
Níže, uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 
 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
se sídlem pražská 1321/38a, 102 00  Praha 
IČ: 49356089 
DIČ: CZ49356089 
Zastoupený: Jednateli: Mgr. Ing. Jiřím Nováčkem, LL.M. Mgr. Romanem Mužíkem, 
Ing. Dušanem Svobodou, Bc. Františkem Dombekem 
Prokuristy: Mgr. Jiřím Šmídem, MBA, Ing. Alešem Hamplem, MBA, Ing. Olgou 
Šmídlovou, Ing. Milanem Koreckým 
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775 
bankovní spojení: UniCredit Bank 
č. ú. 
(dále též jen jako „zhotovitel“) na straně jedné 
 
a 
 
Obec Troubsko 
se sídlem: Zámecká 150/8, 664 41 Troubsko 
IČ: 00282723 
DIČ: není plátce 
zastoupená starostkou obce Mgr. Markétou Bobčíkovou 
bankovní spojení: Komerční banka 
č. účtu: 
(dále též jen jako "objednatel") na straně druhé 
 

 
tuto 

 

Smlouvu o sběru, přepravě a odstraňování odpadu 
č. S/C080/5000009/2019/31601417 

 
uzavřenou podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů a dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

I. 
Základní ustanovení 

 
1.1 Tato smlouva je uzavřena jako výsledek zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, v jehož rámci byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nabídka pro objednatele 
nejvýhodnější. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a oprávněným 
provozovatelem zařízení ke sběru a výkupu odpadů a je tedy oprávněn k nakládání s odpady podle této 
smlouvy. 

1.3 Objednatel prohlašuje, že je ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., původcem komunálního odpadu a odpadu 
podobného odpadu komunálnímu (dále vše též jen jako "komunální odpad"). 

1.4 Pojmy  
1.4.1 Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce objednatele při činnosti 

fyzických osob, který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu k zákonu č. 
185/2001 Sb., vyjma zeminy, stavební suti, kamení, cihel, uhynulých zvířat, odpadu z vegetace, 
vánočních stromků a žhavého popele. 

1.4.2 Využitelné (separované) složky komunálního odpadu jsou vytříděné složky odpadu vhodné 

k dalšímu využití, a to PAPÍR, PLAST a SKLO: 
PAPÍR – noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, 

kartony,  
PLAST – PET lahve, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, kelímky, nápojové kartony  
SKLO – lahve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo. 

1.4.3 Velkoobjemový odpad je taková složka komunálního odpadu, kterou s ohledem na své rozměry či 

hmotnost nelze odkládat do běžných sběrných nádob. 
1.4.4 Nebezpečným odpadem se rozumí veškerý odpad mající jednu nebo více nebezpečných vlastností 

uvedených v Příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění. 
1.4.5 BIO odpadem je dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v § 33a rozumí takový odpad, který 

podléhá aerobnímu nebo anaerobnímu rozkladu. 
1.4.6 Jiným biologicky nerozložitelným odpadem – odpad vzniklý při údržbě zahrad parků a hřbitovů. 

Je tvořen plastovými obaly, zbytky vosků a kovovými krytkami hřbitovních svící, vázacími dráty 
věnců. 

1.4.7 Kovové obaly – jsou plechovky od potravin, nápojů, kosmetiky a krmiv pro domácí zvířata  
1.4.8 Pneu – nepotřebné ojeté pneu od občanů (bez disků) shromážděné na jednom svozovém místě 
1.4.9 Čištění komunikace a to včetně uložení smetků, seznam ulic pro čištění je součástí přílohy č. 1 

smlouvy (Specifikačního listu) 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1 Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy přebírat veškerý odpad objednatele dle bodu 3.2 této 

smlouvy (dále vše též jen jako "odpad"), tento přijmout do svého vlastnictví a v souladu se zákonem o 
odpadech a zajistit jeho využití nebo odstranění. 

2.2 Objednatel se zavazuje sjednaným způsobem předávat po dobu trvání této smlouvy odpad dle bodu 3.2 
výhradně zhotoviteli, převést vlastnické právo k odpadu na zhotovitele a zaplatit zhotoviteli za převzetí 
odpadu sjednanou úplatu (cenu). 

