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Smlouva o sběru, přepravě a odstranění odpadu
ev. Č. S/C81/5002829/212/2013

uzavřená podle ustanoveni § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,smlouva")

niže uvedené dne mezi

Společnost: AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.
Se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
Zastoupená: Mag. Harald GroBauer, Mgr. Roman Mužik, jednatelé
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 19775
Zastoupená ve věcech obchodních: Martin Čech - vedoucí obchodního odděleni,

provozovna: Hrotovická 1202, 674 01 Třebíč
Bankovní spojeni: Raiffeisenbank, a. s.
Číslo účtu: 109 200 38 86/5500
IČO: 49356089
DIČ: CZ49356089

dále jen jako ,,poskytovatel"

a

Společnost: Základni škola Jihlava, Křížová 33
Se sídlem' Křížová 1367/33, 586 01 jihlava
Zastoupená: Mgr. Marie Habrová, ředitelka
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle Pr, vložce 144
Bankovní spojeni: ČS, a.s.
Číslo účtu 1466077389/0800
IČO: 70878854

dále jen jako ,,objednatel"

l
É

Objednatel a Poskytovatel dále společně též ,,Strany" a každá z nich též ,,Strana".

Přílohy, jež tvoří nedílnou součást této smlouvy:

1. Specifikační a výpočtový list
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Smlouva o sběru, přepravě a odstraněni odpadu

Uvodni ustanoveni
1. Poskytovatel je osoba oprávněná ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ,,zákona o odpadech") k podnikáni v oblasti nakládáni s odpady a
oprávněným provozovatelem zařízeni k nakládáni s odpady.

2. Objednatel je ve smyslu § 4 písm. x) zákona č. 185/2001 Sb. původcem odpadů.
3. Odpad podobný odpadu komunálnímu je odpad vznikajici u fyzických osob, právnických nebo

fyzických osob oprávněných k podnikáni. Jedná se o odpad, který zůstane po vytříděni využitelného
odpadu. objemného odpadu, odpadu ze zeleně a nebezpečných složek odpadu.

4 Separované složky odpadu jsou vytříděné složky odpadu vhodné k dalšímu využiti (např. sklo, papír,
plast).

5, Svozové místo - je místo dohodnuté smluvními stranami, kde bude připravena sběrná nádoba určená
ke svozu: svozové místo je uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří nedílnou součást této
smlouvy.

6. Sběrné nádoby - nádoby, do nichž původce shromažďuje odpad. Velikost a počet sběrných nádob,
jejich umístěni a četnost pravidelného svozu je uveden v příloze č. 1.

Předmět smlouvy
1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje přebírat odpady objednatele, které jsou specifikovány

v Příloze č. 1 této smlouvy, a tyto přijmout do svého vlastnictví ve smyslu zákona o odpadech a
s převzatými odpady naložit v souladu se zákonem o odpadech, to vše za předpokladu, že objednatel
dodrží podmínky poskytovatele uvedené v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že odpad se má
za převzatý poskytovatelem v okamžiku, kdy jej převezme od objednatele přímo poskytovatel nebo
třetí osoba, jež je smluvně zajištěná poskytovatelem k převzetí odpadů a jejich přepravě pro
poskytovatele (dále jen ,,dopravce").

2. Objednatel se zavazuje sjednaným způsobem předávat odpady poskytovateli po dobu účinnosti
smlouvy, převést vlastnické právo k odpadu na poskytovatele a za plněni poskytovaná poskytovatelem
zaplatit poskytovateli úplatu sjednanou v Příloze č. 1 této smlouvy a plnit další povinnosti uvedené
v této smlouvě.

0

Způsob plněni
1. Objednatel je povinen zajistit shromažd'ováni odpadu do sběrných nádob na svozovém místě a

poskytovatel se zavazuje zajistit sběr takového odpadu a jeho svoz na místo jeho využiti či odstraněni
(dále jen jako ,,svoz"). a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 této smlouvy.

