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SMLOUVA č. MULNCJ 88221/2019
ag. č. DS201900638

uzavřena podle § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

na „Zajištění výsypu kontejnerů na sběr dalších vytříděných složek komunálního
odpadu“

I.
Smluvní strany

Objednatel: Město Louny
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 01 Louny
Zastoupený: Mgr. Pavlem Jandou, starostou města
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Louny
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Iveta Jungová e-mail: i,jungova@mulouny.cz tel. 415 621 147

fax. 415 621 100

(dále také jen „objednatel“)

a

Dodavatel: Marius Pedersen a.s.
Sídlo: Průběžná 1940/03
Zastoupený: Pavlem Strnadem, oblastním manažerem na základě plné moci
IČO: 42194920
DIČ: CZ42194920
Registrace: U Krajského soudu Hradci Králové,

Oddíl B vložka 389
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu:
Osoby oprávněné k jednání ve věce technických:
Pavel Strnad e-mail:

(dále také jen „dodavatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) na opakující
se služby – výsyp kontejnerů na sběr dalších vytříděných složek komunálního odpadu.

II.
Předmět smlouvy a podmínky plnění

1. Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky vedené pod názvem „Zajištění
výsypu kontejnerů na sběr dalších vytříděných složek komunálního odpadu“. Objednatel jako
zadavatel této zakázky vybral ve výběrovém řízení provedeném v souladu s článkem 5
Pravidel Rady města Loun č. P 8/2016 „o zadávání veřejných zakázek města Loun“, v platném
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znění, nabídku dodavatele, která splnila požadavky objednatele uvedené v zadávací 
dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější. 

2. Realizace služeb, které jsou předmětem této Smlouvy, je vymezena touto Smlouvou a dále 
podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci jmenované zakázky a nabídkou 
dodavatele ve výběrovém řízení. Výše uvedená nabídka a zadávací dokumentace se stávají 
okamžikem uzavření této smlouvy pro smluvní strany závazné. Dodavatel je povinen při plnění 
dále specifikovaného předmětu dodržovat mimo ustanovení této Smlouvy také všechny výše 
uvedené dokumenty. 

3. Předmětem Smlouvy je komplexní a celoroční zajištění sběru, přepravy a využití vytříděných 
složek komunálního odpadu – drobného kovového odpadu, jedlých olejů a tuků, zahrnující: 

• dodávku 10 kusů kontejnerů na sběr drobného kovového odpadu a jejich údržbu, 
• dodávku 15 kusů kontejnerů na sběr jedlých olejů a tuků a jejich údržbu, 
• sběr, přepravu a využití vytříděných složek komunálního odpadu, 
• úklid okolí kontejnerů na sběr vytříděných složek komunálního odpadu při jejich výsypu, 
• vedení evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, 
• čistění kontejnerů na sběr vytříděných složek komunálního odpadu (1x ročně, zpravidla 

v letním období). 

Sběr bude prováděn do standardizovaných kontejnerů o objemu min. 1100 l (kovový odpad) a 
min. 120 l (jedlé oleje a tuky), jednotného barevného provedení pro každou komoditu a 
kontejnery budou odpovídat příslušným normám. Nové, max. 1 rok staré, kontejnery dodá 
dodavatel nejpozději ke dni zahájení činnosti sjednané touto smlouvou. Cena za jejich dodání, 
užívání a případnou údržbu je zahrnuta v ceně plnění. 

Objednatel si vyhrazuje právo rozšířit nebo naopak omezit množství lokalit, u kterých bude 
dodavatel předmět smlouvy realizovat. Informaci o rozšíření/omezení množství lokalit zašle 
objednatel dodavateli elektronicky a to současně s informací, od kdy bude zahájeno/ukončeno  
plnění dle této smlouvy v této lokalitě. 

Objednatel si zároveň vyhrazuje právo požadovat častější nebo méně časté vysypávání 
kontejnerů a právo požadovat sběr i dalších komodit, např. v souvislosti se změnou legislativy 
nebo zvýšením či snížením produkce odpadů, které bude odpovídat potřebám objednatele. 
Změnu komodit či změnu četnosti vývozu oznámí objednatel osobě oprávněné jednat 
za dodavatele písemně nebo elektronicky před termínem požadované změny. Dodavatel je 
povinen respektovat četnost vysypávání kontejnerů stanovenou objednatelem,  
v době podpisu smlouvy je stanovena četnost výsypu 1x měsíčně. Termín prvního výsypu 
kontejnerů bude upřesněn před zahájením plnění, další výsypy budou následovat v měsíčním 
intervalu, resp. intervalu delším dle nabídnuté velikosti nádoby. Přesné rozmístění kontejnerů 
na sběr drobného kovového odpadu i kontejnerů na sběr jedlých olejů a tuků bude upřesněn 
před zahájením plnění dle této smlouvy. Vysypávání kontejnerů bude dodavatel provádět 
pomocí speciální svozové techniky určené pro nakládání s odpady podle zvláštních předpisů. 