 

III. 
Rozsah a způsob plnění 

 
3.1 Objednatel se zavazuje zajistit shromažďování odpadů do příslušných shromažďovacích prostředků (dále jen 

jako "sběrné nádoby") na území obce objednatele a zhotovitel se zavazuje zajistit sběr takového odpadu a 
jeho svoz na místo jeho využití či odstranění (dále vše též jen jako "svoz"). Sběrné nádoby budou výlučně o 
objemu 110, 120, 240, popř. 1100l nebo zvony 1100l - 1300l. Sběrnou nádobou může být i PE pytel s logem 
zhotovitele. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit svoz odpadu z míst určených objednatelem v souladu s ust. § 17 odst. 3 
zákona č. 185/2001 Sb., resp. dle dohody stran podle specifikačního listu v tomto rozsahu dle konkrétního 
požadavku objednatele: 
A: svoz směsného komunálního odpadu od občanů 
B: svoz směsného komunálního odpadu od právnických osob 
C: svoz BIO odpadu 
D: svoz využitelných (separovaných) složek komunálního odpadu 
E: svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 
F: svoz velkoobjemového odpadu (tzv. VOK) 
G: svoz pneumatik 
H: svoz jiného biologicky nerozložitelného odpadu 



I: svoz kovových obalů 
J: čištění místních komunikací 

3.3 Zhotovitel se zavazuje provádět svoz dle bodu 3.2 písmeno A, B, C, D, H v pravidelných intervalech a 
rozsahu stanoveném ve specifikačním listě. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit svoz dle bodu 3.2 písmeno E, F, G, J a to 2x ročně, a to na jaře a na podzim v 
termínech předem dohodnutých mezi smluvními stranami. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje provádět svoz dle bodu 3.2 písm. C, F a I na základě zvláštní telefonické nebo 
písemné objednávky objednatele, a to v termínu a rozsahu, na němž se smluvní strany vzájemně dohodnou. 
Pokud se na termínu svozu smluvní strany nedohodnou, pak je zhotovitel povinen provést svoz ve lhůtě do 2 
pracovních dnů ode dne zvláštní telefonické nebo písemné objednávky objednatele. Zhotovitel je oprávněn 
odepřít provedení svozu v tomto režimu, jestliže tomu brání zákonné, technické, organizační nebo kapacitní 
důvody na straně zhotovitele, případně je-li objednatel v prodlení s plněním svých peněžitých závazků z této 
smlouvy vůči zhotoviteli. 

 

IV. 
Cena za svoz odpadu a platební podmínky 

 
4.1 Sjednaná cena za svoz odpadu dle této smlouvy je stanovena na základě dohody smluvních stran podle 

Přílohy č. 2 – Rekapitulace ceny, která je nedílnou součástí této smlouvy. Cena plnění je stanovena bez 
DPH. Služba bude vyúčtována daňovým dokladem, kdy k ceně plnění bude připočtena DPH v zákonné výši. 

4.2 Sjednaná cena jednotlivých položek je splatná po provedení svozu, a to měsíčně pozadu. Zhotovitel provede 
vyúčtování k poslednímu dni uplynulého kalendářního měsíce za tento měsíc a předloží jej objednateli. 
Služby provedené zhotovitelem, které jsou uvedené v příloze č. 1 smlouvy, v bodě I., budou fakturované 1/24 
ze sjednané ceny za poskytování pravidelných služeb. V případě, že nebude svoz některé z komodit 
proveden ve sjednaném termínu svozu, bude z vyúčtování odečtena částka dle bodu 7.2 smlouvy. 
Služby provedené zhotovitelem, které jsou uvedené v příloze č. 1 smlouvy, v bodě II., bude fakturace 
provedena podle skutečně odvezeného množství odpadů.  Sjednaná cena za svozy provedené v uplynulém 
měsíci je splatná v následujícím měsíci, a to na základě daňového dokladu zhotovitele, vždy do 30 ti dnů ode 
dne odeslání faktury na adresu objednatele stanovenou v záhlaví této smlouvy. 

4.3 Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit a doručovat jakoukoliv fakturu podle této smlouvy v elektronické 
podobě, a to na e-mailovou adresu objednatele uvedenou v článku VIII. této smlouvy. Objednatel uděluje 
zhotoviteli souhlas k zasílání a používání faktur (daňových dokladů) v elektronické podobě ve smyslu 
ustanovení § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Elektronická faktura ve smyslu 
tohoto ustanovení smlouvy bude vyhotovena ve formátu PDF a bude opatřena zaručeným elektronickým 
podpisem zhotovitele. 

