
SAKO tJfJS.!f-/1q lé)5í) 
Smlouva o převzetí a svozu odpadu I 

číslo smlouvy: 1300050918 
uzavřená mezi smluvními stranami 
Zhotovitel 

SAKO Brno, a.s. 
se sídJpm ,_.., __ ·, '~h, ,, &::'>R IV) a:i,~n 

zast.: --····-, ---··•-· - 
IČO: 60713470, DIČ: CZ60713470 
KS v Brně, sp. zn. odd. B, VL 1371 

dále jen zhotovitel (na straně jedné) 

objednatel: (adresa dle OR, ŽL, jiné evidence) 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro 
krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 

Květnové nám. 391 
25243 Průhonice 

Adresa poštovního styku: 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro 
krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 

Lidická 25-27 
60200 Brno 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro 
krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. 

Květnové nám. 391 
25243 Průhonice 

IČ: 00027073 DIČ: CZ00027073 IČ: 00027073 DIČ: CZ00027073 
dále jen objednatel (na straně druhé) 

I. 
Předmět smlouvy 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele jako původce odpadu zajistit za úhradu službu, jejíž součástí je pronájem 
sběrných nádob (byl-li dohodnut), převzetí odpadu a svoz odpadu v členění viz. čl.li. (dále jen odpad). Objednatel se zavazuje za tuto 
službu zaplatit sjednanou cenu. 

2. Zhotovitel se zavazuje odpad převzít a zajistit jeho využití, případně předání jiné oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení 
k materiálovému využívání nebo odstraňování odpadů v souladu s platnými právními předpisy. Takto převzatý odpad je ve vlastnictví 
zhotovitele se všemi právními důsledky z toho vyplývajícími. 

Adresa stálého stanoviště 
druh 
odpadu 

li. 
Místo plnění a údaje o svozu 

počet objem sběr. 
nádob nádob ( lt ) četnost svozu 

vlastník 
nádoby 

stanoviště sváženo 
v období od - do 

Lidická 25/27 200301 2 1100 1x týdně objednatel 01.07.2019- 

Ill. 
Cena a platební podmínky 

1. Cena za plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí ročně 17 800.00 Kč. 
2. K dohodnuté ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. 
3. Zhotovitel vystaví objednateli po ukončení kalendářního čtvrtletí daňový doklad za provedené služby dle článku li . Splatnost daňového 

dokladu je 14 dní od vystavení. 

IV. 
Závazky smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje: 
a) zajistit plnění předmětu smlouvy z dohodnutého svozového stanoviště; 
b) v případě znečištění veřejného prostranství při manipulaci se sběrnou nádobou v den svozu je povinen neprodleně toto znečištění 

odstranit; 
c) převzít odpad uložený mimo sběrnou nádobu na svozovém stanovišti nádob, je-li uložený v pytlích označených logem zhotovitele. 

Pytle lze získat na adrese SAKO Brno, a.s., divize Svoz, Brno Černovická 15 (informace tel.: 548 138 315-dispečink) za úhradu 
ve výši stanovené v platném ceníku zhotovitele; 

d) zajistit náhradní svoz v případě náhlé technické nezpůsobilosti svozového vozidla nebo nesjízdnosti vozovky a to nejpozději 
následující pracovní den, pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti; · 

e) v případě, že sběrné nádoby budou obsahovat jiný odpad, než ke kterému jsou určeny nebo budou obsahovat nežádoucí příměsi 
( čl.IV. odst. 2 plsm.c), nebo odpad bude ležet mimo sběrnou nádobu (s výjimkou čl.IV odst.1 písm.c), je zhotovitel oprávněn 
nepřevzít tento odpad. Současně může zhotovitel na tuto skutečnost upozornit místně příslušný orgán státní správy. 
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2. Objednatel se zavazuje: 
a) prokazatelně oznamovat změny svých kontaktních údajů nebo jiných skutečností udaných při uzavírání smlouvy a veškerých 

údajů majících vliv na plnění předmětu této smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne změny; 
b) do sběrných nádob ukládat pouze odpad, ke kterému jsou smluvně určeny, tj. dle druhu bez nežádoucích příměsí; 
c) do sběrných nádob určených ke sběru odpadu neukládat PVC, objemné předměty, žhavý popel, tekutiny, zeminu, stavební suti, 

odpady ohrožující zdraví osob nebo životní prostředí tj. nebezpečné odpady, látky žíravé, zápalné, výbušné a lehce přilnavé, 
uhynulá zvířata a výrobky podléhající zpětnému odběru (baterie, zářivky, pneumatiky, elektrozařízení ... ); 

d) na základě daňového dokladu dle čl. Ill odst. 3 zaplatit zhotoviteli za poskytnuté služby; 
e) zajistit dostatečný počet sběrných nádob, aby vzhledem k jejich objemu a četnosti svozu nedocházelo k jejich přeplňování; 
f) určit po dohodě se zhotovitelem svozové stanoviště sběrných nádob, které nesmí být vzdáleno více jak 15 m od krajnice vozovky 

