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č.j. KRPZ-113823-13/ČJ-2019-1500VZ-MET

Smlouva o odstraněni odpadu

ČI. I.

Smluvní strany

1. Česká republika - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Sídlo: J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín
IČO: 72052767
DIČ: CZ72052767
Bankovní spojení: ČNB pobočka Brno
Číslo účtu: 28036881/0710
jednající Mgr. Ing. Miloš Poloczek, náměstek ředitele krajského

ředitelství
Kontaktní osoba: Ing. Ivana Karkošková
Email: krpz.osc.podatelna@pcr.cz
Telefon: 974 661 574

na straně jedné (dále jen ,,původce odpadu")

a

2. Marius Pedersen a. s.
Sídlo/místo podnikáníl:
Kontaktní adresa:

IČO:
DIČ:
Zastoupená
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Email:
Telefon:

Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
Provozovna Otrokovice
Kvítkovice 343, 765 02 Otrokovice
42194920
CZ42194920

. , oblastní manažer, na základě plné moci
ČSOB a. S.
8787063/0300

.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 389

na straně druhé (dále jen ,,oprávněná osoba")

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jenom ,,občanský zákoník"), tuto

smlouvu o odstranění odpadu
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ČI. íl.
Předmět smlouvy

1. Oprávněná osoba se zavazuje převzít od původce odpadu odpad zařazený dle Katalogu
odpadů v souladu vyhláškou MŽP č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění
pozdějších předpisů (dále ,,předmět plnění").

2. Původce odpadu se zavazuje za výše uvedený předmět plněni uhradit smluvní cenu dle
ČI. VIl. této smlouvy (dále jen "smlouvy").

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka oprávněné osoby ze dne 22. 11. 2019,
která byla podána na základě zadávacího řízení zveřejněného pod č. j. KRPZ-113823-
4/ČJ-2019-1500VZ-MET a byla vybrána jako nejvýhodnější.
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ČI. Ill.
Povinnosti smluvních stran

1. Oprávněná osoba je zejména povinna:

a) provést předmět plněni řádně a včas,

b) provést předmět plněni ve stanoveném místě, stanoveným způsobem a ve
stanovené jakosti,

c) opatřit věci potřebné k provedení předmětu plnění, jejichž kupní cena je zahrnuta
v ceně za provedení předmětu plněni,

d) upozornit původce odpadu na překážky znemožňujÍcÍ provedeni předmětu plnění
bez zbytečného odkladu,

e) poskytnout záruky za jakost předmětu plněni,

f) nést odpovědnost za vadné a opožděné plnění a způsobené škody z tohoto plněni,

g) provést předmět plněni na náklad původce odpadu.

2. Původce odpadu je zejména povinen:

a) poskytnout oprávněné osobě potřebnou součinnost,

b) oznámit oprávněné osobě vady předmětu plnění a požadovat jejich odstranění v
náhradním termínu, na němž se dohodne s oprávněnou osobou,

C) zaplatit cenu předmětu plnění ve sjednané době.

ČI. IV.
Práva smluvních stran

1. Oprávněná osoba je zejména oprávněna:

a) požadovat od původce odpadu řádné a včasné plnění jeho povinnosti podle ČI. Ill.,
odst. 2, a to v řádném či náhradním termínu, na němž se dohodne s oprávněnou
osobou,

b) odstoupit od smlouvy při podstatném porušeni povinností původce odpadu.
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2. Původce odpadu je zejména oprávněn:

a) požadovat od oprávněné osoby náhradu za jeho vadné a opožděné plnění dle článku
Ill., odst. 1, včetně náhrady za způsobené škody,

b) požadovat od oprávněné osoby řádné a včasné plněni jeho povinnosti dle článku Ill.,
odst. 1., a to v řádné či náhradní lhůtě,

C) odstoupit od smlouvy při podstatném porušení povinnosti oprávněné osoby.

ČI. V.

l Dodací podmínky
1. Způsob a termín provedení předmětu plněni:

G .

a) Oprávněná osoba převezme od původce odpadu odpady a odstraní je v souladu
s provozním řádem skládky a předpisy s tím souvisejíchni

b) Původce odpadu zajistí na svůj náklad dopravu a zodpovídá za zajištění odpadu

l proti úletu až do místa plněni - skládky.
! C) Odvoz a odstraněni odpadu proběhne v den dle dohody obou smlúvních stran.
l

d) Místo plněni je skládka Moravská skládková společnost a. s., Kvítkovlce 343, 765 02
Otrokovice.

