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Čt-Áľ't=x ll. Úvooľĺ u.lroľlÁľ'tĺ
.1 Zhotovitel prohlaŠuje że 1e na základě souhlasu k provozovánÍ zaŕÍzenÍ k vyuŽĺvánĺ, odstraňo'ĺánĺ, sbéru nebo

,ĺýKupu odpadu dle $14 zákoaac..1E5/2oo1 Sb. v platném zněnĺ (dále jako ,,.Zakon o odpadech'') provozovatelem

zaŕízení TuŠimice (jále jako ,,zaŕízení'') a je oprávněnou osobou k převzetĺ odpadů dle podmĺnek télc smlouvy'

Zhotovitel prohlaŠu1e Že je oprávněn'vyŕonávat veŠkeré cinnosti souvisejĺcí S pro\/ozem těchto zařĺzenĺ dle

olatných právnĺch předpisů

cl_Rľĺex ltl' pŘeoĺvlĚĺ SMLoUVY

1. Předmětem této smlouvy je převzetí' vyuŽitĺ alnebo odstraněnĺ odpadu dodaného objednatelem do zařĺzení

uvedeného v Čl.ll odst. '1 této smlouvy'

2. ' Zhotovitel se zavazuje za.listit převzetí, vyuŽití a/nebo odstraněnĺ odpadu po jeho řádném předání objednatelem'

Místem předánĺ a převzetĺ odpadů je přís1ušné zaŕízení' Zhoiovitelje povinen převzĺt od objednatele pouze odpad

splňujĺcí podmínky provoznĺho raou ptaináńo pro přísluŠné zařĺzenĺ a rovněŽ podmínky této smlouvy Dopravu

odpadů a jejĺch dodánĺ zhotoviteli, vcetně slednaných alnebo z právních předpisů plynoucích souvisejĺcĺch

povinností, zajrstĺ na svoje nákIady objeánatet, ńeoorloone-li se objednatel a zhotovitel pĺsemně jinak'

3. Zhotovitel je oprávněn zajistit prováděnĺ sluŽby - převzetí, vyuŽitĺ a/nebo odstraněnĺ odpadů - i jakoukoli třetĺ

způsobilou osobou dle sv'éno výběru. Zhotovitel nenĺ, pokud to nenĺ výslovně sjednáno, vázán při plnění této

smlouvY PokYnY objednatele.

4. Smluvnĺ strany se dohodly, s ohledem na specifĺka poskytovaného p-lněnĺ Že nebude docházet k pŕedánĺ a

převzetí poskytnute sluŽb/ a sluŹba bude'provedena jôiĺm ookončením, a to postupně, vŽdy převzetĺm

přísluŠného odpadu zhotovítelem oo oĹj"onátele a následnýń vyuŽitĺm a/nebo odstraněnĺm odpadu cie podmĺnek

provoznĺho ŕádu zarízenĺ a této smlouvy'

5. Vlastnické právo k odpadu pécházi z ob1ednatele na zhotovitele okamŽikem převzelĺ, přičemŽ financnĺ vyrovnánĺ

takového přechodu vlastnictvĺ1e zohledněno v dále sjednané ceně sluŽby'

ct_Áľĺex lv' DoBA TRVÁNI SMLoUVY

1.Smlouvaseuzavíránadobuneurcitousúöinnostíod01.09.2019.

2' Smlouvu lze ukoncit pĺsemnou dohodou sm|uvnĺch stran'

Smlcuvu mŮŽe kteĺákcli ze smluvních stran vypovédět bez důvodu, přičemŽ smluvnĺ strany sjednávají pro takový

případ výpovědní dobu v délce 3 měsíců, kteŕá pocíná běŽet 1. dnem měsíce následujícĺho po měsíci, ve kterém
'byl'a pĺsómná výpověd'dorucena druhé smluvnĺ straně'

3' Zhotovitel mťlŽe smlouvu vypovědět v přĺpadě váŽného -poruŠenĺ 
smlouvy ci provozního řádu zařízení ze strany

objednatele. Výpověd, smlouvy ;e v ton{to pri|aoe úcĺnná bez výpovědnĺ doby dnem doručení písemné výpovědi

objednateli. za äárueenĺ se poíázu1e třetí deri po odeslánĺ prostřednictvím drŽitele poŠtovní lĺcence'

4. VáŽným poruŠením smlouvy či provozního řádu zaŕízení se pro účel této smlouvy rozumí zejména:

-nezaplacenínebopozdníplacenĺfaktur-daňovýchdokladů
.předáníodpadu,kterýjeVrozporusprovoznĺmřádemzařízení,

- nedodánĺ základních popisů odpadu dle této smlouvy'

.uvedeníneúplnýchnebonepravdivýchúda,jůvzákladnímpopisuodpadů.

