
SMLOUVA 

O SBĚRU, ODVOZU A ZNEŠKODŇOVÁNÍ 

KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

Č. .. P - …..210352/05 …. 

I. 

Smluvní strany 

 

1.1 BECKER Plzeň s.r.o. 

zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. C, vložka 5776 

se sídlem: Hrádecká 7,301 00 Plzeň 

IČO: 61776572 

DIČ: CZ61776572 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 

Zastoupené: xxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti 

Osoby, oprávněné k jednání ve věcech technických: p. xxxxxxxxxxx – vedoucí provozu 

 

dále jen „Zhotovitel“ 

 

1.2 Gymnázium Luďka Pika 

Zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, odd …, vložka ….. 

Se sídlem: Opavská 21,312 17 Plzeň 

IČO: 49778102 

DIČ: 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Zastoupené: xxxxxxxxxxxxxxxx – ředitelem 

Osoby, oprávněné k jednání ve věcech technických: 

Fakturační adresa: Gymnázium Luďka Pika, Opavská 21, 312 17 Plzeň 

Zasílací adresa: 

dále jen „Objednavatel“ 

 

uzavírají v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Ve znění pozdějších změn a doplňků a 

v souladu s obsahem vyhlášky města Plzně o nakládání s komunálním odpadem, pokud ji město 

vydalo, tuto smlouvu o odvozu komunálního odpadu, a to na území města Plzně. Zhotovitel, zapsaný 

v obchodním rejstříku u krajského soudu v Plzni, v oddíle C, pod č. v. 5576, prohlašuje, že je 

oprávněn podnikat v oblasti nakládání s odpady ve smyslu živnostenského listu, vydaného pod č.j.: 

Rgz 8257/98 340604 – 973 – 01 ze dne 04. 12. 1994. Zhotoviteli bylo vydáno povolení k provozování 

mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů vydaného Krajským úřadem Plzeňského kraje, 

vydaného pod č.j. ŽP/3340/02 

 

II. 

Předmět smlouvy 

 

 



2.1 

Předmětem smlouvy je zabezpečení pravidelného odvozu a likvidace: směšného komunálního 

odpadu – kat. č 20 03 01 (dále jen KO), prováděný pro objednavatele od objektu … Opavská 21 ….. 

2.2 

Odvoz ostatního odpadu (sutě, zemina, žhavý popel, látky tekuté, zeleň, větve, objemné 

předměty všeho druhu apod.) není předmětem této smlouvy, avšak objednavatel si může u zhotovitele 

odvoz tohoto odpadu objednat zvláštní objednávkou. 

2.3 

Zhotovitel umístí na sběrná místa odpadové nádoby dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této 

smlouvy, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, přičemž je zde rovněž řešena četnost svozu 

jednotlivých odp. nádob. Tato příloha může být měněna a doplňována pouze písemně po dohodě obou 

smluvních stran. Předmětné nádoby jsou ve vlastnictví zhotovitele a objednavatel je má po dobu 

platnosti smlouvy zapůjčeny k užívání za úplatu zahrnutou v ceně služby. 

 

III. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

A) Povinnosti zhotovitele 

1) Zhotovitel se zavazuje provádět na základě této smlouvy svoz a likvidaci KO v požadovaném 

rozsahu a kvalitě. 

2) Po každém odvozu KO provede zhotovitel úklid stanoviště nádob (odpady vzniklé při manipulaci). 

3) Zhotovitel zajistí údržbu a trvalou funkčnost smluvně dohodnutých nádob. Na základě požadavku 

objednavatele zajistí případnou výměnu běžně opotřebovaných, případně poškozených nádob. 

4) Zhotovitel je povinen zajistit odvoz odpadů z přistavených nádob dle sjednaného harmonogramu. 

Změny v harmonogramu svozu lze provést pouze ve výjimečných případech. V případě extrémně 

nepříznivých povětrnostních podmínek (zejména v zimním období při velkém množství sněhu, náledí 

apod.) je možné termín odvozu po vzájemné dohodě prodloužit. 

