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Smlouva 
na zajištění sběru, svozu a využití separovaného odpadu – plastů 

č. OŽP/OSTA-2019/0873 
 
 
 
 

I. Smluvní strany 
 
 

Město Dvůr Králové nad Labem 
sídlo:  nám. T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem 
IČO:    00277819 
DIČ:   CZ 00277819 
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. Dvůr Králové nad Labem 
   č. ú.: 187589301/0300 
 
dále jen objednatel, zastoupený Ing. Janem Jarolímem, starostou města 
 
 
a 

 
 

Marius Pedersen a.s. 
sídlo:  Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 
IČO:    42194920  
DIČ:   CZ42194920  
Bankovní spojení:  ČSOB Hradec Králové 
   č. ú. 8787063/0300 
 
dále jen zhotovitel, zastoupený:  Jiřím Heroldem, oblastním manažerem 
    jednajícím na základě plné moci 

 
 

 
 

Smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy za podmínek uvedených v následujících 
ustanoveních: 

 
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

2.1. Předmětem této smlouvy je sběr, svoz a zajištění využití plastů z kontejnerů rozmístěných ve Dvoře 
Králové n. L. a z pytlů z pytlového svozu. Seznam stanovišť kontejnerů je uveden v Příloze č. 1, která 
je nedílnou částí této smlouvy. 
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2.2. Druhy odpadu, které jsou předmětem smlouvy: 
 

Skupina 

15 
ODPADNÍ OBALY: ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY 
A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

Podskupina 

15 01 02 Plastové obaly 

 

Skupina 

20 
KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, 
PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO 
SBĚRU 

Podskupina 

20 01 39 Plasty 

 
Jednotlivé kódy druhů odpadů jsou stanoveny vyhláškou Ministerstva životního prostředí ČR 
č. 93/2016 Sb., katalog odpadů. 

 
2.3. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli, že bude platit za službu dle čl. II. odst. 2.1.cenu dle čl. V. odst. 5.1. 

této smlouvy. 
 

III. Rozsah a způsob předmětu plnění 
 
3.1. Službu dle čl. II. odst. 2.1. bude Zhotovitel vykonávat v rozsahu ujednaném mezi stranami. Zhotovitel 

je povinen, zavazuje se provádět a zajistit pro město Dvůr Králové nad Labem poskytování služeb 
v oblasti nakládání s komunálním odpadem v požadovaném rozsahu na území města Dvůr Králové 
nad Labem v souladu s právními předpisy a technickými normami, které se týkají odpadového 
hospodářství, zejména tyto činnosti: 

- zpracování harmonogramu svozu separovaného odpadu - plastů v rozsahu předmětu veřejné 
zakázky, uvedeno v Příloze č. 2 této smlouvy 

- sběr a svoz separovaného odpadu ve stanovených režimech 
- přeprava separovaného odpadu – plastů k dalšímu využití 
- manipulace se sběrnými nádobami včetně jejich urovnání po svozu na stanovištích 
- úklid stanovišť sběrných nádob – zejm. pokud byly plasty odloženy mimo sběrné nádoby  
- zabezpečení mimořádných svozů odpadu na požádání   
- zabezpečení pravidelného svozu v plném rozsahu i o státních svátcích 
- zabezpečení dodržování platných obecně závazných předpisů v oblasti odpadového hospodářství 

a zabezpečení povinností z nich vyplývajících, a to zejména: 
- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v katalogu odpadů 
- odpady, které sám nemůže využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě 

oprávněné k podnikání a to buď přímo, nebo prostřednictvím třetích osob 
- u odpadů, které nelze využít, zajistit jejich odstranění 
- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií 
- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
- vést průběžnou evidenci o odpadech a provádět nebo spolupracovat při ohlašování odpadů 

v souladu s platnými obecně závaznými předpisy 

- zajistit přednostní využití odpadů před jejich odstraněním 
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3.1.1. Sběr odpadů dle čl. II. odst. 2.1. bude probíhat dle následujícího schématu: 
 

pro ukládání vytříděných plastů budou využívány kontejnery 1100 l s horním výsypem. Nádoby 
na odpad jsou ve vlastnictví společnosti EKO-KOM a.s.  

 
3.2. Sběr a svoz plastů bude probíhat tak, aby ve městě nedocházelo k přeplňování kontejnerů. Svozy 

plastů budou zpravidla prováděny 1 - 2 x týdně, svozovými dny budou pondělí a čtvrtek. Na základě 
požadavku Objednatele zajistí Zhotovitel na frekventovaných stanovištích svoz 3 x týdně. V případě 
upozornění na přeplněný kontejner zajistí Zhotovitel nejpozději do dvou pracovních dnů jeho 
vyvezení. 
Zhotovitel 1 x měsíčně převezme plastový odpad z pytlového svozu, který po městě zajišťují 
Technické služby. 

