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SMLOUVA číslo 28 
o ukládání odpadu na skládku 

 
 
 
Příjemce odpadu:         Valašskokloboucké služby s. r. o. 
se sídlem:  Brumovská 522, 766 01 Valašské Klobouky 
IČ:              26233771 
DIČ:   CZ26233771, plátce DPH 
zastoupen   Romanem Petrůjem, jednatelem 
spol. zapsaná  v OR vedeném KS Brno, odd. C, vložka 38610 
bank. spojení  č.ú. 1409461309/0800, ČS a.s., Val. Klobouky 
 
kontakty:  tel. 577 320 871, fax 577 320 379, mob. 777 565 192 
ve věcech provozních: provozní mistr 577 320 789 / 777 565 191 
   vedoucí skládky a zástupce 577 320 684 / 777 565 194 
 
Příjemce odpadu je provozovatelem zařízení Skládka S-003 Smolina, jehož vlastníkem je Město Valašské Klobouky, kdy příjemce 
odpadu jako provozovatel skládky je oprávněn tuto smlouvu s původcem odpadu uzavřít. 
 
Původce odpadu:         JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. 
se sídlem:  Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice 
IČ:              60697628 
DIČ:   CZ60697628 
zastoupen   Ing. Josefem Gabryšem, jednatelem 
bank. spojení  č.ú.  
doručovací adresa, provoz: Komenského 905, 763 21 Slavičín 
 
kontakty:  tel. / fax  
 
 

uzavírají tuto smlouvu o ukládání odpadu na skládku 
 

I. 
Příjemce odpadu se zavazuje převzít za podmínek stanovených v této smlouvě a po dobu jejího trvání níže uvedený odpad 
od původce odpadu, a to do zařízení Skládka odpadů S-003 Smolina (dale take jen jako “skládka”) a dale zajistit jeho nezávadné 
skládkování.Původce odpadu se zavazuje příjemci odpadu zaplatit za služby podle této smlouvy odměnu – cenu v souladu 
s touto smlouvou. 
 
Příjemce odpadu i původce odpadu se zavazují respektovat a dodržovat veškeré povinnosti a ustanovení a řídit se platným 
Provozním řádem Skládky odpadů S-003 Smolina, který byl schválen Krajským úřadem Zlínského kraje, odbor životního prostředí 
a zemědělství pod č.j. KUZL 71844/2006 ze dne 6.11.2006. Původce odpadů prohlašuje, že byl s tímto Provozním řádem detailně 
seznámen, že s ním bez výhrad souhlasí, když tento Provozní řád je dale k dispozici u příjemce odpadu a je považován za 
nedílnou součást této smlouvy. 

 
II. 

 
Druh odpadu, který se příjemce odpadu od původce odpadu podle této smlouvy zavazuje převzít a zajistit jeho skládkování a 
odměna za tuto službu – cena (v jednotkových cenách) včetně příslušných poplatků a odvodů, jsou na základě dohody smluvních 
stran určeny – dohodnuty následovně: 
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Ceník platný pro období 1.1.2019 – 31.12.2019 
 
katalogové 
číslo odpadu 

kategorie 
odpadu 

název odpadu základní cena 
rezervní 
fond 

daňový 
základ 

DPH 
poplatky 
vč. DPH 

odvod 
obci 

celkem      t 

200301 O 
Směsný komunální 
odpad 

478,51 100 578,51 121,49 700 500 1 200 

200307 O Objemný odpad 478,51 100 578,51 121,49 700 500 1 200 

190801 O Shrabky z česlí 1 358,39 35 1 393,39 292,61 1 686 500 2 186 

190802 O Odpady z lapáků písku 1 358,39 35 1 393,39 292,61 1 686 500 2 186 

U odpadu 190801 shrabky z česlí a 190802 odpady z lapáků písku, je stanoven maximální návoz na skládku Smolina 8 tun za 
měsíc. 

 
1. K cenám je připočítáván poplatek za uložení odpadu dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a poplatek 

životnímu prostředí a za rekultivaci skládky, stejně jako další poplatky, které jsou stanoveny právními předpisy. 
2. Služby podle této smlouvy a cena za tyto služby nezahrnuje převoz odpadu na skládku od původce odpadu, ani další jízdní a 

související výdaje. 
3. Fakturace za služby příjemce odpadu podle této smlouvy pro původce odpadu bude prováděna jednou týdně podle počtu 

uložených tun odpadu a jeho charakteru, v souladu s touto smlouvou. 
4. Pro případ prodlení s úhradou faktury ze strany původce odpadu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky za 

každý den prodlení až do zaplacení. V tomto případě je dale příjemce odpadu oprávněn původci odpadu odmítnout 
převzetí dalšího odpadu, aniž by toto bylo považováno za porušení smlouvy z jeho strany. 