2. Podmínky prováděni předmětu plnění:

a) Původce odpadu je povinen dodržovat interní předpisy skládky a bezpečnost
provozu při pohybu ve skládce.

l b) Původce odpadu je povinen řídit se pokyny pracovníků skládky při ukládání odpadů,
kteří dbají o řádné složeni a odstranění odpadů a bezpečnost provozu. Původce

l odpadu je povinen při vykonáváni činnosti v provozovnách provozovatele (skládka)
: dodržovat platné předpisy v oblasti BOZP a PO, ochrany životního prostředí (řádné

shromažďování, třiděni a odstraňováni vzniklých odpadů), dodržovat dopravní
předpisy.

c) Původce odpadu v případě jednorázové nebo z první řady opakovaných dodávek
odpadu předá oprávněné osobě ,,Základni popis odpadu" v souladu s Přňohou č. 1
vyhlášky č. 294/2005 Sb. Při opakovaných dodávkách odpadu může být ,,základní
popis odpadu" nahrazen čestným prohlášením původce odpadu, že odpad odpovídá
základnímu popisu, dodanému při první z řady dodávek.

i
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ČI. VI.
Odpovědnost za vady předmětu plněni a záruka za jakost

1. Předmět plněni má vady, jestliže provedení předmětu plněni neodpovídá výsledku
určenému v této smlouvě.

2. Reklamace se řídí dle Občanského zákoníku, v platném znění.
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ČI. VII.
Cena plnění

1. Cena je sjednána dohodou smluvních stran podle § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve
znění pozdějších předpisů, a dle cenové nabídky oprávněné osoby ze dne 22. 11. 2019
platné v době uzavřeni této smlouvy.

2. Niže uvedené ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a jsou platné po celou dobu
platnosti a účinnosti této smlouvy vyjma případu, kdy dojde ke změně ceny základního
poplatku za ukládáni odpadu stanoveného příslušným zákonem.

3. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s realizaci předmětu plněni.

4. Sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5. Celkové finanční plněni dle této smlouvy nepřesáhne 84, 700,- KČ VC. DPH (slovy:
osmdesátčtyřitisicesedmsetkorunčeských).

6. Rozpis cen:

Základní Cena za Cena zaNazev sluzby: poplatek
. . , W . odstraneni odstranen]Odstraněni jineho nez komunalního za

- "" " t " · . . odpadu odpaduodpadu - prevazne ob'emny odpad uklaganl v Kč v Kč
v Kc It bez DPH It VC. DPH It

Katalogové číslo (93/2016 Sb.)
20 02 01 - Biologicky rozložitelný o,- 700,- . 847,-

odpad :

. Katalogové číslo (93/2016 Sb.) 500,- 600,- 726,-20 03 07 - objemný odpad
l

:

7. Při potřebě odstraněni ostatních odpadů z Katalogu odpadu bude cena za odstraněni
předem vzájemně odsouhlasena oběma smluvními stranami.

ČI. Vlil.
Platební podmínky, fakturace

1. Původce odpadu se zavazuje zaplatit do 30-ti dnů od doručení faktury za provedeni
předmětu plnění, a to převodem na účet oprávněné osoby.

2. Faktury budou zaslány na adresu původce odpadu nejpozději do 5-ti dnů od data
realizace předmětu plněni (ČI. V.).

3. Faktura musí obsahovat především tyto údaje:

a) číslo faktury a smlouvy,

b) název a sídlo původce odpadu a oprávněné osoby,

C) den vystaveni a splatnosti faktury,

d) přesný název předmětu smlouvy a jeho množství,

l
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e) struktura platby,

f) číslo účtu, na který má být placeno.

4. Za datum uhrazeni faktury se považuje den, kdy částka uvedená ve faktuře byla
odepsána z účtu původce odpadu.

5. Oprávněná osoba je povinna doručit fakturu v elektronické podobě do datové schránky
éĹ původce odpadu: w6thp3w.

'.. 7. Pokud elektronické doručeni faktury do datové schránky původce odpadu není možné
či vhodné, lze fakturu doručit v listinné podobě na adresu: Česká republika - Krajské
ředitelství policie Zlínského kraje, j. A. Bati 5637, 760 01 Zlín; případně v elektronické

! podobě na e mail" krpz orú podatelna@pcr.cz. Každý e mail musí obsahovat pouze
.äi jednu fakturu.

8. Původce odpadu je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení
Š fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje
Q uvedeny chybně. Oprávněná osoba je povinna podle povahy nesprávnosti fakturu opravit

nebo nově vyhotovit. V takovém případě není původce odpadu v prodlení se zaplacením
"' ceny předmětu plnění. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne
.l

: běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.
:.b

-I

S

ČI. lX.
Povinnost mlčenlivosti

1. Oprávněná osoba se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost
o informacích, které při plněni této smlouvy získá od původce odpadu nebo o původci
odpadu či jeho zaměstnancích a spolupracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného
souhlasu původce odpadu žádné třetí osobě ani je použit v rozporu s účelem této

l smlouvy, ledaže se jedná:
i
l a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
l

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným
S!

m rozhodnutím oprávněného orgánu.