 
3.3. V průběhu kalendářního roku bude o případných změnách v počtu a typu sběrných nádob, svozových 

režimů apod. vedena vzájemná evidence. 
 

IV. Zahájení a místo plnění 
 
4.1. Zhotovitel se zavazuje Objednateli zahájit svozovou službu v rozsahu dle čl. II. odst. 2.1 této smlouvy 

od 1. 10. 2019 po celém správním území města Dvůr Králové nad Labem (tj. katastrální území Dvůr 
Králové nad Labem, Lipnice u Dvora Králové, Verdek, Zboží, Žirecká Podstráň, Žireč Ves, Žireč Městys, 
Sylvárov). 

 

V. Cena plnění 
 

5.1. Zhotovitel a Objednatel sjednávají cenu za poskytovanou službu dle nabídky Zhotovitele a v rozsahu 
dle čl. II. odst. 2.1. této smlouvy a to ve výši: 

 
 

 129,50 Kč / 1 výsyp / 1 kontejner o objemu 1 100 l na plasty 
11,90 Kč / 1 výsyp / 1 pytel o objemu 110 l na plasty 

 
Cena je uvedena bez DPH. Cena zahrnuje veškeré náklady na pořízení služby, náklady na sběr a svoz 
odpadu, manipulaci s kontejnery, přepravu odpadu k dalšímu využití či odstranění, na zajištění využití 
či odstranění odpadu, na úklid stanovišť kontejnerů, vedení evidence odpadů apod. Případné příjmy 
za prodej druhotné suroviny zůstávají ve vlastnictví Zhotovitele. Cena je nejvýše přípustná. 
 

5.2. V případě objednávky mimořádného svozu odpadu zůstávají zachovány ceny uvedené v tabulkách 
pro jednotlivé druhy odpadu. Rovněž v případě dohodnutého navýšení počtu sběrových míst 
rozmístěných po území města zůstávají uvedené jednotkové ceny ve stejné výši.  

 

VI. Platební podmínky 
 
6.1. Provedené práce budou fakturovány v následujícím kalendářním měsíci. Splatnost faktury bude 

14 dnů ode dne jejího doručení. Termínem úhrady se rozumí den potvrzení platebního příkazu 
bankou Objednatele.  

 
6.2. Celková cena za službu v daném fakturačním období vznikne vynásobením uvedené jednotkové ceny 

skutečným počtem provedených výsypů kontejnerů rozmístěných po území města v daném 
fakturačním období. Celková cena za odvoz plastů z pytlového svozu vznikne vynásobením uvedené 
jednotkové ceny a skutečného počtu svezených pytlů v daném fakturačním období. 
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6.3. Cena za mimořádný svoz bude stanovena jakou součin příslušné jednotkové ceny a počtu 

rozmístěných nádob. 
 

VII. Podmínky svozu 
 
7.1. Objednatel odpovídá za přesné a včasné poskytnutí informací všem uživatelům sběrných nádob 

o druzích odpadů, které lze do kontejnerů odkládat. 
 
7.2. V době svozu bude zajištěn dostatečný přístup svozového vozidla a jeho posádky k místu odebrání 

sběrné nádoby, umožňující snadnou a bezpečnou manipulaci se sběrnými nádobami bez narušení 
plynulosti poskytované služby. Sběrné nádoby budou po vyprázdnění vráceny zpět na místo 
odebrání. 

 
7.3. V případě požadavku na navýšení počtu sběrových nádob v průběhu trvání této smlouvy zajistí 

Zhotovitel svoz i nově přidaných nádob pro jednotlivé druhy separovaných odpadů. 
 
7.4. Veškeré požadavky na změnu režimu svozové služby, apod. je účelné směřovat na dispečerskou 

službu Marius Pedersen a.s., Provozovna Náchod, Rychnovek 97, 552 25 Rychnovek, tel: 493 646 750, 
493 646 774). 

 
7.5. V případě požadavku mimořádného svozu je nutné požadavek oznámit telefonicky nejméně dva dny 

před požadovaným termínem svozu.  
 

VIII. Závazky Zhotovitele 
 
8.1. Zhotovitel se zavazuje v případě nedodržení stanoveného svozového termínu z jakýchkoliv příčin 

a zjištění dalších vad na poskytované služby, na své náklady zajistit náhradní řešení (sběr, svoz, využití 
či odstranění odpadu) ve lhůtě do dvou následujících pracovních dnů. V případě, že zhotovitel 
nezajistí náhradní řešení ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 50,00 Kč / 1 sběrná nádoba za každý den prodlení. 

