
CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, 
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775, IČ 49356089 DIČ CZ49356089, 
provozovna Praha, Ke Kabl u 289/7, 100 3 7 Praha 1 O,
zastoupená prokuristou Ing. Jiřím Čenským a ředitelem provozovny Praha Ing. Martinem Myslivečkem, 
jako právnická osoba oprávněná k podnikání v oblasti nakládání s odpady, 
dále jen "oprávněná osoba" na straně jedné 

a 
původce odpadu, jehož specifikace je uvedena v čl. VII - ve Specifikačním a výpočtovém listu 
(dále jen "původce") na straně druhé 

uzavírají 
tuto 

Smlouvu o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady 
dle§ 269 obchodního zákoníku a zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 

I. 
Úvodní ustanovení 

1. Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. je osoba oprávnena ve smyslu zákona 
č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále "zákon o odpadech"), 
neboť dle živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. jí bylo vydáno živnostenské oprávnění k podnikání 
v oblasti nakládání s odpady. Tuto živnost má zapsanou jako svůj předmět podnikání v obchodním 
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775. 

2. Původce je ve smyslu § 4 písm. p) zákona o odpadech původcem odpadu, neboť při jeho 
podnikatelské činnosti vznikají odpady. 

3. Odpadem podobným odpadu komunálnímu se rozumí odpad vznikající u právnických nebo 
fyzických osob oprávněných k podnikání. Jedná se odpad, který zůstane po vytřídění využitelného 
odpadu, objemného odpadu, odpadu ze zeleně a nebezpečných složek odpadu (dále jen "odpad"). 

4. Využitelný odpad pro účely této smlouvy je vytříděný odpad- papír, sklo a plasty. 
5. Svozové místo je místo dohodnuté smluvními stranami, kde bude připravena sběrná nádoba, určená 

ke svozu. 
6. Sběrné nádoby jsou nádoby, do nichž původce shromažďuje odpad. Tyto zůstávají ve vlastnictví 

oprávněné osoby a jsou původci pronajaty na dobu účinnosti této smlouvy. Velikost a počet 

sběrných nádob, jejich umístění a četnost pravidelného svozu dohodnou smluvní strany v čl. VII. 
této smlouvy - ve Specifikačním a výpočtovém listu. 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Touto smlouvou se oprávněná osoba zavazuje provádět svoz odpadu definovaného v čl. I, bodu 3. 
a 4. a specifikovaném v čl. VII. této smlouvy, tj. provést přepravu tohoto odpadu z míst jeho 
shromažďování u původce na místo jeho odstranění, popř. využití, a to za níže sjednaných 
podmínek. 

2. V souvislosti se svozem odpadu dle bodu 1 tohoto článku si mohou strany dohodnout jiné související 
služby: 

a) vynášení a zanášení sběrných nádob z místa jejich stálého umístění určené původcem 
na svozové místo 

b) odemykání vstupních dveří a zamykání vstupních dveří za účelem vynesení sběrných nádob 
na svozové místo a jejich zpětné zanesení na místo stálého umístění. 

V případě dohody o poskytování uvedených služeb budou tyto specifikovány v čl. VII. této smlouvy -
ve Specifikačním a výpočtovém listu . 
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m. 
Cena plnění a platební podmínky 

1. Cena za poskytované služby dle této smlouvy je stanovena dohodou stran a její výše vychází 
z platného ceníku. Její výpočet, výše a způsob úhrady jsou uvedeny v čl.. VII. - Specifikačním 
a výpočtovém listu. Služba bude vyúčtována daňovým dokladem se splatností 14 dnů ode dne jeho 
vystavení. 

2. Pokud se původce dostane do prodlení s placením ceny za službu dle této smlouvy, má oprávnena 
osoba právo požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den 
prodlení. 

3. Sjednaná cena platí pro kalendářní rok, ve kterém byly ceny stanoveny. Oprávněná osoba může zvýšit 
sjednanou cenu s účinností od 1.1. kalendářního roku o míru inflace zjištěnou a vyhlášenou Českým 
statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok. Novou výši ceny je oprávněná osoba povinna sdělit 
původci nejpozději do 28.2. příslušného roku. 