5.ZhotoviteldálemůŽesmlouvuvypovědětpísemnouvýpovědĺdoruČenou.oo1e!1a|e]iľiľ:::inĺdobou5
kalendářních dní, která začíná běŽet dneń doruČení výpovedi objednateli' a to pouze v přĺpadě váŽných

provozních otvááĺ, které znemoŽní či znemoŽňují prouoź zařízení d-le provozního řádu. Zhotovitel je povinen

uvést ve výpovědioovoo. Za doruČeníie |ovazu;eir.tĺd"n po odeslání prostřednictvím drŽitele poŠtovní licence'

6' objednatel můŽe smlouvu vypovědět písemnou výpovědĺdoručenou zhotoviteli ve lhůtě uvedené v cl' Vll bodu 5'

této smlouvy' pour" z důvođu nesouhiasu se změnou ceny (novým ceníkem) pŤedloŽeným zhotovitelem, případně

změnou 
""ny 

u*o"né v čl. Vll bodu 5. teto smlouvy' výp'oveó' je v tomto případě účinná bez výpovědní doby

dnem doručenĺ písemné výpovědi zhotoviteli'

7. Kterákoli ze smluvních stran můŽe písemně odstoupit od smlouvy v případě, Že druhá smluvní strana bude

v prodlenĺ delším neŽ 15 dnů s plněním kteréhokoli závazku či povińnosii dle této smlouvy. a dotČený závazekĆi

povinnost nesplní ani následne v ooäateJňJpřimeřené lhůtě určené ve výzvě ke splnění odeslané neporušující

smluvnĺ stranou. Smluvnĺ strany 
"ý.i;;e;ylrieu1ĺ 

pravo kterékoli ze stran odstoupit od této smlouvy z jiných, neŽ

výŠe sjednaných důvodů' včetně prä"ä áośto'pä;í .důvodů plynoucích z právních předpisů (porušení smlouvy

podstatným způsobem či ostatní porušení). V přĺpadě odstoupení, jehoŽ účinky nastávají počínaJe dorucenĺm

druhé smluvnĺ straně, se smluvnĺ strany dohodly na tom, Že namĺsto-vrácenÍ vzájemně poskytnutých plněnĺ' coŽ

s ohledem na specifika plněnĺ nenĺ reálně moŽné, si zhotovitel ponechá uhrazenou cenu sluŽeb. resp' objednatel

mu uhradĺ doposud neuhrazenou 
"áńu 

jĺŽ provedených sluŽeb (podle v této smlouvě sjednané ceny vyÚČtuje
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zhotovitel CenU za odpad, u nehoŽ přeŠlo vlastnické právo na zhotovitele) a naopak objednatel nebude mĺt
povinnost pŕevzít zpét odpad (u něhoŽ přeŠlo vlastnické právo na zhotovrtele) ani nahradit zhotoviteli obvyklou
cenu Za pro'ĺedené sluŽby Toto vŠak neplatĺ pro přĺpad, kdy objednatel pŕedá zhoto'ĺiieli odpad, který není dle
prolĺozního ŕádu zaŕÍzenĺ do zaŕízenĺ moŽné přijmout' V tomto pŕipadě vyzve zhotovilel objednatele k odvozu
odpadu ze zaŕízent zhotorĺitele a objednate! je tak povinen neprodlené učinit pokud se objednatel a zhotovitel
písemné nedohodnou jlnak odstoupenĺm od smlouvy nenĺ dotcen nárok smluvnĺch stran na Úhradu smluvních
pokut die této smjouvy, úroků z prodlenĺ, nárok na náhradu ú;my a ustanovenĺ této smlouvy kierá podle svś
povahy majĺ trvat i po odstoupenĺ od tétc Smlouvy (zejména ustanovenĺ o přechodu vlastnického práva

k odpadu)

ČlÁľvex v' PREVZETI A KoNTRoLA oDPADU

1. Zhotovitelje povinen pŕevzít pouze odpad' který splňuje parametry defĺnované provoznÍm řádem zaŕízení platným

vdobě dodávání odpadu Zhotovitel nenĺ povinen převzít odpad v přĺpadě' Že objednatel bude v prodlení
s plněnĺm jakýchkoĺi povinnostĺ ćl závazkťl plynoucĺch z této smlouvy či jiných smluvních vztahů mezi smluvnĺmi
stranami.

