluvní strany se dohodly, že pravidelné svozy odpadů dle této smlouvy budou 
prováděny v intervalech dle přílohy č. 2 smlouvy a konkrétně podle podrobného 
harmonogramu plnění zpracovaného poskytovatelem a odsouhlaseného objednatelem. 
Harmonogram plnění je poskytovatel povinen zpracovat pro období každého kalendářního 
roku trvání této smlouvy. Harmonogram plnění pro rok 2019 předloží poskytovatel 
objednateli do 10ti dnů po uzavření této smlouvy, na další roky vždy v předstihu alespoň 
14ti dnů před počátkem příslušného kalendářního roku, pro který je zpracovaný 
harmonogram plnění určen. Objednatelem odsouhlasený harmonogram plnění je pro 
poskytovatele závazný. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv změny harmonogramu 
plnění v průběhu plnění služby poskytovatele musí být vzájemně písemně odsouhlaseny 
oběma smluvními stranami.

3.2.2. Požadavek na nepravidelný svoz odpadů z jednotlivých míst plnění objednatele bude 
předáván zástupcem objednatele ve věcech technických, kterým je p. Eva Humlíčková, 
eva.humlickova@ceproas.cz tel. 739 240 353, elektronicky (e-mailem) na kontaktní 
adresu poskytovatele. Svoz odpadů bude uskutečněn poskytovatelem nejpozději vždy do 
patnácti (15) pracovních dnů ode dne zaslání požadavku na svoz odpadů.

3.3. Administrativní a ohlašovací povinnosti za objednatele musí být poskytovatelem plněny v souladu
s platnou legislativou a dle pokynů objednatele.
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4. SMLUVNÍ POKUTY
4.1. V případě, že poskytovatel nepředloží objednateli harmonogram plnění dle 3.2.1. smlouvy je 

objednatel oprávněn po poskytovateli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za 
každý započatý den tohoto prodlení.

4.2. V případě, že poskytovatel bude v prodlení se splněním termínu uvedeného v harmonogramu 
plnění či není-li zpracován harmonogram plnění v prodlení se splnění termínu uvedeném v příloze 
č. 2 smlouvy stanovené pro svoz komunálního a tříděného odpadu, je objednatel oprávněn 
požadovat a poskytovatel je povinen na výzvu objednatele zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,02 % z ceny za svoz komunálního a tříděného odpadu bez DPH uvedené v této smlouvě 
za každý započatý den prodlení.

4.3. V případě prodlení poskytovatele se splněním termínu vyplývajícího z ustanovení 3.2.2. této 
smlouvy je objednatel oprávněn po poskytovateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
3.000,- Kč za každý jednotlivý případ a započatý den prodlení.

4.4. Poskytovatel se zavazuje uhradit objednateli na základě jeho výzvy smluvní pokutu ve výši 300,- 
Kč v případě nesprávného či neúplného označení sběrových nádob, a to za každý jednotlivý 
případ. Tuto smluvní pokutu je oprávněn objednatel uplatnit i opakovaně za každé objednatelem 
zjištěné porušení dotčené povinnosti poskytovatele.

4.5. Neučiní-li poskytovatel jakýkoliv úkon vyplývající z předmětu plnění spočívajícího v plnění 
administrativních a ohlašovacích povinností za objednatele jako původce odpadů (zejména 
hlášení o produkci a nakládání s odpady a statistický výkaz o odpadech) řádně a včas případně 
v této souvislosti nevede řádně jakoukoliv z požadovaných evidencí, zavazuje se na výzvu 
objednatele uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
takového porušení (tj. např. neprovedení úkonu řádně a včas nebo nevedení evidence řádně). 
Tuto smluvní pokutu je oprávněn objednatel uplatnit i opakovaně za každé objednatelem zjištěné 
porušení dotčené povinnosti.

4.6. Pro smluvní pokuty stanovené v této smlouvě platí, že poskytovatel je kromě zaplacení smluvní 
pokuty povinen nahradit objednateli v celé výši škodu vzniklou porušením povinnosti utvrzené 
smluvní pokutou.

4.7. Poskytovatel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto smlouvou považuje za přiměřené, a 
to s ohledem na povahu povinností, ke kterým se váží.