5) Zhotovitel je povinen projednat s objednavatelem úpravu specifikace, pokud při dodržování 

svozových termínů dochází k přeplňování nádob a na místa, kde dochází k přeplňování nádob písemně 

objednavatele upozorní. 

6) V případě zvýšeného množství odpadu (zejména v období Vánoc, nového roku, Velikonoc apod.) 

provede zhotovitel na základě písemného požadavku mimořádný svoz KO, cena mimořádného odvozu 

bude stanovena dohodou smluvních stran. 

 

B) Povinnosti objednavatele 

1) Objednavatel zajistí pracovníkům zhotovitele snadný přístup na stanoviště tak, aby bylo možno bez 

časových ztrát manipulovat se sběrnými nádobami při svozu KO, zejména pak v zimním období apod. 

V případě, že budou znepřístupněna kontejnerová státní (prováděním výkopových prací nebo 

nevhodně parkujícími vozidly, bude tato skutečnost zdokumentována a zhotovitel provede odvoz KO 

následující den. 

2) Objednavatel neprodleně ohlásí změny adresy vlastníka (uživatele objektu), umístění nádob apod. 

3) Objednavatel se zavazuje k tomu, že projedná se zhotovitelem úpravu specifikace tak, aby se při 

pravidelném odvozu a nasmlouvané četnosti i smluvně daném počtu odpadových nádob nehromadil 

nadbytečný odpad okolo těchto nádob a nedocházelo tak ke znečišťování veřejného prostranství. 

Úprava specifikace bude řešena buď zvýšením počtu sběrných nádob nebo zvýšením četnosti svozu, 

přičemž bude objednavatel respektovat doporučení odvozce. 

4) Objednavatel se zavazuje platit zhotoviteli řádně a včas na základě zhotovitelem vystavené faktury. 

5) Objednavatel oznámí zhotoviteli poškození, zničení nebo ztrátu nádoby tak, aby bylo možno 

provést výměnu. 

 



IV. 

Cena plnění 

4.1 

Dohodnutá cena za provedené služby na pololetí roku 2004 podle této smlouvy je uvedena v níže 

uvedené tabulce č. 1. Kníže uvedeným cenám v tab. č. 1 bude připočteno DPH v zákonné výši a je 

včetně pronájmu nádoby. 

Interval svozu 26 (1 x týdně) Počet nádob Mimořádný svoz 

Kontejner 1.100 l 

(plastový) 
4.739,50 Kč 3 242,85 Kč 

 

Stanoviště nádob: … Opavská 21 …….. 

4.2 

Cena může být v průběhu platnosti smlouvy dohodou obou smluvních stran změněna, zejména z níže 

uvedených důvodů: 

a) objednavatel se zavazuje, že v případě zvýšení svých požadavků na četnost svozu nebo odp. nádob 

bude respektovat i úměrné zvýšení dohodnuté ceny odpovídající jednotkovým cenám za odvoz odpadu 

uvedeným v příloze č.1této smlouvy. 

b) zhotovitel se zavazuje, že v případě snížení požadavků objednavatele na četnost svozu nebo počet 

odpadových nádob sníží dohodnutou cenu v odpovídajícím poměru podle jednotkových cen za odvoz 

odpadu uvedeným v příloze č. 1 této smlouvy. 

 

4.2.1 

Smluvní strany se zavazují jednáním upravit cenu služeb, jestliže dojde k prokazatelnému zvýšení 

následujících vstupních nákladů zhotovitele na sběr, svoz nebo zneškodňování odpadů, z nichž se 

vycházelo při kalkulaci ceny: 

a) cena za likvidaci odpadů, 

b) cena pohonných hmot – motorové nafty, 

c) náklady na ukládání KO na zabezpečené skládce a další podobné prokazatelné změny podmínek, za 

nichž zhotovitel výkony provádí (např. změna sazby DPH apod.), 

d) inflační faktor. 

 

4.2.2 

Návrh na změnu ceny musí být zhotovitelem oznámen písemně a musí být řádně doložen propočtem a 

doklady potvrzujícími tvrzené skutečnosti. Zhotoviteli vzniká toto právo v případě, že dojde ke 

zvýšení jeho vstupních nákladů podle výše uvedených skutečností o více než 3 =. 