2' Jednotlivé druhy odpadu budou zhotovitelem přijímány pod podmínkou doloŽení základního popisu odpadu.
Základní popis odpadu bude objednatel zhotoviteli předkládat vŽdy pŕedem při jednorázovém návozu odpadu do
zaŕízení, nebo pŕi prvnĺ z řady dodávek a dále v přĺpadě změny technologie nebo vstupních surovin majících vliv
na vlastnosti odoadu (nebo přijakekolijiné změně skuteČného stavu oproti úda;Ům uvedeným v základním popise
odpadu).

3. objednatel prohlaŠuje a zavazuje se, Že v předávaném odpadu se nevyskytujĺ a nebudou vyskytovat takové
s|oŽky odpadu které nenĺ moŽné v souladu s provoznĺm řádem zaŕizení do zaŕízení přijĺmat Mimo jiné se jedná o

dodánĺ odpadŮ do zarízení skládka, kieré nesmějí být ukládány na skládkách ve smys!u právnĺch předpisů (a to i

jejich změn' kieré nastaly v prŮběnu trvánĺ smlouvy), zejména dle $ 21 odst 4 a 5, případné u zaŕízení skládka S-
lo a S-oo také přílohy Ć. 2 zákona Ć 185l2au Sb', o odpadech a o změně některých dalŠích zákonů ve zněnĺ
pozdějŠích předpisů, a dla přĺlohy i. 5 vyhláŠky ć'294ĺ2005 Sb. Do zaŕízeaí (skládka) je dále nepřĺpustné ukládat.

a) odpady kapalné nebo odpady, které mohou uvolňovat kapalnou fázi' Kaly a kašovité odpady je moŽno
ukládat odvcdněni nebo za předpokladu, Že po uloŽenÍtuhnou.

b) odpady silně zapáchajicí a odpady podléhajĺcĺ rychlému rozkladu (iěla mrtvých zvíŕal apod.)

4. objednatel zajistĺ, aby jakýkoli dodárĺaný odpad (náklad odpadu) byl vybaven prťlvodkou (vzor prŮvody je soucástí
provoznĺho ŕádu zarízenĺ)' na které budou vyplněny vŠechny poŽadované Údaje vcetně razĺtka objednatele a
podpisu odpovědné osoby. objednatel zajistÍ' aby jakýkoli náklad odpadu byl provázen a dodáván osobou
seznámenou s provoznÍm řádem zaŕízení a kompetentní (oprávněnou) k případným jednánĺm se zaměstnanci
zhotovitele o přiváŽeném odpadu, přĺpadně bude na průvodce uvedena moŽnostokamŽitého telefonnĺho kontaktu
se zástupcem objednatele. Vlastní převzetí odpadu na zaŕízení bude prováděno dle zhotovitelem schváleného
provozn ĺho ŕádu zaŕízení.

5. V případě nesouladu kvality přivezeného odpadu s kvalitou deklarovanou na průvodce odpadu a/nebo
v základnĺm popisu odpadu či v případě jakéhokoli jiného nesouladu s provozním řádem zaŕízení čĺ v případě
nesplnění sjednaných povinnostĺ/závazkťl objednatele (uvedené skuteČnosti dále také jen jako,,Nesoulad"), bude
odpad a podmínky dodání posouzeny oprávněným zaměstnancem zhotovitele nacházejícím se v zařízení. Pokud
se bude jednat o odpad, jehoŽ převzetí, vyuŽití ainebo odstranění je v zařízení přĺpustné a pokud se přes
Nesoulad rozhodne zhotovitel odpad převzít, bude odpad do zařízení přijat, jestliŽe objednatel (Či jÍm oprávněná
osoba) pĺsemně potvrdĺ zhotoviteli zjiŠtěný Nesoulad, přičemŽ bude objednateli účtována cena za skutečně
zhotovĺtelem převzatý druh a mnoŽstvĺ odpadu a dále je zhotovitel oprávněn Účtovat objednateli veŠkeré
zhotoviteli vzniklé náklady vynalożené na zjiŠtění a překonání Nesouladu). V případě odpadu, který není moŽné
do zařízení přijmout čĺ který zhotovitel nepřevezme pro Nesoulad, bude vozidlo s nákladem vráceno zpět'
objednatel zajistí na svoje náklady odvoz odpadu a řádné naloŽení s ním, a zhotovitel je oprávněn účtovat
objednateli veŠkeré zhotovĺteli vzniklé náklady vynaloŽené na zjĺštění a posouzení Nesouladu a náklady spojené s
posuzováním a manipulacĺ s odpadem v zařízení. Pro přĺpad, kdy objednatel předá zhotovitelĺ odpad' který nenĺ
dle právnĺch předpisů a/nebo provozního řádu zařízení do zaŕízení moŽné přijmout a k tomuto zjištěnĺ dojde aŽ po