4.8. Povinnost zaplatit smluvní pokutu vzniká poskytovateli doručením písemné výzvy к zaplacení 
smluvní pokuty s uvedením důvodu a výše smluvní pokuty. Poskytovatel souhlasí s úhradou 
smluvních pokut, škod a nákladů vzniklých objednateli z důvodu porušení povinnosti 
poskytovatelem přednostně započtením proti i nesplatné pohledávce poskytovatele za 
objednatelem, a nebude-li takové započtení z jakýchkoliv důvodů možné, zaplatí ji bezodkladně 
bankovním převodem na účet uvedený ve výzvě к zaplacení smluvní pokuty.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, ZÁNIK SMLOUVY
5.1. Závazky smluvních stran z deliktů, zejména povinnost smluvní strany к náhradě způsobené 

újmy se řídí v rámci platných právních předpisů a této smlouvy.

5.2. Smluvní strany se zavazují к vyvinutí maximálního úsilí к předcházením škodám 
а к minimalizaci vzniklých škod.

5.3. Poskytovatel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy platně uzavřeno příslušné 
pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti 
s výkonem jeho činností, a to s pojistným plněním ve výši min. 5 000 000,- Kč.

5.4. Škody, které nelze uhradit pojištěním, jdou na vrub poskytovatele.

5.5. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou. Zánik této smlouvy je upraven platnou legislativou 
a v této smlouvě.

5.6. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy se považuje případ, kdy 
poskytovateli zanikne zanikne/pozbude platnosti oprávnění к provádění předmětu plnění dle 
smlouvy a prodlení poskytovatele s provedením předmětu plnění dle smlouvy.



5.7. Smluvní strany se dále dohodly, že kterákoli ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět 
bez udání důvodu ve výpovědní lhůtě nejméně tři (3) měsíců. Výpovědní lhůta počíná běžet 
prvním dnem v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla výpověď druhé smluvní straně 
doručena.

5.8. Tato smlouva dle ustanovení v tomto článku výše uvedeném zaniká:

- dohodou smluvních stran;

- odstoupením jedné ze smluvních stran v případě podstatného porušení této smlouvy druhou 
smluvní stranou a z důvodů stanovených občanským zákoníkem. Odstoupení od smlouvy je 
účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně;

- výpovědí s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího 
po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

6. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
6.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, není-li 

platnou legislativou stanoveno jinak, stím, že služby poskytovatele zahrnuté pod předmět 
smlouvy bude poskytovatel provádět od 1. 1. 2019. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou 
v délce trvání čtyř (4) kalendářních let, resp. do ukončení služby poskytovatele, spočívající 
v provedení administrativních a ohlašovacích povinností za objednatele za rok 2022.

6.2. Smluvní strany se zavazují nesdělovat žádné třetí osobě žádné informace o existenci anebo 
obsahu této smlouvy a informace, které o druhé smluvní straně získala při jednáních o této 
smlouvě, během její platnosti i po jejím skončení bez předchozího písemného souhlasu druhé 
smluvní strany, s výjimkou případů, kdy tak vyžaduje tato smlouva, zákon či jiný obecně závazný 
předpis, zejména zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu к informacím, zákon č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru 
smluv").

6.3. Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle 
zákona o registru smluv, smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění smlouvy včetně jejich 
případných dodatků v registru smluv zajistí objednatel. V případě, že smlouva nebude v registru 
smluv ze strany objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, je 
poskytovatel oprávněn vyzvat písemně objednatele ke zjednání nápravy. Poskytovatel se 
podpisem smlouvy tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv uveřejnit smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou smlouvu opravit. V případě 
porušení zákazu uveřejnění či opravy smlouvy v registru smluv ze strany poskytovatele je 
objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč. V 
případě, že poskytovatel požaduje anonymizovat ve smlouvě údaje, které naplňují výjimku z 
povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinen tyto údaje včetně 
odůvodnění oprávněnosti jejich anonymizace specifikovat nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu 
této smlouvy písemně objednateli emailovou zprávou odeslanou na adresu ceproas@ceproas.cz 
. Marným uplynutím této lhůty platí, že poskytovatel souhlasí s uveřejněním smlouvy v plném 
rozsahu nebo s anonymizací údajů, které dle názoru objednatele naplňují zákonnou výjimku z 
povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv.