5. Cena za služby příjemce odpadu je splatná na základě vystavené faktury do data splatnosti uvedeného na faktuře příjemce 
odpadu, nejpozději však do 6 dnů ode dne vystavení faktury příjemcem odpadu. 

6. Fakturu zasílá příjemce odpadu původci odpadu většinou obyčejnou poštou, výjimečně doporučeně (na výslovnou žádost 
původce odpadu). Za doručenou se považuje faktura odeslaná poštovní zásilkou i tehdy, vrátí-li se příjemci odpadu od 
držitele poštovní licence s označením adresát neznámý, adresát se odstěhoval či s poznámkou nevyzvednuto, a to ke dni 
vrácení takové poštovní zásilky zpět příjemci odpadu, a dále také faktura odeslaná poštovní zásilkou, která se příjemci 
odpadu nevrátila zpět, přičemž v tomto případě se za den doručení považuje pátý den ode dne odeslání poštovní zásilky 
původci odpadu. 

7. Jednostranné zvýšení ceny oproti ceníku uvedenému v této smlouvě je možné pouze v případě, že dojde ke zvýšení 
příslušných poplatků a odvodů, případně daní, vlivem jejich zvýšení podle zákonných předpisů. 

8. Ceník uvedený v této smlouvě je platný pro období 1.1.2019 – 31.12.2019. Při změně ceníku pro další období na základě 
rozhodnutí jednatele společnosti Valašskokloboucké służby s.r.o. bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případně bude 
uzavřena smlouva nová, anebo dle dohody smluvních stran postačí, pokud bude návrh nového ceníku příjemce odpadu 
platný pro další období ze strany původce odpadu jiným způsobem akceptován nebo odsouhlasen. 

9. Pokud původce odpadu odmítne podpis dodatku či nové smlouvy s novým ceníkem platným pro další časové období, 
případně neodsouhlasí nebo nebude akceptovat nový ceník platný pro další časové období, aniž by využil práva na výpověď 
této smlouvy, pak bere na vědomí, že příjemce odpadu do doby uzavření nové smlouvy či dodatku s novým ceníkem 
platným pro další období není povinen plnit své povinnosti jemu z této smlouvy vyplývající, s čímž původce odpadu 
souhlasí, případně má právo tuto smlouvu ukončit s okamžitou účinností písemným odstoupením od této smlouvy. 
 

III. 
1. Jiný odpad, než stanovený v čl. II. této smlouvy, není povinen příjemce odpadu od původce odpadu převzít. V případě, že 

zjistí při převzetí odpadu, že tento odpad svým charakterem neodpovídá dohodnutému a deklarovanému druhu odpadu, 
tento odpad odmítne převzít. Toto se nepovažuje za porušení smlouvy ze strany příjemce odpadu. 

2. Původce odpadu bere na vědomí své povinnosti stanovené zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a 
souvisejícími právními předpisy s tím, že s obsahem těchto svých zákonných povinností je seznámen, což potvrzuje. 

3. Původce odpadu je povinen dodržovat druh ukládaného odpadu podle této smlouvy a podle platných právních předpisů. 
4. Pokud by se jednalo o odpad, který neodpovídá charakteru vymezenému touto smlouvou, anebo který nelze uložit 

na skládce, nese původce odpadu plnou odpovědnost za likvidaci tohoto odpadu, což bere plně na vědomí. Původce 
odpadu v takovém případě je povinen uhradit náklady s likvidací spojené, včetně případné sankce uložené příslušným 
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kontrolním orgánem, resp. podle výzvy příjemce odpadu je povinen původce odpadu tento odpad odklidit na vlastní 
náklady a odpovědnost. 

5. Příjemce odpadu je povinen uložit odpad podle této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy a Provozním řádem 
Skládky odpadů S-003 Smolina, ve znění platném ke dni ukládání odpadu. 