vyloŽení odpadu zvozidla a/nebo po převzetí odpadu zhotovitelem, Vyzve zhotovitel objednateĺe k nakládce a
zpětnému odvozu/převzetí odpadu ze zaŕízení zhotovitele a objednatel je tak povinen (včetně písemného
potvrzení odpovÍdajících dokladů zhotoviteli) neprodleně na svoje náklady učinit, pokud se objednatel a zhotovitel
pĺsemně nedohodnou jinak. V případě prodlení objednatele s plněním jeho povinností plynoucích z předchozí věty
je zhotovitel oprávněn, pokud to bude v souladu s právními předpisy. zajistit řádné naloŽenĺ s tímto odpadem
v odpovídajícím zařízení k nakládání s odpady na náklady objednatele. objednatel bere na vědomí, Že każdý
takový přĺpad bude zaznamenán do provozního denĺku zaŕízení a zhotovĺtel je oprávněn objednateli Účtovat
veŠkeré zhotovitełi vzniklé Škody (zejména náklady vynaloŽené na zjištění a posouZení Nesouladu, náklady
spoiené s posuzovánĺm a manipulací s odpadem v zařizenł, náklady na zajiŠtěnĺ řádného odstranění ci vyuŽitĺ
odpadu v odpovĺdajícím zaŕízenĺ k nakládání s odpady). objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteIi veŠkeré dle
tohoto bodu vyúčtované Škody a náklady.
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6 VeŚksré dúsledky vČetné nároku na náhradu újmy a pokut, způsobené neplněnĺm podmínek této smlouvy a
legislativnÍch předpisŮ sou,ĺise.jícĺch s nakládánĺm s odpady ze Strany objednatele' nese V plném rozsahu
ob1ednateĺ

Předánĺ odpadu objednatelem mimo provozní dobu zařízenĺ zhctcvite|e je moŽné po předchozí cohodě s
vedoucím zaŕízení čl kontaktnĺosobou zhotovitele' Zhotovitelje oprávněn úctovat objednateli poplatek za otevřenĺ
za-rízeni mimo provoznĺ dobu, pokud se ob'1ednatel a zhotorĺiteł pĺsemné nedohodnou jlnak

cńruEK Vl. PoDKLAĐY A DlsPozlcE
1' Pro provoz zařízení platí provozní řád vydaný provozovatelem (zhotovitelem; a schválený přĺsĺuŠnými orgány a

objednatel se zavazuje zajistit jeho dodrŽování vŠemi přísluŠnými zaměstnanci (ci jinými pověřenými osđbami),
kteří vstoupí v souvislosti s pĺněním této smlouvy do areálu zaŕízení zhotovitele. objednateli byla před podpisem

, této smlouvy předloŽena zkrácená Verze provozního řádu zařízení' Úplná aktuální (platná a účĺnnáj verze je
k nahlédnutĺ přímo nazaŕízení' v sídle zhotovitele nebo na internetových stránkách přísluŠného kra'1ského Úřadu.

2 Hmotnost cdpadu bude na zakladé dohody smluvních stran stanovována váŽenĺm na Úředně ověřené váze
instaiované na zaŕízeni zhotoviteIe' V přĺpadě poruchy váhy v zařízení a neurčení náhradní váhy zhotovitelem
bude hmotnost stanovena bud'váŽenĺm na úředně ověřené externĺ váze' nebo dohodou vycházející z průměrné
hmotnosti odpovĺdajícĺ dávce a druhu přiváŽeného odpadu