4. Oprávněná osoba může změnit ceny poskytovaných služeb i v případě, nastanou-li změny okolností, 
za nichž byla sjednávána tato smlouva, např. změny obecně závazných právních předpisů, závazné 
pokyny oprávněných úřadů, resp. další změněné podmínky, které nebylo možné předpokládat v době 
uzavření smlouvy. 

IV. 
Povinnosti smluvních stran 

1. Oprávněná osoba je povinna : 
a) zajistit vyprazdňování přistavených sběrných nádob tak, aby nedocházelo ke škodlivým 

hygienickým následkům, ke škodám na majetku a k úrazům; 
b) provádět svoz odpadu v souladu s touto smlouvou; 
c) zajistit navrácení sběrných nádob na svozové místo, popř. na místo stálého umístění (viz 

související služby); 
d) zajistit náhradní svoz odpadu v případě havárie či poruchy na sběrném vozidle nejpozději 

následujícího dne po dni plánovaného svozu; 
e) zajistit na své náklady opravu nebo výměnu sběrné nádoby, dojde-li kjejímu poškození nebo 
zničení při manipulaci zaměstnanci oprávněné osoby; 

f) zajistit neprodleně odstranění nečistoty, dojde-li při manipulaci se sběrnými nádobami ke 
znečištění svozového místa, případně veřejného prostranství a trasy při zanášce a vynášce 
sběrných nádob. 

2. Původce je povinen : 
a) umístit sběrné nádoby v objektu v souladu se zvláštními předpisy (v chodbě, dvoře, zahradě aj.) 

nebo umístit sběrné nádoby v kontejnerovém stání; 
b) udržovat pořádek a čistotu na stálém stanovišti sběrných nádob; 
c) zajistit u oprávněné osoby dostatečný objem sběrných nádob na směsný odpad; 
d) přistavit sběrné nádoby na místo přistavení vzdálené maximálně 15 m od kraje pozemní 

komunikace, ze které se svoz odpadů provádí. Sběrné nádoby lze umístit na místo přistavení 
pouze v den svozu. Tato povinnost se nevztahuje na původce, který má s oprávněnou osobou 
uzavřenou smlouvu na nadstandardní služby, ij. zanášku nádob, ev.zamykání dveří. 

e) zajistit volný přístup ke sběrným nádobám v době svozu; 
f) zajistit sjízdnost vozovek a schůdnost přístupových cest vedoucích kjednotlivým svozovým 

místům, popř. k místům stálého umístění sběrných nádob; 
g) zajistit, aby nebyl odpad odkládán mimo určené sběrné nádoby. Pokud bude vedle sběrných 

nádob odložena některá složka odpadu specifikovaná v čl. I, bodu 3, větě druhé této smlouvy, 
oprávněná osoba není povinna jej odvézt; 

h) uhradit náklady spojené s opravou nebo náhradou poškozené nebo odcizené sběrné nádoby 
s výjimkou případů uvedených v čl. IV, odst. 1, bode); 
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i) zajistit, aby nedocházelo ke znehodnocování odpadu jinými složkami uvedenými v čl. I, bod 3, 
věta druhá této smlouvy nebo jiným odpadem, na který se nevztahuje zákon č. 185/2001 Sb. 
o odpadech; 

j) zajistit, aby využitelný odpad neobsahoval nežádoucí příměsi: 
-složka papír nesmí obsahovat uhlový papír (tzv. kopírák) 
- složka sklo nesmí obsahovat porcelán, keramiku, varné sklo, drátosklo, televizní 

obrazovky. 

3. Oprávněná osoba není povinna provést svoz odpadu: 
- jestliže sjízdnost vozovek a schůdnost přístupových cest, vedoucích ke sběrným nádobám, zabrání 
příjezdu sběrných vozidel k těmto stanovištím a příchodu zaměstnanců ke sběrným nádobám, či 
sběrné nádoby nebudou volně přístupny; 

- který se bude nacházet mimo sběrné nádoby; 
-jedná-li se o složku odpadu, na který se nevztahuje tato smlouva, nebo jedná-li se o odpad, na který 

se nevztahuje zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném 
znění; 

-jestliže je odpad evidentně kontaminován látkami s nebezpečnými vlastnostmi. 

v. 
Doba trvání smlouvy a její zánik 

1. Smlouva se uzavtra na dobu uvedenou v čl. VII. této smlouvy. Obě smluvní strany jsou 
oprávněny smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou, jejíž délka je uvedena v čl. VII. této smlouvy. 
Výpovědní lhůta počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž druhá smluvní 
strana obdrží písemnou výpověď formou doporučeného dopisu. 