(schod je započten jako 2m) 
g) zabezpečit v den svozu přistavení sběrných nádob na svozové stanoviště a zajistit bezpečný přístup pro svoz a převzetí odpadu 

a bezproblémové plnění smlouvy ze strany zhotovitele.; 
h) udržovat čistotu a pořádek na stálém stanovišti sběrných nádob; 
i) náhrada škody při ztrátě nebo zničení sběrové nádoby, která je ve vlastnictví zhotovitele, se řídí obecně závaznými právními 

předpisy; 
j) pro všechny touto smlouvou sjednané druhy odpadů předložit v souladu s platnou legislativou ČR základní popisy odpadů 

tj. informace o vlastnostech přejímaných odpadů, v případě jednorázové nebo první z řady dodávek odpadu. Základní popisy 
odpadu jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

V. 
Doba trvání smlouvy 

1. 
2. 
3. 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
Smlouva je účinná od4:Ý.P/9 
Kterákoli smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou. Výpovědní 
lhůta začíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. V případě, 
že si druhá smluvní strana nevyzvedne doporučenou zásilku uloženou u místně příslušného držitele poštovní licence, považuje se den, 
kdy se doporučená zásilka vrátí odesílateli, za den doručení. 

VI. 
Smluvní pokuty 

1. Smluvní strany sjednaly tyto smluvní pokuty: 
V případě, že zhotovitel neprovede svoz odpadu v den svozu nebo následujícího dne, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1,5 násobku ceny jednoho svozu dané sběrné nádoby (cena jednoho svozu dané sběrné nádoby se počítá tak, že celková roční 
cena za svoz dle platného ceníku zhotovitele se vydělí počtem svozů za rok a dále počtem svážených nádob}, a to za každou nádobu, 
při dodržení tohoto reklamačního postupu: 
a) objednatel neprodleně po zjištění neprovedení svozu oznámí tuto skutečnost společnosti SAKO Brno, a.s., divize Svoz, Brno 

černovická 15, dispečink (tel.: 548 138 315, fax: 548 138 320); 
b) pověřený zaměstnanec zhotovitele je povinen uvědomit objednatele o době konání šetření oprávněnosti reklamace svozu 

a výsledek mu, pokud se šetření neúčastní, prokazatelným způsobem oznámit, přičemž všechny tyto úkony je zhotovitel povinen 
provést nejpozději ve lhůtě 5 dnů od oznámení neprovedení svozu ze strany objednatele; 

c) pokud je reklamace oprávněná, bude sankce vyplacena v hotovosti (v pracovní dny společností SAKO Brno, a.s., na divizi Svoz, 
Brno černovická 15 v pokladních hodinách) nebo bude sankce po dohodě s objednatelem zohledněna v daném fakturačním 
období; 

d) smluvní strany se dohodly, že v případě neuplatnění reklamace výše uvedeným způsobem nebo v případě neoprávněnosti 
reklamace, se považuje plnění za poskytnuté. 

Na takto sjednanou smluvní pokutu nemá objednatel nárok v případě nepřevzetí odpadu zhotovitelem z důvodu uvedeného v čl. IV. 
odst. 1.písm.e ,v případě dle čl.VI. odst. 3. a v případě neplnění závazku ze strany objednatele dle č. IV. odst .2. 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

3. V případě neuhrazení daňového dokladu ve lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn přerušit plnění smlouvy až do úplného zaplacení 
dlužné částky a to bez vlivu na sjednanou cenu dle čl.Ill odst. 1 a na užití ustanovení čl.VI odst.1. 

VII. 
Ustanovení závěrečná 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk. 
2. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném 

znění a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, pokud z této smlouvy nevyplývá jinak a obecně závaznou Vyhláškou 
o nakládání s komunálním odpadem na území statutárního města Brna v platném znění. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. 
4. Touto smlouvou se ruší a nahrazují smlouvy stejného nebo obdobného obsahu, které byly mezi smluvními stranami uzavřeny 

v předchozí době. 
5. Informace o zpracování osobních údajů společností SAKO Brno, a.s. ve smyslu článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů (GDPR) jsou dostupné 
online na https://www.sako.cz/stranka/cz/981/ihformace-o-zpracovani-osobnich-udaju/. Svým podpisem druhá strana společnosti 
SAKO Brno, a.s. potvrzuje, že se s těmito informacemi náležitě seznámila před poskytnutím osobních údajů. 

6. Obě smluvní strany prohlašují, že jim je obsah smlouvy srozumitelný. Na důkaz souhlasu připojují obě smluvní strany svoje podpisy. 

V Brně, dne;t, / /!,l)J9 
SAKO Brno, a.s. 
Ing. Karel Peroutka 
ředitel divize svoz 

V , dne 

zhotovitel I 

I I 

objednatel \•o~--,.., a podpís) 

·" 
osoba oprávněná jednat za objednatele dle 
výpisu z OR, ŽL nebo přiložené plné moci 

hůlkovým písmem 
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