Čt-Áľ.łrx vll. cENA sLUŽBY, PLATEBNĺ PoDMĺNKY
1. Cena za pŕevzetĺ, vyuŻllí a/nebo odstraněnÍ jednotlivých druhů odpadŮ, popř ujednání o mnoŽstvĺ dodaného

odpadu za obdobÍ je stanoveno cenĺkem, který tvořĺ nedĺlnou součást této smlouvy jakc její přĺloha (dále také 1en
',ceník'') přĺcemŽ kaŽdý nový ceník odsouhlasený stranami v souladu s touto smlouvou automaticky ukoncuje
platnost ceníku předcházejĺcího VeŠkeré ceny jsou uvedeny v Českých korunách ve výŠi bez DPH K cenám bude
ÚĆtcvána DPH ve výŠl platné ke dni zdaniteIného plněnĺ. Datum uskutečnění zdanitelného plněnĺ je stanoveno
v souladu s aktuálné platnýnri právními předpĺsy..

2' Fakturace bude prováděna měsícně zpětně formou vyÚctovánĺ se splatností faktur_daňových dokladŮ 30 dnů.
Fakturace bude prováděna zhotovitelem do'14 dnů od data uskutecněného zdanitelného plněnĺ provedené
sĺuŽby. Smluvnĺ strany se dohodĺy, Že pro přĺpad překročení lhůty splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn Účtovat
smluvní pokutu ve výŠi0'03% z dluŽné částky zakaidý den prodlenĺse zaplacenĺm úctovane cástky.

3. Ujednání této smlouvy o smluvních pokutách nemají vliv na právo oprávněné smluvnĺ strany na náhradu újmy
(škody) způsobené jí poruŠením smluvnÍ pokutou zajiŠtěné povinnosti, a to náhrady újmy (škody) ue úyśi
přesahujĺcí uhrazenou smluvní pokutu. Smluvnĺ strany sjednávají povinnost odpovědné osoby odČinit poŠkozené
smluvní straně Škodu i nemajetkovou újmu.

4' Smluvní strany výslovně sjednávajĺ' Že iv případě, pokud porušující strana uhradĺ druhé smluvní straně zákonné
Úroky z prodleníz titulu porušení povinnosti ci závazku, zůstává zachováno právo poŠkozené neporuŠující strany
na náhradu celé Škody vzniklé v důsĺedku poruŠenítakové předmětné povĺnnosti li závazku'

5. Smluvní strany se dohodly na automatické změně ceny V případě zákonné zmény nákladů zhotovitele na plněnÍ
této smlouvy (jako např. změny výše poplatků (dle přĺlohy č.6. zákona č. 185/2001 Sb.), změny výŠe finanční
rezervy na rekultivaci skládky (dle $ 51 zákona c.185/2001 Sb.) atd.). Vtomto případě bude cena přísluŠným
způsobem o odpovídajĺcí změnu automaticky upravena (bez nutnosti změny smlouvy nebo přĺlohy), a to
s Účinnostĺ ke dni Účinnosti zákonné změny. Zhotovitel takovou Úpravu ceny oznámí bez zbytečného odkladu po
jejím zveřejněnÍ objednateli. objednatel souhlasí s takto sjednaným způsobem automatické Úpravy ceny k datu
účinnosti zákonné změny.

6. Smluvnĺ strany se dále dohodly, Že jakákolijiná změna ceny (vyjma změny ceny dle předchozího bodu), je moŽná
pouze následujícím způsobem. Zhotoviteĺ je oprávněn navrhnout změnu sjednaných cen (ceníku), a to
v přiměřeném rozsahu' zejména s ohledem na vzniklé provozní potřeby, změny v právních předpisech a
technických normách, změny výše daní a poplatků. Zhotovitel doručí změněný ceník (samostatně čijako součást
jiného dokladu) objednateli emailem či poŠtovnĺ nebo jinou přepravou. V přĺpadě, Že objednatel nesouhlasí se
změněným ceníkem, je povĺnen zhotoviteli ve lhůtě do 10 dnů od doručení změněného ceníku doručit písemnou
výzvu k jednánĺo změněném ceníku a smluvnístrany se zavazují, a to Ve lhůtě do 30 dníod doručenĺzměněného
ceníku objednateli (dá|e jako.,lhůta k jednání"), jednat a pokusit se nalézt shodu o změněném ceníku. Vpřĺpadě,
Že objednatel a zhotovitel nenaleznou Ve lhůtě kjednánĺ shodu o změněném cenĺku, je objednatel oprávněn
nejpozději do 10 dnů od uplynutÍ lhůty k jednání (dále jen 