2. Oprávněná osoba je povinna zavázat povinností mlčenlivosti, podle odstavce 1, všechny
osoby, které se budou podílet na poskytování služeb původci odpadu dle této smlouvy.

3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování
služeb dle této smlouvy, odpovídá oprávněná osoba, jako by povinnost porušila sama.

4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.

í

Z

F'
b

E
S

S

:Š
Š

,

,
É

.

ČI. X.
Podmínky odstoupeni od smlouvy

1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních vztahů
a pokud tento úmysl oznámí oprávněná strana druhé straně bez zbytečného odkladu
poté, kdy se o tomto porušeni dověděla.
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2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušujÍcÍ smlouvu věděla
nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém
plnění smlouvy.

3. Za podstatné porušení se považuje zejména:
:.·7

a) původce odpadu nesplní své finanční závazky vůči oprávněné osobě a nebude ,
schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,

b) oprávněná osoba může také odstoupit od smlouvy, jestliže původce odpadu 'k,
....:.5_

neposkytne nutné protiplnění a tím způsobí neschopnost oprávněné osoby provést
určitý úkon. Odstoupení je však přípustné teprve tehdy, když oprávněná osoba
dohodla s původcem odpadu písemně novou přiměřenou lhůtu ke splněni závazku a
ta neúspěšně uplynula.

,
4. Původce odpadu je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku oprávněné osoby probíhá inso|venčnj řízeni, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

b) insolvenčni návrh na oprávněnou osobu byl zamítnut proto, že majetek oprávněné
osoby nepostačuje k úhradě nákladů inso|ventního řizeni;

C) oprávněná osoba vstoupí do likvidace.

5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručeni písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se
nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

6. Oprávněná osoba podpisem této smlouvy prohlašuje, že není vedena v registru
nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financi ČR. V případě, že je toto
prohlášení nepravdivé anebo v případě, že bude oprávněná osoba dodatečně zapsána v
registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu účinnosti této smlouvy a nevyrozumí o tom
ihned původce odpadu, má původce odpadu právo od smlouvy odstoupit, a to v souladu
s odst. 5 tohoto článku.

ČI. XI.
zajištění splnění závazků a povinností smluvních stran

1. V případě nedodržení termínu zhotoveni a předáni řádně zhotoveného předmětu plněni
podle ČI. V. ze strany oprávněné osoby, v případě nepřevzetí předmětu plnění ze strany
původce odpadu z důvodů vad předmětu plněni nebo v případě prodlení oprávněné
osoby s odstraněním vad předmětu plnění je oprávněná osoba povinna uhradit původci
odpadu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý
kalendářnI den prodlení.

2. V případě neuhrazení faktury původcem odpadu v termínu uvedeném v ČI. Vili. této
smlouvy, má oprávněná osoba právo na úroky z prodlení podle § 1970 občanského
zákoníku ve výši 0,05 % z neuhrazené ceny za předmět plnění za každý den prodlení.

3. Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 30-ti dnů ode dne doručení jejich
písemného uplatnění druhou smluvní stranou.

4. V případě prodlení oprávněné osoby či v případě vadného plnění oprávněné osoby,
které bude mít za následek způsobeni škody, bude postupováno dle ustanoveni § 2951
a nás|edujících Občanského zákoníku.
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5. Škody způsobené oprávněnou osobou při provádění předmětu plnění na vlastnictví
původce odpadu či třetích osob v místě plněni předmětu plnění, odstraní oprávněná
osoba na své náklady.

6. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok oprávněných
smluvních stran na náhradu škody v plné výši, ani povinnost oprávněné osoby řádně
dokončit předmět plněni.

ČI. XII.
Vznik, změna a zánik smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, nabývá platnosti dnem podpisu smluvními
stranami a je účinná od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023 nebo do doby vyčerpáni částky
uvedené v ČI. VIl odst. 5 této smlouvy, podle toho, která ze skutečností nastane dřive.

2. Smluvní strany se dohodly, že vložení smlouvy do registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajisti původce odpadu.

3. Oprávněná osoba bez výhrad souhlasI se zveřejňováním své identifikace a dalších údajů
uvedených v této smlouvě, včetně cen. Smluvní strany prohlašují, že žádná z částí této
smlouvy není předmětem obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.

4. Veškeré změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemného dodatku
potvrzeného podpisem obou smluvních stran.

5. K zániku smlouvy může dále dojit:

a) písemným odstoupením jednou ze smluvních stran,

b) písemnou dohodou smluvních stran,

C) písemnou výpovědi jednou ze smluvních stran, výpovědní lhůta činí 1 měsíc a
počíná běžet l. den měsíce nás|edujÍcÍho po jejím doručení druhé smluvní straně.