6.4. Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné 
podezření na spáchání či nedošlo к samotnému spáchání trestného činu (včetně formy 
účastenství), který by mohlo být jakékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 
Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona, případně nebylo 
zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle 
platných právních předpisů. Příslušná smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým 
kodexem ČEPRO, a.s. a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění 
svých závazků vzniklých z této smlouvy. Etický kodex ČEPRO, a.s. je uveřejněn na adrese 
https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/vvberova rizeni/Ceoro eticky kodex-final.pdf (dále 
jen „Etický kodex") Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy 
přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž

mailto:ceproas@ceproas.cz
https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/vvberova_rizeni/Ceoro_eticky_kodex-final.pdf


důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je 
příslušná smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad 
rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

6.5. Smluvní strany se zavazují, a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této smlouvy 
dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování společnosti ČEPRO, a.s. v obchodním styku, 
specifikované a uveřejněné na adrese https://www.ceproas.cz/vvberova-rizeni a etické zásady, 
obsažené v Etickém kodexu.

6.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. 1 - Cenová nabídka poskytovatele ze dne 3.10.2018

- příloha č. 2 - Seznam areálů skladů PHM společnosti ČEPRO, a.s. s intervaly svozu

příloha č. 3 - Seznam odpadů v ČEPRO, a.s. 

příloha č. 4 - Počet nádob a svozů podle míst plnění

6.7. Tato smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé, se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku a ostatními závaznými předpisy českého právního řádu.

6.8. Smluvní strany se dohodly, že na vztah smluvních stran, založený touto smlouvou, se neuplatní 
ustanovení občanského zákoníku, uvedená v §§ 1764, 1765 a 1766. T. zn., že smluvní strany 
výslovně sjednávají, že změna okolností, která nastane po uzavření této smlouvy s tím, že by 
taková změna okolností mohla podstatně založit hrubý nepoměr v právech a povinnostech stran, 
nebude uplatněna a smluvní strany nebudou oprávněny žádným způsobem domáhat se 
v takových případech vůči druhé smluvní straně obnovení jednání o smlouvě a o změnu smlouvy.

6.9. Smluvní strany se zároveň dohodly, že poskytovatel je oprávněn postoupit tuto smlouvu jako 
celek či jednotlivá práva a/nebo povinnosti z ní plynoucí na třetí osoby pouze s předchozím 
souhlasem objednatele.

6.10. Jakékoliv jednání předvídané v této smlouvě, musí být učiněno, není-li ve smlouvě výslovně 
stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 občanského 
zákoníku řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové 
korespondence, je bez právního významu, není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak.

6.11. Tato smlouva není převoditelná rubopisem.

6.12. Žádná ze smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze smlouvy 
či jejího porušení do podoby cenného papíru.

6.13. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé na základě této smlouvy 
přednostně dohodou, nebude-li spor vyřešen smírnou cestou, jsou к řešení sporů smluvních 
stran příslušné soudy v České republice.

6.14. Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou 
smluvních stran ve formě písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran na téže listině.

6.15. Tato smlouva byla smluvními stranami podepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží tři (3) vyhotovení a poskytovatel jedno (1) vyhotovení. Nedílnou součástí každého 
vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této smlouvě.

odpadu

https://www.ceproas.cz/vvberova-rizeni


6.16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím 
obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují 
obě smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze dne: 1 6 -IV 2018 V Brně dne: » к -12* 2018

Objednatel: 
ČEPRO, a.s.

ěva 
venstva

Poskytovatel:
Kaiser sep^s, spol. s r.o.

