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Smlouva č.:  53M/2019 
 

o zapojení do systému nakládání s komunálním odpadem na území 
města Sušice 

 

 

 Město Sušice  Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice 

Zastoupené   Odborem majetku a rozvoje města Městského úřadu v Sušici   
na základě usnesení RM č.6 ze dne 11.1.2016 

IČ: 002 56 129 

DIČ: CZ00256129 

bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu:  

 (dále jen "město") 

  a 

 SPAK Foods s.r.o., Nádražní 623, 342 01 Sušice 

 Zastoupené   Čeňkem Kohouškem, prokuristou společnosti 
IČ: 001 75 862 

DIČ: CZ 001 75 862 

bankovní spojení:   Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu:  

ve věcech technických:  

 (dále jen "původce") 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, a § 17 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) tuto smlouvu: 
 

Článek 1 
Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je umožnění využití systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „systém“) stanoveného 
městem jmenovanému původci, při jehož činnosti vzniká odpad podobný komunálnímu 
odpadu. 

 Město upravilo systém obecně závaznou vyhláškou o systému shromažďování, 
sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému 
nakládání se stavebním odpadem (dále jen "vyhláška", aktuálně č. 2/2014). 

Odpadem podobným komunálnímu odpadu se pro účel této smlouvy rozumí odpad 
podobného složení jako komunální odpad zařazený do skupiny odpadů 20 ve vyhlášce č. 
93/2016 Sb., Katalog odpadů (dále jen „Katalog odpadů“). 
 

Článek 2 
Povinnosti města 

1. Město se zavazuje zajistit odstranění nevytříděných složek odpadu dle definice v článku 
1 v provozovně původce na adrese uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.  

2. Město umožní touto smlouvou původci využívat shromažďovací prostředky své sběrné 
sítě pro odkládání využitelných složek odpadu vytříděných původcem odpadu v rozsahu 
přílohy č. 2 této smlouvy. 

Článek 3 
Povinnosti původce 

1. Původce je povinen při nakládání s odpadem postupovat v souladu s touto smlouvou a 
dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících platných 

http://www.mestosusice.cz/mususice/user/2014/Vyhlaska%20kom.%20odpady.pdf
http://www.mestosusice.cz/mususice/user/2014/Vyhlaska%20kom.%20odpady.pdf
http://www.mestosusice.cz/mususice/user/2014/Vyhlaska%20kom.%20odpady.pdf
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právních předpisů. Původce prohlašuje, že se seznámil se zněním platné obecně 
závazné vyhlášky města o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města a bude při nakládání 
s odpadem postupovat v souladu s touto obecně závaznou vyhláškou v aktuálním znění. 
Uvedená obecně závazná vyhláška je přístupná na webových stránkách města na 
adrese www.mestosusice.cz.  

2. Původce je povinen třídit odpad vzniklý v souvislosti s jeho činností a tento tříděný odpad 
odkládat do nádob k tomu určených.  

3. Původce je vybavený potřebným počtem sběrných nádob, určených pro sběr směsného 
komunálního odpadu, které si zajišťuje a udržuje na vlastní náklady. 

4. Původce je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů písemně 
informovat město o tom, že ukončil činnost v provozovně na adrese uvedené v příloze 1 
této smlouvy.  

5. Původce je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 kalendářních dnů písemně 
informovat město o tom, že zřídil novou provozovnu na území města a sdělit městu 
adresu nové provozovny.  

6. Původce je povinen nejpozději do 31.1. následujícího roku předložit městu hlášení o 
produkci odpadů předávaných do systému, a to písemně v rozsahu přílohy č. 20 
vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 
předpisů. 

7. Původce se zavazuje a současně odpovídá za to, že odstraňovaný odpad nebude mít 
žádné nebezpečné vlastnosti dle přílohy č. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.  

8. Původce není oprávněn převést jako postupitel svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo 
z její části třetí osobě.  

9. Původce je povinen uhradit městu cenu dle vystaveného daňového dokladu nejpozději 
do dne splatnosti dokladu. 

Článek 4 
Cena 

1. Celková cena se skládá z cen v členění dle přílohy č. 2 této smlouvy. 

2. Město je oprávněno dohodnuté jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 této smlouvy 
jednostranně změnit v případě změn právních předpisů. O změně ceny bude 
bezodkladně informovat původce.  