ČI. XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídI se právní vztahy z ni vyplývající
přIslušnými ustanoveními Občanského zákon iku.

2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně
změnu údajů uvedených v ČI. l této smlouvy.

3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před
přIslušnými obecnými soudy.

4. Oprávněná osoba bez výhrad souhlasí se zveřejňováním své identifikace a dalších údajů
uvedených v této smlouvě, včetně ceny předmětu pinění.

5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
Původce odpadu obdrží jedno vyhotoveni, oprávněná osoba jedno vyhotovení smlouvy.
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7. Tato smlouva obsahuje celkem 8 (slovy: osm) stran textu a 1 (slovy: jednu) přňohu o 2
(slovy: dvou) stranách textu - plná moc.

8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni této smlouvy rozhodujici, na důkaz čehož připojuji
smluvní strany své podpisy.

V Otrokovicích dne "ä 12, 2019 Ve Zlíně dn" 2& 11. m

Za původce odpadu:
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Mr

PLNÁ MOC

Společnost Marius Pedersen a.s., se sídlem Hradec Králové, Průběžná 1940/3, PSČ 500 09, IČ:42194920,
(dále také jako ,,Společnost"), jednající členy představenstva Společnosti uděluje následující plnou moc
oblastnímu manažerovi . .

.i je oprávněn jednat za
Společnost a podepisovat jménem Společnosti v následujících věcech:

l. Jednání a podepisování při všech jednáních a úkonech v pracovněprávních vzťaž Ich
A'

ll. jednání a podepisováni v nádedujícich obchodních a provozních záležitostech:
t: a) jednat a podepisovat:

, · při účasti Společnosti v poptávkových a výběrových řízeních· při jednáních s bankami a ostatními obchodními partnery
b) jednat a podepisovat za Společnost tyto dokumenty:

korespondence Společnosti
· dodavatelské smlouvy
· nájemní smlouvy
· kupní smlouvy

' · ostatní obchodní smlouvy
· nabídky zákazníkům a smlouvy z těchto nab idek vyp|ývajĹcÍ

l · vnitřní předpisy Společnosti
'l Zmocněnec je na základě této plné moci oprávněn ke všem úkonům při výše uvedených jednáních
i s následujícími omezeními:
i a) při podepisování dokumentů a uzavíráni smluv dle Č!. ll, nikoliv na dobu neurčitou, může mocněnec

Společnost zavázat maximálně do výše hodnoty plněni v částce 2.000.000,- KČ,
:1 b) při podepisování dokumentů a uzaviránl smluv dle ČI. íl. na dobu neurčitou může zmocněnec

Společnost zavázat maximálně do výše hodnoty plnění v částce 1.000.000,- Kč ročně.
Má se za to, že do celkového limitu závazku výše uvedených se započítávají i smluvní pokuty.

!
i Zmocněnec je oprávněn si ustanovit za sebe zástupce v rozsahu této plné moci s tím, že při uzavřeni
i obchodních smluv může za sebe ustanovit zástupce, pouze a výlučně v následujícím rozsahu:

j a) při uzavíráni obchodních smluv, nikoliv na dobu neurčitou, v rozsahu závazku maximálně do výše
l hodnoty plnění v částce 250.000,- Kč,! b) při uzavíránI obchodních smluv na dobu neurčitou v rozsahu závazku maximálně do výše hodnoty

plněni v částce 150.000,- Kč ročně,
c) při účasti Společnosti v poptávkových a výběrových řízeni v rozsahu závazku maximálně do výše

hodnoty plnění v částce 250.000,- KČ u smluv na dobu určitou, a v případě smluv na dobu neurčitou
závazek maximálně do výše hodnoty plněni v částce 150.000,- KČ ročně.

Na základě této udělené plné moci zmocněnec není oprávněn k jakémukoliv úkonu při nabýváni, zcizování
nebo zatěžování nemovitosti Společnosti.

i

, Podpisem této plné moci zároveň zmocněnec potvrzuje, že pfed jejím podpisem byl v plném rozsahuseznámen s organizačními směrnicemi platnými pro Společnost a společnosti ze skupiny Marius Pedersen
; Group ve znění platném ke dni podpisu této plné moci.
S

í V Hradci Králové dn, 3 (l -08- 2011
ŠS'

předseda představenstva

člen představenstva

Zmocněni přijímám:



7- ,KJvěření legalizacePodle ověřovací knihy č. O >..:"?L':./201], na'.

a c. O 7>7 /2011,
jejichž

totožnost byla zjištěna z platných úředních průkazů, tuto listinu před notárkou vlastnoručně
podepsali.
V Hradci Králové dne 30. sIpna 2011

""m