',lhůta odmítnutĺ ceníku") odmítnout změnu tím, Že ve
lhůtě odmítnutí ceníku doručí zhotoviteli výpověd' této smlouvy podle čl. lV' bodu 6 této smlouvy. Pokud
objednateĺ změnu ceníku neodmítne dle předcházející věty a/nebo pokud změnu výslovně písemně odsouhlasí
a/nebo pokud objednatel změněný ceník neodsouhlasí a zároveň nedoručí ve lhůtě pro odmítnutĺ ceníku
zhotoviteli výpověd' a/nebo pokud objednatel na změněný ceník vůbec nereaguje, stává se nový ceník bez
dalŠího platný a Účinný počĺnaje s účinností navrŽenou zhotovitelem.

7
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clÁľqe x vlll. zPRAcoVÁNĺ osogľvĺcn Úoł.lÜ

1 Strany prohIaŠujĺ, Že budou dbát o maximálnĺ ochĺanu osobnĺch údajů, pokud se s nimi dostanou do styku a to
vżdy v souladu se zákonem i 1O1/2000 Sb', o ochraně osobních údajů, v platném zněnĺ' Strany dále potvrzují,

ze śi 1sou védomy, Že s úcinností od 25. 5.201B je zpracovánĺ a ochrana osobnĺch udajů regulována také

nařĺzenĺm Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v

souvislosti se zpracovánĺm osobních údajŮ a o volném pohybu těchto údajů a o zrušenĺ směrnice 95/46/ES

(obecné nařízení o ochraně osobních ÚdajŮ), (dále jen ,,Nařízení" nebo téŽ ''GDPR'') a též i souvisejĺcími
národními právnĺmi předpĺsy obě smluvnĺ strany se při plněnĺ této Smlouvy zavazují jednat v souladu s

Nařĺzenĺm a to počínaje od dne jeho Úcinnosti a dále i souvisejícími platnýmia uČinnými právnímĺ předpisy.

2. ZpŮsob, rozsah a podmĺnky zpracovánÍ osobnĺch údajŮ objednaiele, jeho zástupce nebo kontaktní osoby ze
sirany zhoto'ĺitele jsou u'ĺedeny v dokumentu lnformaČnĺ memorandum pro záKaznlky a smluvní partnery o

zpraeování osobních údajů. objednatel svým podpisem nĺŽe potvrzuje, Že před podpisem teto smlouvy byl

s plainým zněnĺm lnformacnĺho memorandaprozákazníky a smluvnĺ partnery o zpracovánĺosobnĺch údajŮ řádně

seznámen' Uvedený dokument je zároveň dostupný na inteĺnetových stránkách zhotovitele v sekci GDPR.

3. objednalel se zallazu1e ĺnformovat SVé zástupce a kontaktní osoby o zpracovánĺjejich osobních údajŮ na základe
opŕávněného zájmu a to pío úcely plněnĺ této smlouvy. objednatel se zavazuje informovat uvedené osoby o

obsahu dokumentu lnfcrmaČnĺho memoranda pro zákazníky a smluvnĺ partnery o zpracovánĺ osobních údajŮ a o
tom, Že uvedené ĺnformace platí obdobné i pro zástupce a kontaktnĺ osoby objednatele.

4. objecnateI bere na védomí' Že v souvislosti se zpracovánĺm osobnĺch údajŮ majĺ objednatel ci jeho zástupce
nebo kontaktnĺ oscba právo poŽadovat od zhotovitele přĺstup k osobním Údajům jejich opravu nebo výmaz,
popřĺpadě omezenĺ zpracování vznést námitku proti zpracování, jakoŽ i právo na přenosĺtelnost údajů. Zároveřl
mají právo podat stĺŽnost u Úřadu pro ochranu osobních údajťl, přĺpadně u jiného přísluŠného dozorového Úřadu.

RovnéŽ o těchto právech se objednatel zavazuje uvedené osoby infoĺ'movai.

clÁNex lx. zÁvĚnecnÁ u.leoľĺÁHĺ

1. Ke změně nebo doplnění této smlouvy mŮŽe dojĺt' pokud není ve smlouvě výslovně sjednáno jinak, jen po

písemné dohodě obou smluvních stran' Zména smlouvy jinou neŽ písemnou formou se nepřipouŠtĺ.