Radim Opluštil 
jednatel společnosti
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Příloha ZD č. 6_S!užby v odpadovém hospodářství v ČEPRO, a.s., 2019 - 2022_tabulka č.2 - tříděný 
odpad papír 150101, plast 150102, sklo 150107

SKLAD PHM
TŘÍDĚNÝ ODPAD NABÍDKOVÁ CENA (Kč, bez 

DPH)

ČEPRO, a.s. 
(lokalita)

sběrná nádoba
pronájem nádob 

ano / ne
vývoz / měsíc včetně

pronájmudruh
ks objem (1)

četnost svozů

papír 1 1100 ano 1 x 14 dní
TŘEMOŠNÁ plast 1 1100 ano 1 x 14 dni 1 960,00

sklo 1 240 ano 1xrok

papír 1 1100 ano 1 x měsíc

HÁJEK plast 1 1100 ano 1 x měsíc 680,00

sklo 1 120 ne 1 x pololetí

papír 1 1100 ano 1 x 14 dní

BĚLČICE plast 1 1100 ano 1 x 14 dní 1 610,00

sklo 1 240 ano 1xrok

papír 1 1100 ano 1x 14 dní

SMYSLOV plast 1 1100 ano 1x 14 dní 1 400,00

sklo 1 1100 ano 1 x pololetí

papír 1 1100 ano 1 x měsíc

VČELNÁ plast
1 1100 ano

1 x měsíc 900,00
4 120 ne

sklo 1 240 ano 1 xrok

papír 4 1100 3ne1 ano 1 x 14 dní

HNĚVICE plast 3 1100 ne 1 x 14 dni 4 400,00

sklo 1 1100 ano 1 xrok

papír 1 1100 ano 1 x 14 dní

MSTĚTICE plast 1+1 1100,240 ano 1 x 14 dní 1 320,00

sklo 1 240 ano 1xrok

CEREKVICE
plast 3 240 ano 1 x 14 dní

990,00
sklo 2 240 ano 1 x měsíc

NOVÉ MĚSTO
plast 2 240 ano 1 x měsíc

400,00
papír 2 240 ano 1 x měsíc

papír 2 1100 ne 1 x 14 dní

ŠLAPANOV plast 2 1100 ne 1 x 14 dni 1 950,00

sklo 1 240 ne Ixrok

POTÉHY
papír 1 240 ano 1 x za 2 měsíce

405,00
plast 1 240 ano 1 x za 2 měsíce

papír 3 1100 ano 1 x měsíc

LOUKOV plast 2/1 1100/240 ano 1 x měsíc 1 700,00

sklo 1 240 ano 1 xrok

papír 1 1100 ano 1 x čtvrtletí

SEDLNICE sklo 1 240 ano 1 xrok 210,00

plast 1 1100 ano 1 x čtvrtletí

papír 2 1100 ano 1 x měsíc

STŘELÍCE plast 2 1100 ano 1 x měsíc 1 000,00

sklo 1 240 ano 1 xrok

papír 1 1100 ano 1 x 14 dní

KLOBOUKY plast 1 1100 ano 1 x 14 dni 1 370,00

sklo 1 240 ano 1 xrok

VELKÁ BiTEŠ plast 4 420 ano ^ у niěslc 0,00

CENA CELKEM bez DPH 20 295,00 Kč

VYSVĚTUVKY

SH = SHROMAŽDIŠTĚ ODPADU SKUDU 

na výzvu = po naplnění nádoby, zpravidla 1 x za rok
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Příloha č. 6 к ZD_Služby v odpadovém hospodářství v ČEPRO, a.s., 2019
2022_ tabulka č. 4 - ostatní odpady kategorie "O", vyjma komunálního a

objemného odpadu, vč. tříděných odpadů

OSTATNÍ ODPAD
sběrná nádoba

objem (I)
pronájem nádob 

ano / ne četnost svozů

2 xrok

2 x rok

2 xrok

2 xrok

SH 1 xrok

2 xrok

2 xrok

CEREKVICE
240 ano 2 xrok

2 xrok

1 x rok

2x rok

1 x rok

2 xrok

1 xrok

2 xrok

1 x rok

1 xrok

POZNÁMKY:

Svoz zpravidla na výzvu. Může být požadován kontejner, případně technika na nakládku.*

* na skladě Cerekvice je s četností 1x3 roky odvážen kal z biologické čistírny, tj. na nakládku je třeba zajistit bagr



Příloha ZD č. 6_Služby v odpadovém hospodářství v ČEPRO, a.s., 2019 -
2022_tabulka č.3 - nebezpečný odpad

SKLAD PHM 
ČEPRO, a.s. 