IV.
Cena plněni a platební podmínky

1. Cena za poskytované služby dle této smlouvy je stanovena poskytovatelem v ceníku služeb (dále jen
,,ceník"), a to bez daně z přidané hodnoty, popřípadě dalších dani a poplatků stanovených příslušnými
právními předpisy.

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo zpoplatnit vybrané služby částkou dle platného ceníku vyhlášeného
poskytovatelem.

3. Poskytovatel vystaví na cenu služeb daňový doklad (dále jen ,,fakturu") a odešle ji objednateli na
sjednanou zasilaci adresu dle této smlouvy. Faktura je splatná čtrnáctý den ode dne jejího vystaveni.

4 Poskytovatel je oprávněn objednateli vystavit a doručovat jakoukoliv fakturu (daňový doklad) podle této
smlouvy v elektronické podobě, a to na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v záhlaví této
smlouvy. Objednatel uděluje poskytovateli souhlas k zasi|áni a použiváni faktur (daňových dokladů) v
elektronické podobě ve smyslu ustanoveni § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané
hodnoty. Elektronická faktura ve smyslu tohoto ustanoveni smlouvy bude vyhotovena ve formátu PDF
a bude opatřena zaručeným elektronickým podpisem poskytovatele.

5. Případný přeplatek faktury je poskytovatel oprávněn započítat na úhradu existujicich nedoplatků.
Poskytovatel je oprávněn přeplatky nebo nedoplatky převádět do dalšího účetního období,

6. Ostatní případné platby podle této smlouvy (např. smluvní pokuty, škody, úroky z prodlení, další
náklady, náhrady) jsou splatné na výzvu k jejich úhradě. Platby dle tohoto odstavce je povinen
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Smlouva o sběru, přepravě a odstranění odpadu

poskytovatel vyúčtovat samostatnou fakturou, popřípadě společně s fakturou na cenu služeb.
Společná faktura je splatná čtrnáctý den ode dne jejího vystaveni.

7. Všechny platby podle této smlouvy se provádí bezhotovostně na účet poskytovatele způsobem
dohodnutým v Příloze č. 1 této smlouvy nebo v hotovosti. Číslo účtu a variabilní symbol či způsob jeho
určeni uvede poskytovatel vždy na faktuře. Všechny platby se provádějí v měně CZK. Náklady spojené
s úhradou závazků dle této smlouvy (např. bankovní poplatky, poštovni poplatky) nese každá ze
smluvních stran sama.

8. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem
splatnosti nejbližší následující pracovni den.

9. Platba objednatele se považuje za uhrazenou, je-li řádně identifikována (označena variabilním
symbolem) a připsána v předepsané výši na účet poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy.

10. Změny bankovních účtů jsou si smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit.
11. Smluvní strany si sjednávají, že případné neidentifikovatelné platby poskytnuté objednatelem na

bankovní účet poskytovatele nebo i přeplatky může poskytovatel započíst na kteroukoli svoji
pohledávku za objednatelem, a to dle uvážení poskytovatele. Nezapočtené neidentifikovatelné platby a
přeplatky vráti poskytovatel objednateli, pokud je nepoužije na započtení pohledávky vůči objednateli
dle předcházejici věty, na jeho účet, popř. poštovni poukázkou, a to nejpozději do konce následujiciho
kalendářního měsíce, v němž poskytovatel neidentifikovatelnou platbu obdržel nebo v němž
nezapočtený přeplatek vznikl. Za den vráceni přeplatku se považuje den odepsáni odpovidajÍcÍ
finanční částky z bankovního účtu poskytovatele nebo den, pokud je využito služeb držitele poštovni
licence, kdy je poskytovatelem příslušná částka ve prospěch objednatele poukázána.