4.4 Sjednanou cenu není možné poměrně zvyšovat v důsledku vývoje cen. Jedinou možností jak může dojít ke 
změně sjednané ceny je změna sazby DPH (v takovém případě bude DPH účtována v sazbě platné v době 
vzniku zdanitelného plnění) a dále je změna sjednané ceny možná v případě, že se v průběhu plnění 
vyskytnou jiné, smlouvou nedefinované druhy odpadu nebo v případě, kdy objednatel bude požadovat vyšší 
či nižší četnosti svozu, než je definováno přílohou č. 1 této smlouvy. Změna počtu osob přihlášených k 
trvalému pobytu v obci Troubsko, změna počtu rekreačních objektů a změna počtu registrovaných 
právnických osob v rozsahu 5% nemá vliv na výši sjednané ceny za poskytování pravidelných služeb (na 
výši měsíčního paušálu za poskytování pravidelných služeb). Rizika a náklady související s příslušnou 
změnou počtu osob nebo objektů až do výše 5% za každou kategorii odpadu (položku z Přílohy č. 2 – 
Rekapitulace ceny) jsou součástí sjednané ceny (měsíčního paušálu za poskytování pravidelných služeb).   

 

V. 
Další práva a povinnosti smluvních stran 

 
5.1 Zhotovitel se zavazuje: 

5.1.1 zajistit svoz (vyprazdňování nádob) řádně a včas dle podmínek stanovených touto smlouvou,  
5.1.2 zajistit navrácení nádob pro pravidelný svoz na jejich stanoviště, a to bez zbytečného odkladu po 

jejich vyprázdnění, 
5.1.3 zajistit náhradní svoz odpadu v případě havárie či poruchy na sběrném zařízení (vozidle) nejpozději 

následujícího dne do 20 hod., po dni plánovaného svozu, objednatel bude o této situaci informován 
5.1.4 zajistit na své náklady opravu nebo výměnu nádoby, dojde-li k jejímu prokazatelnému poškození 

jednáním ze strany zaměstnanců zhotovitele, 
5.1.5 zajistit neprodleně odstranění nečistoty, dojde-li činností zhotovitele při manipulaci s nádobami ke 

znečištění stálého stanoviště nádoby, případně veřejného prostranství, 
5.1.6 zajistit pro objednatele splnění všech jeho povinností ve vztahu k zařazování odpadů podle druhů a 

kategorií, k jejich evidenci a ohlašování dle zákona č.185/2001 Sb., 
5.1.7 zajistit pravidelné předávání evidence odvážených odpadů a sběrných surovin zadavateli ve formě 

a četnosti v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. 
5.1.8 zajistit používání jen takové techniky, která bude uzpůsobená svozům, v souladu s požadavky 

kladenými na ochranu životního prostředí 
5.1.9 zajistit v místě stání nádob odstranění takového odpadu, který byl volně uložen mimo tyto nádoby 

v důsledku jejich přeplnění 



5.1.10 zajistit zapůjčení nádob v rozsahu a počtu dle přílohy zadávací dokumentace č. 3 – Přehled nádob. 
Nádoby v majetku obce, občanů nebo podnikatelů nelze vyvážet výměnným způsobem, ale po 
vysypání odpadu se musí nádoba (kontejner) vrátit zpět na jejich místo stání. 

5.2 Nádoby, které jsou používány na směsný komunální odpad, budou každý rok označeny „známkou“, které 
dodá zhotovitel, na své náklady. 

5.3 Objednatel se zavazuje: 
5.3.1 zajistit volný přístup k nádobám v souladu se svozovým kalendářem, 
5.3.2 zajistit sjízdnost vozovek vedoucích k jednotlivým stanovištím nádob, 
5.3.3 zajistit, aby využitelný separovaný odpad nebyl znehodnocován jinými složkami odpadu, 
5.3.4 zajistit, aby nádoby na využitelný separovaný odpad neobsahovaly nežádoucí složky, jako: 

PAPÍR – mastný nebo jinak znečištěný papírem, uhlový nebo voskový papírem, použité pleny a 

další hygienické potřeby, 
PLAST – obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy), novodurové trubky, 
SKLO – keramika, porcelán, drátosklo, autosklo, zrcadla, varné sklo, televizní obrazovky, 

5.3.5 písemně oznámit zhotoviteli aktuální počet trvale bydlících obyvatel a rekreačních objektů k 1. 1. 
danému roku, a to do 15. 1. daného roku (specifikační list). 