(lokalita)

NEBEZPEČNY ODPAD

sběrná nádoba

objem (I)
pronájem nádob 

ano / ne četnost svozů

TŘEMOŠNÁ SH NO 2 x rok

2 x rok

2 x rok

SH NO

SH NO

SH NO 5 x rok

SH NO 4 x rok

SH NO

SH NO

4 xrok

1 x rok

SH NO 4 x rok

SH NO

SH NO

200/sud ano 3x rok

240 ano 3 x rok

240 ano 5 x rok

240 ne 4 x-rok

VYSVĚTLIVKY

SH NO = SHROMAŽDIŠTĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU SKLADU
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příloha ZD £. 5_Služby v odpadovém hospodářství v ČEPRO, a.s. 2019 - 2022

SEZNAM ODPADŮ

• odpady nebezpečné

13 ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A ODPADŮ UVEDENÝCH VE SKUPINÁCH 05,12 A19)

13 02 Odpadní motorové, převodové a mazací oleje
13 02 04* Chlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje
13 02 05* Nechlorované minerální motorové, převodové a mazaci oleje
13 02 06* Syntetické motorové, převodové a mazací oleje
13 02 07* Snadno biologicky rozložitelné motorové, převodové a mazací oleje
13 02 08* Jiné motorové, převodové a mazací oleje

13 05 Odpady z odlučovačů oleje
13 05 01* Pevný podíl z lapáků pisku a odlučovačů oleje
13 05 02* Kaly z odlučovačů oleje
13 05 03* Kaly z lapáků nečistot
13 05 05* Olej z odlučovačů oleje
13 05 07* Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje
13 05 08* Směsi odpadů z lapáku písku a z odlučovačů oleje

13 07 Odpady kapalných paliv
13 07 03* Jiná paliva (včetné směsi)

15 ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu)
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
15 Ol 02 Plastové obaly 
150106 Směsné obaly 
15 01 07 Skleněné obaly
15 0110’ Obaly obsahujíc! zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

15 02 Absorpční činidla, filtrační materiály, čističi tkaniny a ochranné oděvy
15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čističi tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

16 ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ

16 01 Vyřazená vozidla (autovraky) z různých druhů dopravy (včetně stavebních strojů) a odpady z demontáže těchto vozidel a z jejich údržby 
16 01 03 Pneumatiky
16 0114* Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky 

16 02 Odpady z elektrického a elektronického zařízeni
16 0213* Vyřazená zařízení obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 122)
16 0214 Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 0213
16 0216 Jiné složky odstraněné z vyřazených zařízení neuvedené pod číslem 16 02 15

16 05 Chemické látky a plyny v tlakových nádobách a vyřazené chemikálie
16 05 06* Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky
16 05 07* Vyřazené anorganické chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky

16 07 Odpady z čištění přepravních a skladovacích nádrži a sudů (kromě odpadů uvedených ve skupinách 05 a 12)
16 07 08* Odpady obsahující ropné látky

17 stavební a demouční odpady (Včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných m!st)

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 0102 Cihly

17 02 Dřevo, sklo a plasty 
17 02 03 Plasty
17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

17 04 Kovy (včetně jejich slitin)
17 04 05 Železo a ocel 
17 04 07 Směsné kovy 
17 0411 Kabely neuvedené pod 17 0410

17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03

19 ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADU, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD PRO ČISTĚNÍ 
TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU UDÍ A VODY PRO PRŮMYSLOVÉ ÚČELY

19 08 Odpady z čistíren odpadních vod jinde neuvedené 
19 08 01 Shrabky z česlí
19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod
19 0813* Kaly z jiných způsobů čištěni průmyslových odpadních vod obsahující nebezpečné látky

20 KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), 
VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01)
20 0101 Papír a lepenka 
20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahujíc! rtuť 
20 0139 Plasty 
20 01 40 Kovy

20 02 
20 02 01

Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 
Biologicky rozložitelný odpad

20 03 Ostatní komunální odpady 
20 03 01 Směsný komunální odpad 
20 03 07 Objemný odpad


