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S M L O U V A  č. 13/2018 
 

o využití systému zavedeného městem Přeštice pro nakládání s komunálním odpadem pro 

využití a odstraňování odpadu zařazeného podle Katalogu odpadů jako odpad podobný 
komunálnímu  

 

uzavřená na základě §17 odst. 6 zákona č. 185 / 2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

Město Přeštice 
Se sídlem: Masarykovo nám. 107, 334 01 Přeštice  
IČ: 00257125  
DIČ: CZ00257125 

Bankovní spojení: KB Přeštice 

Číslo účtu: 19-829361/0100 

Zastoupené starostou města panem Mgr. Karlem Naxerou 

  

Dále jen “poskytovatel systému” 
 

Společnost: PCP BREWERY s.r.o.  

Se sídlem:  Masarykovo nám. 311, 334 01 Přeštice 

IČ: 05449715 

DIČ: CZ05449715  

Bankovní spojení: KB a.s. 

Číslo účtu: 115-3322340247/0100 

Zastoupená panem 

 

 Dále jen “příjemce systému” 

 

Smluvní strany Město Přeštice a Jiří Janeček uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku po dohodě 
stran podle ustanovení § 1746/2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník shora označenou smlouvu 

tohoto obsahu: 

 

 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

 

Předmětem této smlouvy je zajištění využívání a odstraňování odpadů podobných komunálnímu ze 
strany Města Přeštice (jako poskytovatele systému nakládání s komunálním odpadem) formou využití 
systému města pro nakládání s komunálním odpadem ve prospěch společnosti, PCP BREWERY s.r.o. 

jako příjemce systému, která produkuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný 
komunálnímu za níže uvedenou úplatu. 

 

 

Článek III. 
Základní pojmy, charakteristiky odpadů 

 

1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a 
přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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2. Komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 
osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 
k podnikání. 

3. Odpadem podobným komunálnímu se rozumí odpad podobného složení jako komunální odpad, 
zařazený do skupiny odpadů 20 v Katalogu odpadů, vznikající při nevýrobní činnosti právnických 
osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

4. Směsným zbytkovým odpadem se rozumí složka odpadu podobného komunálnímu odpadu, 
která vznikla po vytřídění např. plastu, papíru, skla, kovového odpadu, dřeva, biologického 
odpadu, objemného odpadu a nebezpečných složek. 

5. Nebezpečným odpadem se rozumí odpad, který je uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů 
uvedeném v prováděcím právním předpisu a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více 
nebezpečných vlastností uvedených v příloze 2 zákona č. 185/2001 Sb. odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Objemným odpadem se rozumí takový komunální odpad, který se svými rozměry nebo 
charakterem nedá zařadit mezi odpad směsný zbytkový, např. pneumatiky, nábytek, koberce, 
apod. 

7. Biologickým odpadem se rozumí takový komunální odpad, který lze biologicky rozložit, jako 
např. listí, větve, tráva apod. 

8. Stavebním odpadem se rozumí odpad vzniklý při stavební činnosti příjemce systému. 
 

 

Článek IV. 
Ukládání odpadu ze strany příjemce systému 

 

1. Příjemce systému je povinen odpad podobný komunálnímu odděleně shromažďovat, třídit a 
předávat k využití nebo odstranění oprávněné osobě, která pro poskytovatele systému zajišťuje 
sběr a svoz odpadu. 
 

2. Příjemce systému je povinen ukládat vytříděné složky odpadu podobného komunálnímu (papír, 
sklo, plasty) do speciálních sběrných nádob na separovaný odpad (kontejnery na papír, sklo a 
plasty) za tímto účelem pořízených (nebo pořízených ze strany poskytovatele systému). 

 

3. Příjemce systému je povinen ukládat směsný zbytkový odpad do sběrné nádoby (popelnice, 
kontejner) za tímto účelem pořízené (nebo pořízené ze strany poskytovatele systému). 

 

4. Nebezpečný odpad a ostatní odpad (objemný, stavební, biologický) vzniklý z výrobní i nevýrobní 
podnikatelské činnosti příjemce systému bude odstraňován tímto samostatně v souladu se 

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 

 

Článek V. 
Druh a množství odpadu příjemce systému 

 

1. Příjemce systému je ze zákona o odpadech je povinen vést evidenci na všechny druhy 
vyprodukovaného odpadu vzniklého v rámci vlastní podnikatelské a provozní činnosti. 
 

2. Množství odpadu podobného komunálnímu se na daný kalendářní rok odvozuje od množství 
odpadu podobného komunálnímu vyprodukovaného za předešlý kalendářní rok ze strany příjemce 
systému dle evidence odpadů. 