12. Poskytovatel je oprávněn měnit cenu/y za služby uvedené v ceníku. O změně ceníku informuje
poskytovatel objednatele vhodným způsobem nejméně jeden měsíc přede dnem účinnosti změn
ceníku. Tato zveřejněni se považují za návrh změn cen za poskytované služby. Objednatel je povinen
se se změnami ceníku seznámit, Neprojeví-li objednatel alespoň pět dnů přede dnem účinnosti změn/y
ceníku písemně vůli k odstoupení od smlouvy, stává se nově stanovená cena služeb závazná pro další
trvání smluvního vztahu ode dne účinnosti ceníku. Odstoupí-li objednatel do uvedené lhůty od
smlouvy, účinnost smlouvy konči posledním dnem před účinnosti ceníku. Písemné odstoupeni
představuje dohodnutý výlučný nástroj pro vysloveni nesouhlasu se změnami ceníku.

V.
Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení objednatele s úhradou kterékoli splatné pohledávky (peněžitého dluhu) podle této
smlouvy je objednatel povinen zaplatit poskytovateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné
částky za každý i započatý den prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši stanovené ceníkem poskytovatele
za každé porušeni povinnosti, jež vyplývá z této smlouvy. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno
právo poskytovatele na odstoupeni od této smlouvy ani není dotčen nárok poskytovatele na náhradu
škody a úrok z prodlení.

VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje:
a) zajistit svoz řádně a včas a dle podmínek stanovených touto smlouvou.
b) zajistit navráceni nádob pro pravidelný svoz na jejich stanoviště, a to bez zbytečného odkladu po

jejich vyprázdněni.
c) zajistit náhradní svoz odpadu v případě havárie či poruchu na vozidle nebo v případě jiné závažné

události nejpozději nás|edujiciho dne po dni plánovaného svozu.
d) zajistit náhradní svoz odpadu v případě oznámeni o neprovedeném svozu objednatelem

nejpozději následujici den po dni oznámeni.
e) zajistit na své náklady opravu nebo výměnu nádoby, dojde-li k jejímu prokazatelnému poškozeni

jednáním ze strany zaměstnanců poskytovatele.
f)zajistit neprodleně odstraněni nečistoty, dojde-li činnosti poskytovatele při manipulaci s nádobami

ke znečištěni stálého stanoviště nádoby, případně veřejného prostranství.
2. Objednatel je povinen:

a) zajistit volný přistup k nádobám v souladu se svozovým kalendářem.
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b) zajistit sjízdnost vozovek a schůdnost přístupových cest vedoucích k jednotlivým stanovištím
nádob.

c) zajistit, aby odpad nebyl ukládán mimo určené nádoby. Pokud bude vedle nádob odložen odpad,
poskytovatel není povinen jej odvézt.

d) zajistit, aby nedocházelo ke znehodnocováni odpadu odpadem, ke kterému není určena tato
smlouva.

e) Nádobu řádně označit svozovou známkou, která slouží ke kontrole při vývozu a evidenci. Řádně
neoznačená nádoba nebude vyvážena, a to i v případě, že je služba hrazena.

3. Poskytovatel je oprávněn odmítnout svoz odpadu v případě, že objednatel nesplnil touto smlouvou
sjednané povinnosti nebo je objednatel v prodlení s úhradou kterékoliv částky dle této smlouvy.

VII.
Doba trvání smlouvy a její zánik

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy
oběma smluvními stranami.

2. Obě smluvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou tři měsíce. výpovědní lhůta
počíná běžet prvního dne měsíce nás|edujiciho po měsíci, v němž druhá smluvní strana obdrží
písemnou výpověď řádně doručenou na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

3. Poskytovatel má právo od této smlouvy odstoupit, dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou ceny
na základě daňového dokladu - faktury o vice než 30 (slovy: třicet) dnů ode dne splatnosti daňového
dokladu. Oznámeni o odstoupeni doručí poskytovatel na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této
smlouvy. Účinky odstoupeni nastávají ke dni, kdy objednatel obdrží písemné oznámeni o odstoupeni
od smlouvy.