5.4 Zhotovitel je oprávněn odmítnout svoz odpadu 
5.4.1 v případě nesjízdnosti vozovek vedoucích ke sběrným nádobám, 
5.4.2 v případě, kdy sběrné nádoby nebudou volně přístupné, 
5.4.3 který se nachází mimo určené sběrné nádoby, 
5.4.4 na který se nevztahuje zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
5.4.5 na který se nevztahuje tato smlouva, 
5.4.6 v případě, kdy nádoba obsahuje nedovolené složky odpadu jako zemina, stavební suť, kamení, 

cihly, uhynulá zvířata, odpad z vegetace, vánoční stromky a žhavý popel, odpad s nebezpečnými 
vlastnostmi. 

 

VI . 
Doba trvání smlouvy, odstoupení od smlouvy 

 
6.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021 
6.2 Účinnosti nabude smlouva dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zabezpečuje objednatel. 
6.3 Každá ze smluvních stran má právo smlouvu vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna 

písemně a doručena druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta je šestiměsíční a začíná běžet od prvého dne 
následujícího měsíce po doručení výpovědi. 

6.4 V případě výpovědi této smlouvy jednou ze smluvních stran se obě strany zavazují vypořádat své finanční 
poměry založené touto smlouvou a to nejpozději do uplynutí výpovědní lhůty. 

 

VII . 
Sankce 

 
7.1 Pokuty pro zhotovitele za případné prodlení či vady v plnění smlouvy: 

- 0,05% z hodnoty jednotlivého svozu za každý započatý měsíc prodlení při prodlení s odvozem 
velkoobjemového odpadu, 

- 0,05% z hodnoty jednotlivého svozu za každý započatý měsíc při prodlení s odvozem nebezpečného 
odpadu,  

- 0,05% z hodnoty jednotlivého svozu za každý započatý den při prodlení s odvozem komunálního 
odpadu, BIO odpadu (z nádob 1100l), plastů, papíru, tetrapaku, 

- 0,05% z hodnoty jednotlivého svozu za každý započatý týden při prodlení s odvozem směsného skla a 
bílého skla 

7.2 V případě, že nebude svoz některé z komodit proveden ve sjednaném termínu svozu, bude odečtena 
z měsíční úhrady svozu (měsíčního paušálu) 1/24 ze sjednané ceny za poskytování pravidelných služeb pro 
příslušnou komoditu a svoz dotčené komodity bude proveden v náhradním termínu zdarma. 

7.3 Pokud se objednatel dostane do prodlení s placením ceny za službu dle této smlouvy, zhotovitel má právo 
požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

 

VIII . 
Zvláštní ujednání 

 
8.1 Objednatel se zavazuje, že v době trvání této smlouvy neuzavře s třetí osobou smlouvu s obdobným 

předmětem plnění, který je sjednán v této smlouvě. 
8.2 Strany se dohodly, že v případě jakýchkoliv sporů dle této smlouvy, je příslušný Obvodní soud pro Prahu 10, 

případně Městský soud v Praze. 
8.3 Veškeré faktury vystavené pro obec Troubsko se budou posílat v elektronické podobě na emailovou adresu: 

administrativa@troubsko.cz 
 
 

mailto:administrativa@troubsko.cz


IX . 
Závěrečná ujednání 

 
9.1 V případě změny nebo doplnění této smlouvy bude vyhotovena smlouva nová, která zcela nahradí tuto 

smlouvu. Změny nebo doplnění musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 
9.2 Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

9.3 Strany sjednávají, že v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou mají ustanovení zákona, jež 
nemají donucující účinky, přednost před zvyklostmi. Ustanovení § 558 odst. 2, věty druhé zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném znění, se nepoužije. 

9.4 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek z této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 
občanského zákoníku. 

9.5 Smlouva je vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom z nich. 
9.6 Kontaktní osobou za zhotovitele je K V  poradce pro ekologii/komunální služby, telefon 

602 756 024, 516 417 304, e-mail 
9.7 Kontaktní osobou za objednatele  je p. Š , telefon 607 054 145 nebo 547 227 054, e-mail 

podatelna@troubsko.cz   

9.8 Emailová adresa pro zasílání veškerých faktur v elektronické podobě: administrativa@troubsko.cz 

9.9 Smlouva byla schválena na jednání zastupitelstva obce dne 21. 10. 2019 usnesením č. 4.2.b) 
 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikační list 

Příloha č. 2 – Rekapitulace ceny 

Příloha č. 3 – Přehled nádob 

 

 

V Troubsku, dne 6. 11. 2019     V Praze 7. 11. 2019 

 

 

 

 

 

____________________      ___________________ 

Za objednatele       AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o 

mailto:podatelna@troubsko.cz
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