 

3. Příjemce systému je povinen každoročně nejpozději do 15. 1. příslušného kalendářního roku 

předložit poskytovateli systému evidenci odpadů za předešlý kalendářní rok za účelem stanovení 
počtu a velikosti sběrných nádob, za účelem stanovení četnosti vývozů sběrných nádob 
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oprávněnou osobou a rovněž za účelem stanovení výše ceny za poskytnuté služby – možnost 
zapojení do systému nakládání s odpady poskytovatele. 

 

4. Množství a druhy odpadů na příslušný kalendářní rok budou stanoveny (v návaznosti na počet  
a množství sběrných nádob a četnost svozů) v dodatku ke smlouvě platném pro příslušný 
kalendářní rok. Tento dodatek ke smlouvě se smluvní strany zavazují uzavřít vždy nejpozději do 
31. 3. příslušného kalendářního roku.    

 

 

Článek VI. 
Zajištění možnosti ukládání odpadu podobného komunálnímu ze strany poskytovatele 

systému 
 

1. Poskytovatel systému prostřednictvím této smlouvy umožňuje příjemci systému využívat za níže 
uvedenou smluvní cenu sběrných nádob Města Přeštice pro ukládání vytříděných složek odpadu 
podobného komunálnímu. Jedná se o kontejnery o objemu 1.100 l na plasty, sklo a papír.  
 

2. Vyprodukovaný směsný zbytkový odpad podobný komunálnímu bude ukládán do vlastní sběrné 
nádoby o objemu 1100 l určené pro PCP BREWERY s.r.o., Masarykovo nám. 311, 334 01 

Přeštice s vývozem 2 x týdně. 
 

 

Článek VII. 
Cena za poskytnuté služby ze strany poskytovatele systému 

 

1. Cena za poskytnuté služby tedy za možnost ukládání odpadu podobného komunálnímu ze strany 
příjemce systému v rámci zavedeného systému obce jako poskytovatele systému se stanovuje jako 
jednorázová.  
 

2. Cena za poskytované služby pro příslušný kalendářní rok bude stanovena v dodatku ke smlouvě 
platnému pro příslušný kalendářní rok. Tento dodatek ke smlouvě se smluvní strany zavazují 
uzavřít vždy do 31. 3. příslušného kalendářního roku.  

 

3. Nedojde-li k uzavření dodatku ve smyslu čl. V. 4. a čl. VII. 2. smlouvy pro příslušný kalendářní 
rok, příjemce systému se zavazuje hradit cenu za poskytnuté služby v příslušném kalendářním 
roce (do doby, než bude smluvní vztah ukončen) ve výši, která byla mezi smluvními stranami 
sjednána naposledy.    

 
4. Uvedená cena bude zaplacena ze strany příjemce systému nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření 

dodatku ve smyslu čl. V. 4. a čl. VII. 2. smlouvy pro příslušný kalendářní rok. Nedojde-li 

k uzavření tohoto dodatku, pak cena bude zaplacena do 30 dnů od doručení výzvy (faktury) od 
poskytovatele systému. Platbu lze provést bezhotovostním převodem na účet poskytovatele 
systému nebo v hotovosti. 

 

5. Smluvní strany se pro případ porušení povinnosti příjemce systému platit cenu poskytované 
služby včas a řádně ujednali smluvní pokutu ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

 

Článek VIII. 
Navýšení ceny ze strany poskytovatele systému 

 

1. Pro každý následující kalendářní rok trvání smluvního vztahu se sjednává oprávnění poskytovatele 
systému jednostranně zvýšit sjednanou cenu za poskytované služby o procentuální část 
odpovídající procentu inflace české koruny oznámené českým statistickým úřadem (eventuálně 
jiným orgánem plnícím tuto funkci), za předcházející kalendářní rok. 



 4 

2. Poskytovatel systému je oprávněn jednostranně zvýšit sjednanou cenu za poskytované služby o 
míru inflace podle předcházejícího bodu tohoto článku smlouvy však pouze za podmínky, že 
k navýšení ceny o míru inflace přistoupil i dodavatelský subjekt, který poskytovateli služby 
poskytuje komunální služby. 

 

3. Zvýšení ceny provede poskytovatel systému v příslušném kalendářním roce písemným přípisem 
doručeným příjemci systému do 30. června, případně bezodkladně poté, kdy později bude míra 
inflace skutečně vyhlášena s tím, že nájemné se zvyšuje pro tento rok již od 1. ledna. 