VIII.
Prorogace

1. Strany se dohodly, že v případě jakýchkoliv sporú dle této smlouvy, je příslušný Obvodní soud pro
Prahu 10, případně Městský soud v Praze.

IX.
Dohoda stran

1. Strany tímto prohlašuji za nesporné, že dosavadní závazky zanikají ke dni účinnosti této smlouvy. Za
dosavadní závazky se pro účely této smlouvy považuji závazky, jež vznikly mezi stranami před
podpisem této smlouvy. Tedy dosavadní závazek je nahrazen závazkem novým.

Článek X.
Stanoveni odpovědných pracovníků

1 Odpovědným pracovníkem pro realizaci činnosti ve smyslu ustanoveni této smlouvy je:

ze strany objednatele:

ze strany zhotovitele:

XI.
Závěrečná ustanoveni

1 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů.
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2. Veškeré změny této smlouvy je možné činit jen po vzájemné dohodě smluvních stran a v písemné
formě, chronologicky číslovanými dodatky, které budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. Dodatky
musí být podepsány oběma smluvními stranami. Toto ujednáni se nevztahuje na ustanoveni týkajÍcÍho
se ceníku.

3. V případě, že některé ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neplatným nebo neúčinným, zůstávají
ostatní ustanoveni smlouvy účinná a v platnosti. Smluvní strany se zavazuji nahradit neplatné
ustanoveni smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a
smyslu ustanoveni původního.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou shodných stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom.

5. Smluvní strany prohlašuji, že se seznámily s obsahem této smlouvy, že ji uzavřely ze své pravé a
svobodné vůle, na důkaz čehož připojuji své niže uvedené podpisy.

: Třebíči dne 2.4.2013 l
ÉG'i ŕ1
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AVE odpadové hospodářství s.r.o.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA
Křížová 33,

lČ: 70878854, tel.: 567 302 090
krizovm@l.a

,-C m,.UL/ l iO^,Q, '," -""l

Základni škola jihlava, Křížová 33
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Smluvní strany:

l. Základní škola Jihlava, Křížová 33

zastoupen: Mgr. Marie Habrová - ředitelka školy

sídlo: Křížová 1367/33, 586 O l Jihlava
IČ: 70878854

DIČ: --

bankovní spojeni: ČS, a.s., 1466077389/0800

jako objednatel

a
2. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

zastoupena: Mgr. Ing. jiří Nováček, Mgr. Roman Mužik - jednatelé

sídlo: Pražská 132 1/38a, 102 00 Praha 10
lČ: 49356089

DIČ: CZ49356089

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle C vložce 19775

bankovní spojeni: UniCredit Bank, č. ú.:3 133950003/2700

pobočka: Hrotovická l 184. 674 O l Třebíč

jako zhotovitel

uzavřely dnešního dne tento:

Dodatek č. Ds/1/c81/5002829n12/2013

ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraněni odpadů č. S/C81/5002829/2l2/2013

I.
Dosavadní příloha č. ] výše uvedené smlouvy se nahrazuje novou přílohou č. l.

11.
l. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dne 1.10.2014
2. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. přičemž každé má platnost originálu a každá smluvní strana

obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují. že si tento dodatek řádně přečetly, shledaly jej shodným se svou projevenou

svobodnou a určitou vůli a na důkaz toho jej smluvní strany podepisuji.
4. Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem. zůstávají beze změny.

V Třebíči dne 24.9.2014

Manín Če,h,
vedoucíobchcdj!':/ll) "d ělem G!1E
Mgr. Marcel Ec podářslv/ s.r-O.
regionálni řeďte Hrokmcká 1i84

(174 01 Třobič
'°IČ° Á935E3089 Dl(j

AVE CZ adové hospodářství s.r.o.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA jIHLAVA,
Křížová 33

lČ: 70878854, tel.: 567 302 990
krizovazs@ii.cz

Základni škola Jihlav& Křížová 33