2. Smlouva zaniká: 
• uplynutím výpovědní lhůty 
• odstoupením od smlouvy 
• dohodou stran ke dni uvedeném v dohodě. 

3. Osoba oprávněná má právo odstoupit od smlouvy, dostane-li se původce do prodlení s úhradou 
ceny na základě daňového dokladu a svou platební povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené 
lhůtě, kterou mu osoba oprávněná písemně poskytne. 

4. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají ke dni, kdy druhá smluvní strana obdrží písemné 
oznámení o odstoupení od smlouvy. 

VI. 
Ostatní ustanovení 

1. Změny nebo dopiňky smlouvy mohou být platně provedeny pouze číslovaným písemným 
dodatkem. 

2. Smlouva se řídí ustanoveními z.č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem. 
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!lJJ'!J/!1 Dodatek 

Číslo smlouvy: 11020657 Číslo dodatku: 12 Specifikační číslo: O 1 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321138a, 102 00 Praha 10, 

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775, IČ 49356089 DIČ CZ49356089, 
provozovna Praha, Ke Kablu 28917 100 37 Praha 10,-

zastoupená ředitelem provozovny Praha jako právnická osoba 
oprávněná k podnikání v oblasti nakládání s odpady, 

dále jen oprávněná osoba 

Původce: MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE - ČESKÁ REPUBLIKA 

Zástupce : jehož jménem je na základě pověření oprávněn činit právní úkon 
pan I paní: Ing. Michael Mrz koš, ředitel správy 

Ulice: Spálená 6/2 

ICIRČ: 00215660 

PSČ: 11216 Město: Praha 2- Nové Město 

DIČ: CZ00215660 

-- ----
Zasilatelská adresa: MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE, Spálená 6/2, 11216 Praha 2- Nové Město 

IČ!RČ: 00215660 DIČ: CZ00215660 

-- ----Plátce DPH: N Místo určení: adresa 

Kontakty: Za oprávněnou osobu: •••1 
Za původce: Telefon:-

uzavírají tento dodatek. 

Předmětem dodatku je změna identifikačních údajů původce. 

Místa odvozů: 

Adresa místa odvozu: Pořadové číslo: 1 

Obvod: Ol Ulice: Hybemská 

Datum přistavení nádob: 

ČP: 1 006 Znak: 

Zamykání nádoby: O 

ČO: 18 

Stanoviště nádob: krytý dvůr- otevírá ostraha OAZA 

Nápis: 

Poznámka: Fyzicky na místě = 7/2401 + 2/3601 

Zástupce: 

Telefon zástupce: -

Typ nádoby Počet nádob Odvozy týdně Zanáška metry Zanáška schody Pásmo zanášky Počet otevíraných dveří 

240 1 Plast 10 2 29 o 15-30 m o 
Období Katalog. číslo Den odvozu Cena zanášky Další služby Základní cena 

200301 PO, ČT 9 280,00 Kč 0,00 Kč 63 696,00 Kč 
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Dodatek 
I 

Cena bez DPH: Cena s DPH: --
Celková roční cena 72 976,00 Kč 87 571 ,20 Kč 

0,00 Kč 0,00 Kč 

Platba pololetně předem 36 488,00 Kč 43 785,60 Kč 

0,00 Kč 

Text: Cena se tímto dodatkem nemění. 

Způsob platby: faktura Výpovědní lhůta: 3 měsíce 

Platba za období: pololetně předem Smlouva se uzavírá na dobu: neurčitou 

Počet příloh: Datum ukončení: 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, které mají platnost originálů a smluvní strany si je rozdělí rovným dílem. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem: 

Datum podpisu: 1.5.2011 Datum účinnosti: 1.5.2011 
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