 

4. Rozdíl mezi dosud sjednanou cenou za poskytované služby připadající na příslušný kalendářní rok 
a novou cenou na toto období po provedeném jednostranném zvýšení, uhradí příjemce systému do 
30 dnů od doručení oznámení o jednostranném navýšení ceny.  

 

5. Cena zvýšená poskytovatele systému v souladu s tímto článkem smlouvy se příjemce systému 
zavazuje respektovat bez toho, že by bylo zapotřebí změny (uzavření dodatku) této smlouvy.    

 

 

Článek IX. 
Ukončení smluvního vztahu 

 

1. Tento smluvní vztah může být ukončen dohodou smluvních stran, výpovědí anebo odstoupením 
od smlouvy. 

 

2. Dohodou smluvních stran učiněnou v písemné formě může tato smlouva zaniknout kdykoli během 
její účinnosti. 

 

3. Kterákoli strana smlouvy je oprávněna smlouvu kdykoli vypovědět písemnou výpovědí. 
Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a začíná běžet od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, v němž byla výpověď prokazatelně doručena druhé straně. 

 

4. Závažné či opakované porušení podmínek sjednaných v této smlouvě je důvodem pro odstoupení 
od smlouvy s okamžitou účinností ode dne prokazatelného doručení projevu vůle o odstoupení 
smluvní straně, která ustanovení smlouvy porušila. 

 

 

Článek X. 
Odstoupení smluvních stran od smlouvy 

 

1. Poskytovatel systému je oprávněn od této smlouvy odstoupit  
- v případě prodlení s placením ceny za poskytnuté služby v oblasti nakládání s odpadem 

podobným komunálnímu na straně příjemce systému delším než 30 kalendářních dnů. 
- v případě prodlení příjemce systému se splněním povinnosti předložit evidenci odpadů za 
předešlý rok dle čl. V. 3.  
 

2. Příjemce systému je oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže poskytovatel systému nakládání 
s komunálním odpadem neplní dohodnuté využívání a odstraňování odpadů podobných 
komunálnímu, ačkoli byl na to prokazatelně upozorněn a závada nebyla ani přes upozornění 
odstraněna. 
 

3. Kterákoli strana smlouvy je oprávněna od této smlouvy odstoupit, nedojde-li ve sjednaných 
lhůtách k uzavření dodatku ke smlouvě předvídaného v čl. V. 4. A VII. 2. smlouvy.   

 

4. Odstoupení od smlouvy je účinné, jakmile je projev vůle o odstoupení prokazatelně doručen 
smluvní straně, která povinnost ze smlouvy porušila. 
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Článek XI. 

Doba trvání smlouvy 

 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 3. 12. 2018 

 

 

Článek XII. 
Společná ustanovení 

 

1. Tato smlouva, řádně uzavřená oběma smluvními stranami, slouží jako průkazný doklad příjemce 
systému o nakládání s odpadem podobným komunálnímu ve vztahu ke kontrolním orgánům a 
ostatním orgánům dohledu. 

 

2. Uzavřením této smlouvy se na příjemce systému přiměřeně vztahují ustanovení Obecně závazné 
vyhlášky Města Přeštice č. 1/2015, o nakládání s komunálním odpadem včetně stavebního odpadu 
na území Města Přeštice a to o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu. 

3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran zůstávají ujednání o 
smluvních pokutách v platnosti. Ujednáním o povinnosti k úhradě smluvní pokuty není dotčeno 
právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody přesahující výši smluvní pokuty. 

4. Pro doručování jakýchkoliv písemností z této smlouvy plynoucích platí pro smluvní strany adresa 
uvedená v čl. I. této smlouvy. Pro doručování platí podmínky uvedené v ust. § 570 až 573 
občanského zákoníku. 

   

5. Jakékoli změny či doplňky této smlouvy jsou možné a platné jen tehdy, pokud byly učiněny 
formou písemných, vzestupně číslovaných a oboustranně podepsaných doplňků. 
 

6. Tato smlouva je vyhotovena v počtu 2 výtisků s platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení 
obdrží každá smluvní strana. 
 

7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu před jejím podpisem přečetly a souhlasí s jejím obsahem, 
který je jim srozumitelný, že smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že tato byla 
sepsána určitě, vážně, srozumitelně, nikoli v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svými podpisy. 

 

 

Článek XIII. 

Podpisy smluvních stran 

 
 

    V Přešticích, dne 6. 12. 2018                                         V Přešticích, dne 6. 12. 2018 

 

 

     Za poskytovatele systému:              Za příjemce systému:                                                   
 

 

 

 …...………………………………                                               …...………………………………                                                   
 Mgr. Karel Naxera              

    starosta města          

 