2' Pokud některé z ujednání této smlouvy je nebo se stane neplatným či neÚčinným, neplatnost či neÚcinnost tohoto

ujednánĺ nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ujednání této smlouvy, pokud je

takovéto neplatné ci neúČinné ujednání oddělitelné od zbytku smlouvy. Smluvnĺ strany se zavazují takovéto

neplatné či neúčinné ujednání nahradit, bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvnĺ strany, novým

platným a Účinným ujednáním, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního

ujednání a které nebude současně stĺŽeno vadou, která neplatnost či neúčinnost způsobila. Pokud je nebo by se

stala neplatnou či neúcinnou' vyjma řádného ukoncení, smlouva jako celek' zavazujÍ se smluvní strany uzavřĺt,

bez zbyteČného odkladu po výzvě kterékoĺiv smluvní strany, novou smlouvu, která bude svým smyslem a účelem

odpovĺdat této smlouvě a která zároveň nebude stiŽena vadou způsobujĺcí nepĺatnost či neúčinnost této smlouvy.

Závazek dle tohoto odstavce bodu této smlouvy je podle výslovné vůle smluvnÍch stran oddělitelný od zbývajícího

obsahu smlouvy a má platit i v případě neplatnosti zbývajícĺho obsahu smlouvy'

3. objednatel na sebe přebírá nebezpečĺzměny okolnostĺve smyslu s 1765 z.Ć,.8912012 Sb., občanského zákoníku

ve zněnÍ pozdějŠích předpisů (dále také jen občanský zákoník), a nebude se domáhat obnovení jednánĺ o této

smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, Že změna založí v právech a povinnostech stran

zvlášt' hrubý nepoměr znevýhodněnĺm jedné z nich bud'neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným

snÍŽením hodnoty předmětu plněnĺ'

4. objednatel prohlaŠuje, Že se ve smyslu s 1794 odst. 2 obČanského zákoníku souhlasí se sjednanou cenou za

slużby dle této smlouvy. a to bez ohledu na to, zda se by se byť i potenciálně mohlo jednat o cenu neúměrnou.

objednatel prohlaŠuje, Že je mu známa obvyklá cena p|něnĺ sjednaných sluŽeb.

5 Zhotovitel nenĺ v prodlení s plněním svých povinností a závazkťl, tedy neodpovĺdá za jakékoli Škody či újmy

objednatele a objednatel nemá právo ukoncit tuto smlouvu ani zhotovitele jakkoli sankcionovat' pokud je

v prodlenĺ s plněnĺm jakýchkoli povinnostĺ ci závazkü z této smlouvy objednatel a/nebo v přĺpadě okolností

odpovĺdajících vyŠŠí moci (nepředvídatelné a nepřekonatelné překáŽky' ze1ména válečné konflikty sankce,
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o

nepokoje, výjimeČné stavy, blokády' stávky, výluky, přĺrodnĺ katastrofy apod.). o dobu trvánĺ prodlenĺ objednatele
a/nebo o dobu trvánĺrĺyŠŠí mocise prodluŽujÍtermíny plněnĺ závazkťl a povinnostĺzhoiorĺitele dIe této smlouvy.

Vztah mezĺ smluvnĺmi stranami se řĺdí platnými právnÍmi předpisy Öeské republiky' ze.jména ustanovenĺmi s 2586
a násl. občanského zákonĺku.

Smlouva byla vyhotcvena Ve dvcu stejnopisech, znichŻkaŹdá má stejnou platnost akażdá ze smiuvnÍch stran
obdrŽí jejĺjedno vyhotovenĺ' Tato smlouva je projevem shodné a svobodné vůle obou smluvních stran' ktere se
smlouvou i se vŠemi přílohami seznámily a s jejich zněním souhlasĺ, coŽ potvrzují svými vlastnorucními podpisy

Nedíĺnou součástí této smlouvy jsou příiohy:

Příloha č. 1: Cenĺk

7

8

Dne

Za ,ednatele

?. 1ťj łüi!