 

4.3 

Objednavatel se zavazuje uhrazovat dohodnutou cenu v pololetních splátkách ve výši celkové 

pololetní ceny stanovené v čl. 4.1 Tab. č.1 této smlouvy na základě faktury vystavené zhotovitelem. 

Faktura je splatná nejpozději do 14-ti dnů od jejího doručení. Výše splátek může být změněna 

v souvislosti se změnou ceny podle odst. 4.2.1. této smlouvy nebo i při jiné změně ceny provedené na 

základě dohody smluvních stran. 

 

4.4 

V případě prodlení objednavatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem zavazuje se 

objednavatel uhradit odvozci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z nezaplacené částky za každý den 

prodlení. Tato pokuta se nevztahuje na případy vrácení faktury z důvodu nepřesných údajů 

vystavených zhotovitelem. 

 

4.5 

Reklamace musí písemně odsouhlasena na místě oběma stranami, přičemž musí být uplatněna u 

zhotovitele neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od termínu stanoveném harmonogramem svozu. 



Pokud následuje po termínu svozu den pracovního volna nebo klidu, prodlužuje se tato lhůta na první 

následující pracovní den. 

 

V. 

Doba platnosti smlouvy 

5.1 

Tato smlouva se uzavírá na dobu …. neurčitou ……… 

 

5.2 

Smluvní strany dohodly výpovědní lhůtu 3 měsíců, jejíž běh počíná prvním dnem měsíce 

následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. Smlouvu lze skončit i vzájemnou 

dohodou smluvních stran. Výpověď se uskutečňuje písemnou formou doporučeným dopisem. 

 

5.3 

Tato smlouva může být dále vypovězena před uplynutím doby, na kterou byla sjednána pouze 

z důvodů jejího podstatného porušení, přičemž výpověď může být dána pouze smluvní stranou, jež se 

tohoto porušení nedopustila. V těchto případech platí dvouměsíční výpovědní lhůta, vždy k prvnímu 

dni kalendářního měsíce, následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně 

doručena. Výpověď se uskutečňuje písemnou formou doporučeným dopisem. 

Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje: 

a) nezabezpečení odvozu odpadu stanoveného touto smlouvou z viny zhotovitele ani do 4 dnů po 

stanoveném termínu zhotovitele odpadu v příloze č. 1. 

b) nezaplacení splátky dle bodu 4.3 této smlouvy ani do jednoho měsíce po termínu splatnosti faktury 

vystavené zhotovitelem. 

c) soustavné neplnění či vadné plnění jiných povinností vyplývajících z této smlouvy, na které byl 

zhotovitel objednavatelem opakovaně písemně upozorňován. 

 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

6.1 

Smluvní strany ujednávají pro případ, že by kterákoliv ze smluvních stran z jakéhokoliv důvodu 

převáděla činnosti podle této smlouvy na třetí osobu, zavazuje se tato smluvní strana zajistit, aby tato 

třetí osoba byla z této smlouvy zavázána stejně jako tato strana. Pokud tak některá ze smluvních stran 

neučiní, je strana, která tento závazek porušila, povinna zaplatit druhé smluvní straně poutu ve výši 

roční platby odvozu KO. 

 

6.2 

Vztahy smlouvou výslovně neupravené se řídí Obchodním zákoníkem a obecně platnými právními 

předpisy souvisejícími s předmětem smlouvy, pro vztah mezi objednavatelem a zhotovitelem platí 

zejména ustanovení § 536 a 565 Obchodního zákoníku. 

 

6.3 

Změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze písemnými dodatky po dohodě obou smluvních stran. 

 

6.4 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti ode 

dne zahájení svozu, tj. od …. 01.02.2005 ……. 

 

6.5 

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnosti originálu. Každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom výtisku. 



 

VII. 

Podpisy smluvních stran 

 

 

………………………………………                             …………………………………….. 

objednavatel                                                         zhotovitel 

xxxxxxxxxxxx – ředitel Gymnázia   xxxxxxxxxxxxxxxxxx – jednatel společnosti 

V Plzni, dne … 26.01.2005                                                                 V Plzni, dne …26.01.2005 

 

 