 
8.2. Zhotovitel podá městu Dvůr Králové nad Labem informace o nakládání s odpady a to vždy do jednoho 

týdne od podání žádosti. 
 
8.3. Zhotovitel se zavazuje předkládat pravdivé a úplné informace o celkovém množství a druzích 

komunálního odpadu, který zhotovitel vytřídil, předal k využití a odstranil, v příslušném kalendářním 
čtvrtletí. 

 
8.4. Zhotovitel se zavazuje předkládat informace a průběžnou evidenci městu Dvůr Králové nad Labem 

za každé čtvrtletí do 15 dnů od jeho skončení. 
 
8.5. Zhotovitel se zavazuje informovat město Dvůr Králové nad Labem o překážkách, které nejsou 

ze strany Zhotovitele předvídatelné, nezpůsobil je a znemožňují mu řádné provádění služeb. 
 
8.6. Zhotovitel bude spolupracovat při jednání o provedení náhradních řešení (např. změna svozových 

tras a termínů odlišných od harmonogramu svozu apod.) v případě výskytů vad při plnění služeb 
(např. omezení průjezdnosti z důvodů práce na komunikacích apod.), které jsou způsobeny na straně 
Objednatele a o nichž Objednatel informoval Zhotovitele v předstihu, ale i v případě vad, které se 
mohou vyskytnout náhle a neočekávaně a Objednatel je nemohl předvídat. 

 
8.7. Zhotovitel je zodpovědný za provádění svozové služby v souladu s požadavky příslušné legislativy. 
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IX. Závazky Objednatele 

 
9.1. Objednatel je odpovědný za správnost a přesnost všech poskytovaných informací a údajů, jakož 

i za aktualizaci údajů a dat, potřebných k zajištění kvalitní svozové služby jako např. informace 
o umístění a počtu sběrných nádob, požadavků na frekvenci svozu, apod. 

 
X. Trvání a ukončení smlouvy 

 
10.1. Tuto smlouvu uzavírají Objednatel a Zhotovitel na dobu určitou s platností od 1. 10. 2019 do 30. 9. 

2020. 
 
10.2. Výpovědní lhůta je sjednána jako 3 měsíční a počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce 

po jejím doručení druhé straně. Výpověď lze dát i bez uvedení důvodu písemně, jinak je neplatná.  
 

XI. Sankce 
 
11.1. Při nedodržení sjednaného termínu svozu využitelného tříděného odpadu je Objednatel oprávněn 

účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50,00 Kč / 1 sběrná nádoba za každý den prodlení.  
 
11.2. Objednateli nevzniká nárok účtovat smluvní pokutu při nedodržení svozových termínů Zhotovitelem 

v důsledku událostí způsobené „Vyšší mocí“ (viz ustanovení čl. XII.). 
 

XII. Vyšší moc 
 
12.1. Zhotovitel není vystaven náhradě škod nebo odstoupení od smlouvy pro neplnění závazků, jestliže 

jeho prodlení v plnění nebo neplnění závazků dle této smlouvy, je výsledkem nějaké události 
způsobené Vyšší mocí. 

 
12.2. Pro účely této smlouvy znamená „Vyšší moc“ událost mimo kontrolu Zhotovitele, kterou nelze 

předvídat a nezahrnuje chybu nebo zanedbání ze strany Zhotovitele. Takové události mohou být 
zejména války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga a stávky. 

 

XIII. Závěrečná ustanovení 
 
Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních: 
 
13.1. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku 

v platném znění. 
 
13.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky učiněnými v písemné formě, podepsanými 

statutárními zástupci obou stran. 
 
13.3. Objednatel prohlašuje, že se na podmínky účinnosti této smlouvy vztahují příslušná ustanovení 

zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, a tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv MV ČR. Zhotovitel bere 
tyto skutečnosti na vědomí. 

 
13.4. Smlouva byla uzavřena ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel a dvě 

vyhotovení obdrží Objednatel. 
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13.5. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Dvůr Králové nad Labem č. R/562/2019 -29. 

Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.09.2019. 
 
 

V Hradci Králové dne: 24. září 2019 Ve Dvoře Králové n.L.,  dne: 30.09.2019 
 
 
 

Jiří Herold, v. r. 
 
 

…………………………….……………….. 
Marius Pedersen a.s. 

Jiří Herold, oblastní manažer 
jednající na základě plné moci 

Zhotovitel 

 
 
 

Ing. Jan Jarolím, v. r. 
 
 

………………….………………………….. 
Město Dvůr Králové nad Labem 

 
 