3. V případě nákladové ceny bude při každém svozu směsného komunálního odpadu 
evidován počet a velikost nádob a kontrolní váhou vozu bude evidováno svezené 
skutečné množství odpadu. Město na základě zjištěných hodnot vystaví 1x měsíčně 
daňový doklad se splatností 14 dnů ode dne vystavení daňového dokladu. Datum 
zdanitelného plnění se stanovuje k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který je 
faktura vystavena.  

4. Cena stanovená paušálem bude hrazena jednorázově na základě Městem vystaveného 
daňového dokladu se splatností 14 dnů ode dne vystavení. Datum zdanitelného plnění 
se stanovuje ke dni vystavení faktury. 

 
Článek 5 

Smluvní pokuty 

1. Pro případ prodlení původce s placením dohodnuté ceny dle článku 4 této smlouvy se 
smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den 
prodlení.  

2. Pro případ porušení povinností původce stanovených v článku 3 odst. 4, v článku 3 odst. 
5 a v článku 3 odst. 6 této smlouvy, se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 
5.000,- Kč.  
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3. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě a za podmínek uvedených v jejím vyúčtování.  

 
Článek 6 

Doba platnosti smlouvy 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 
oběma smluvními stranami.  

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 1.3.2019 

 
Článek 7 

Ukončení platnosti smlouvy 

1. Platnost zaniká: 
a) dohodou smluvních stran, 
b) písemnou výpovědí i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí tři měsíce a počíná 

běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
výpověď doručena druhé smluvní straně na shora uvedenou adresu. 

2. Město je oprávněno od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních 
povinností původce. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména porušení 
informační povinnosti původce dle článku 3 odst. 5 nebo článku 3 odst. 6 této smlouvy 
nebo postup původce v rozporu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech nebo platnou 
obecně závaznou vyhláškou města o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města. 
Odstoupení je účinné dnem doručení písemného odstupujícího projevu druhé smluvní 
straně na adresu uvedenou shora. 

 
Článek 8 

Závěrečné ustanovení 

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemného dodatku 
podepsaného oběma smluvními stranami. 

2. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a že byla uzavřena po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni za nápadně nevyhovujících podmínek a toto stvrzuji svými podpisy. 

3. Právní vztahy, touto smlouvou neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními  
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.  

4. Vzor této smlouvy byl projednán a schválen Radou města Sušice usnesením č. 136 ze 
dne 26. 2. 2019. 

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom vyhotovení. 

 
V Sušici dne 28.2.2019                         V Sušici dne 28.2.2019 
 
 
 
 
 

…………………………    …………………………  
      

   Odbor majetku a rozvoje města     prokurista společnosti 
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Příloha č. 1 – Identifikace provozoven původce 
 

Číslo provozovny Adresa provozovny 

1 Nádražní 623, 342 01 Sušice 
IČP: 1003573339 

2 Pod Kalichem 382, 342 01 Sušice 
IČP: 1003573347 

 
 

Příloha č. 2 – Smluvní ceny za poskytnuté služby 
 

Ceny za vývoz nádob SKO 

Druh nádoby 

Cena za 
vývoz 

1 ks nádoby 
[Kč] 

Počet nádob Četnost vývozu 
Cena za vývoz 
nádoby celkem 

[Kč] 

popelnice 110 nebo 120 l - - - - 

popelnice 240 l - - - - 

kontejner 1100 l 0 - - 0 

Ceny za odstranění odpadu SKO 

Druh nádoby 

Cena 
jednotková 

za 
odstranění 1 
tuny odpadu 

[Kč] 

Počet nádob Četnost vývozu 
Cena za odstranění 

odpadu celkem 
[Kč] 

popelnice 110 nebo 120 l - - - - 

popelnice 240 l - - - - 

kontejner 1100 l 2.150,- 1 - 15 3 x týdně dle skutečnosti 

Ceny za vytříděné složky – separace 

Druh složky 

Cena  
paušální za 

vývoz 
[Kč] 

Cena za 1 
tunu složky 

[Kč] 

 
Stanovená 
hmotnost 

složky  
[t] 
 

Cena za složku 
celkem 

[Kč] 

papír, papírové obaly 0,- 0,- není stanovena 0,- 

plast, plastové obaly, 
nápoj. kartony 

0,- 0,- není stanovena 0,- 

sklo, skleněné obaly 0,- 0,- není stanovena 0,- 
 

Cena celkem  
 

dle skutečnosti 

Ceny jsou uvedeny BEZ DPH 