Chomutov Dne 17.09.2019, Kadaň

Skládka Tuślmícg a
Upĺkoĺ:.j.l2] 4}6 ci Tepli'''jČcl 250ĺ]ěc53
Pĺoycir:ĺll.; .ii.:iÓ':j ':: 

-

Ť'.;;*i.--.' ':'l']

Za zhotovitele

tl
TecHulcĺ*1sl:uŹ_

üiĚsTA cH0tdljTÜli.Ą
płĺrgiĺ.tavt !Ť'i4 n izł6 4

r'':'"'''í

430 01 Chcmutov, nám '! ;ĺláę 39
lČo: c0079üôä' ÜiĆ: CZ}l'Ü7?'':ô5
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sklítttka Tuśiĺrrice
Maŕĺus Pedeřsen Group 

=š

objednatel - sĺdlo
Technické sluŽby města Chomutova,
přĺspěvková organizace
náměstí 1. Mäje 89ĺ21
43001 Chomutov

cENĺK PLATNÝ oD 01.09.2019

Zastoupený:
Spisová značka.
e-mail pro fakturaci:

Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:

Zastoupený:
Spisová znalka

I e-mail pro fakturaci

Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:

rco:
DlČ:
Čĺslo ĺetu
IBAN:

00079055
c200079065

25005553
c225005553

Objednatel - provozovna
Technické služby města Chomutova,
příspěvková organ izace
PraŽská ul.

430 0'l Chomutov

Zhotovitel_ sídlo
Skládka Tušimice a.s
Úprkova 3120
415 01 Teplice

tco:
DlČ:
cĺslo účtu
IBAN:

Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl B vloŽka 8B2

Zhotovitel - provozovna
PJ Skládka Tušimice
Kadaň
432 01 Kadaň
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1 y.:ä':ľ''1,="ff':ľJilT.!'ĺ"ľJ];"ililr:"xä:äi;il:l"n o převzetí, využití a/nebo odstraněnĺ odpadu

skládka - základní poplatek o

Reku lti vačnÍ i--.z-.Íva o

UloŹ-.nĺ cdcadu - skládka

Slużba

191212-O-ooo

1t|212-O_coc

151212-O,ooo

Odpad

Jiné
neuvedené

odpady
c

(vČetně
íslem 9

smest
2
materiál ú)

bez
z mechanické upravy odpadu

0ćetněJin3
neuVedené

rdoady
pod Öíslem 9

smés
2
mat3íĺálů)

bez speclÍikace
mechanická úpravy odpadu

rne f,d pad
neuVedené poc

(VĆetnš
číslem19

3mesl
2
materiálů)

bez
z mechanická upravY cdpadu

Název odpadu

provozu
Tvp

500,00 czK

35'00 CŻK

Cena za MJ

T

T

52530 czK T

MJ

579 00 05 9 3002ĺ63) PraŽs ká u Chom utor/ lĆz: czu003

dstranění odpadú

Ceny jsou uvedeny bez DpH

2

J

Součástí ceny celkem za převzetí jednotlivých dľuhů odpiqy ..do zařízenĺ, které budou odstraňoványskládkováním' jsou i příslušné popl.iLv,;" uliaäanĺ *J"Jo ilu.n,aoon .l"Jnä ." o')arl"onĺ poplatek, přÍpadnerizikový poplatek v ořĺpadě 
"ä;'t'"ň;'";;í. nebezpečnycń ooiaoł .Ŕlaołou]nĺ'-1äi9 přílohy c.6. zákona č.

18512001Sb') a o finančnĺ rezeryu ń" ,"l uitiu".i .la;kiij 
""šäĺ zákonač.185i2ooi Sb.).Vpřípadě zákonné změ1r1uy'" đopĹiřjlole prĺrony eld-.!řon a č,. ,1Bsĺ2'Ooíśň; a výŠe finanční rezervy narekultivaci skládky 1dle $'51'zatäÁä e'iěs)zooĺ Sb.i Jr;"_;;řa',príslusný'.pů.;ilT (o odpovídajícĺ změnu)automaticky upravena_(bez nutnosti 

''ený.-louuy ń"oo ioto-płlor,vi . ó.;"';;r;i ĺ." oni úČinnosti zákonnézměny' Zhotovitel takovou Úpravu c"ny olna'ĺ oez zoyiecnéľło ootlaou'po zveřejnění objednateli' objednatelsouhlasĺs takto sjednaným zpĺsooám äuiJmaticłe úp;";ŕ;;;i o"tu úcinnostizáŔonno změny.

z 10, it..lt

Dne , Chomutov

wÝ
Za, ,ednatele

TEcľl}ilcxÉ st-ĺ-.
ľÉ3TA ctlo*t|.,To:.ŕÁ

,rJi

Dne 17.09.2019, Kadaň

Za zhotovitele
SkkĹdka Tuč!4-l9e
Úpffiú.'^3122báä*}'
Provozovno Sklłádko

T,,řiŤiĺ.e.432 Cl K;

ĺ
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