6. Příjemce odpadu je povinen předat původci odpadu doklad o přijetí odpadu s uvedením jeho druhu a množství. 
7. V případě poruchy vážního zařízení nebo výpadku elektrické sítě apod., má příjemce odpadu právo stanovit hmotnost 

odpadu odhadem z jeho objemu po dohodě s původcem odpadu. 
8. Neodpovídá-li část odpadu deklarovanému odpadu, stanovuje se cena za celé přivezené množství na jednom vozidle podle 

nejdražší složky odpadu nacházející se v přivezeném odpadu. 
9. V objektu zařízení Skládky odpadů S-003 Smolina je původce odpadu, případně jeho zaměstnanci či řidiči vozidel a jejich 

osádky povinni se řídit Provozním řádem Skládky odpadů S-003 Smolina, ve znění platném ke dni ukládání odpadu, dále 
pokyny pracovníků skládky a zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a dalšími souvisejícími právními předpisy. V 
případě porušení tohoto ustanovení má příjemce odpadu právo odpad odmítnout převzít. Toto se nepovažuje za porušení 
smlouvy ze strany příjemce odpadu. 

10. Původce odpadu je povinen předložit, vést a uchovávat příslušné doklady a evidenci o kvalitě, druzích, množství a 
charakteru odpadu ukládaných na skládku, a to způsobem v souladu s příslušnými právními a jinými předpisy, tj. zejména 
základní popis odpadu, čestné prohlášení vystavené pracovníkem původce odpadu odpovědným za odpadové hospodářství 
a u odpadů se symbolem – využ – vyjádření o nevyužitelnosti odpadu, případně další požadované protokoly. 

11. Původce odpadu má vzhledem ke specifickým podmínkám v zařízení Skládky odpadů S-003 Smolina možnost zajistit odvoz 
odpadů vozidly příjemce odpadu – Valašskokloboucké služby s.r.o. 

      
IV. 

1. Tato smlouva je uzavírána s platností od 1.1.2019 a to na dobu určitou 31.12.2019.  
2. Každá smluvní strana může i bez udání důvodu tuto smlouvu ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, 

počínající běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. 
3. Pokud smluvní strana neplní nebo porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, je možno ze strany druhé smluvní 

strany tuto smlouvu ukončit písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, počínající běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi. 

4. Tato smlouva je bez dalšího a okamžitě ukončena v případě pravomocného rozhodnutí příslušného správního orgánu o 
zákazu provozu zařízení Skládky odpadů S-003 Smolina. 

 
V. 

1. Započtení na povinnost k úhradě částek příjemci odpadu podle této smlouvy se nepřipouští. 
2. Smluvní strany vylučují možnost postoupit práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí osobu či subjekt. 
 

VI. 
1. Jakákoliv změna této smlouvy, její úprava, či zrušení mohou být provedeny pouze písemnou formou na listině podepsané 

všemi jejími účastníky. Výjimku tvoří pouze případně jiný způsob sjednání nového ceníku dle čl. IV. odst. 9 této smlouvy. 
2. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a ostatními právními předpisy 

českého právního řádu včetně zj. zákona o odpadech, v platném znění. 
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že případné spory z této smlouvy vyplývající a s ní související bude ve smyslu § 89a o.s.ř. 

rozhodovat z hlediska místní příslušnosti obecný soud příjemce odpadu. 
4. Smluvní strany vzájemně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že si smlouvu řádně zvážily, její celý text přečetly a pochopily, 

souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají o své svobodné vůli, nikoliv pod nátlakem, když nepožadují v této smlouvě žádnou 
další změnu ani doplnění. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že na příjemce odpadu se vztahuje povinnost zveřejňovat smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. Pokud smlouva naplní podmínky ke zveřejnění, bude zveřejněna v registru smluv příjemcem odpadu, s čímž 
původce odpadu souhlasí. 

6. Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdržela jedno vyhotovení. 
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi jejími účastníky a účinnosti dnem uvedeným v čl. IV. smlouvy, pokud se 

na smlouvu vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv, nabývá smlouva účinnosti datem zveřejnění v registru smluv. 
8. Od data účinnosti této smlouvy pak tato smlouva mezi jejími účastníky nahrazuje v plném rozsahu dřívější smlouvu o 

ukládání odpadu na skládku včetně dodatků, když tato dřívější smlouva je s účinností této nové smlouvy zrušena a nahrazena 
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v plném rozsahu touto novou smlouvou. To se však nedotýká nároků příjemce odpadu za původcem odpadu do té doby 
vyplývajících z dřívější smlouvy. 

 
Ve Val. Kloboukách dne: 18.12.2018    Ve Val. Kloboukách dne: 14.2.2019 
 
 
 
 
_____________________________     _____________________________ 
   Valašskokloboucké služby s.r.o.                          JOGA LUHAČOVICE, s.r.o. 
           Roman Petrůj, jednatel                             Ing. Josef Gabryš, jednatel    
                příjemce odpadu                                       původce odpadu 