Dodavatel se při sběru, přepravě a využití vytříděných složek komunálního odpadu bude řídit 
podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen 
„zákon o odpadech“), v platném znění. Nedílnou součástí plnění je i odstranění sebraných 
odpadů v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto 
zákonu. Pokud dodavatel není oprávněnou osobou pro nakládání s odpady, předá vytříděné 
složky komunálního odpadu oprávněné osobě k využití, o čemž povede evidenci.  Doklad 
o předání sebraného odpadu oprávněné osobě k využití bude povinnou přílohou faktury – 
bude upraveno před podpisem smlouvy dle skutečnosti. 
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Dodavatel je povinen zasílat objednateli jedenkrát za čtvrtletí hlášení o množství svezených 
jednotlivých komodit. Evidence bude obsahovat množství sebraných vytříděných složek 
komunálního odpadu v tunách za 1 kalendářní měsíc, a to za každou komoditu zvlášť. Hlášení 
zašle dodavatel elektronicky osobě oprávněné jednat za objednatele dle smlouvy či jejímu 
zástupci nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního čtvrtletí. 

4. Dodavatel se zavazuje realizovat plnění v souladu s touto smlouvou, pokyny objednatele, 
zadávací dokumentací zakázky nazvané „Zajištění výsypu kontejnerů na sběr dalších 
vytříděných složek komunálního odpadu“ (na základě které podal dodavatel svou nabídku 
do výběrového řízení uvedené zakázky a s níž je tedy důkladně obeznámen), a dále v souladu 
s Nabídkou dodavatele podanou ve výběrovém řízení výše uvedené veřejné zakázky, jakož 
i v souladu s příslušnými právními předpisy. 

5. Dodavatel bude uvedené činnosti předmětu Smlouvy provádět na určených místech plnění a 
za smluvenou cenu. 

6. Dodavatel je povinen pro plnění předmětu smlouvy používat vozidla splňující emisní normu 
minimálně EURO 5. Mimořádně, např. pro případ poruchy, může dodavatel použít záložní 
vozidla splňující emisní normu minimálně EURO 4, nejdéle však po dobu 30 dnů. Použití 
záložního vozidla je dodavatel povinen oznámit objednateli. 

7. Dodavatel musí mít po celou dobu trvání smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 1 mil. Kč.  

8. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu za podmínek dále dohodnutých. 

 
III. 

Doba a místo plnění 

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.01.2020 do 31.12.2025. Účinnost této smlouvy 
se současně omezuje maximální hodnotou všech plnění, tj. částkou 1.990.000 Kč bez DPH. 

2. Místem plnění je území města Louny, včetně městských částí Brloh a Nečichy. 

 

IV. 

 Cena, platební a obchodní podmínky 

1. Cena za sběr, přepravu a využití vytříděných složek komunálního odpadu (1 výsyp 
1 kontejneru) se sjednává ve výši 

375,00 Kč bez DPH za kontejner o objemu 1100 l (drobný kovový odpad) 

240,00 Kč bez DPH za kontejner o objemu 240 l (jedlé tuky a oleje) 

K ceně bude připočteno DPH v zákonné výši sazby. 

Cena je pevná pro celou dobu realizace zakázky a celý jejich rozsah včetně jejich případných 
změn, tj. i pro případ nové komodity, pokud bude sběr probíhat do nádob o stejném objemu 
se stejným způsobem manipulace (horní/spodní výsyp), případně upravená podle podmínek 
stanovených v této smlouvě. 

Cena za 1 výsyp 1 kontejneru vytříděných složek komunálního odpadu zahrnuje veškeré 
náklady spojené s naložením (sběrem) odpadu, jeho přepravou do příslušného zařízení a 
veškeré další náklady související s výsypem a úklidem okolí kontejneru (do 2 m) při každém 
výsypu, jako i s čištěním podzemních kontejnerů 1x ročně. Cena dále už zahrnuje cenu 
za dodání, užívání a případnou údržbu kontejnerů. 
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2. Cena taktéž zahrnuje veškeré náklady spojené s touto činností – např. doprava, předání 
odpadu k využití a veškeré práce nutné k zajištění plynulé a bezpečné činnosti, např. omezení 
parkování vozidel, omezení průjezdu vozidel. 

3. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované v zákoně č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty a v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Faktura dále bude 
v textu obsahovat číslo veřejné zakázky přidělené objednatelem: P19V00000038. V případě, 
že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho 
ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se 
splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení 
náležitě doplněného či opraveného dokladu objednateli. 

4. Placení bude probíhat fakturací 1x měsíčně, a to v měsíci následujícím po uskutečnění plnění. 
Cena za měsíční plnění dle smlouvy bude vypočtena jako součin jednotkové ceny a počtu 
výsypů. Faktura bude obsahovat rozdělení jednotlivých komodit dle kódu odpadu včetně počtu 
provedených výsypů v daném měsíci a jednotkovou cenu za provedení jednoho výsypu. 
Faktura bude obsahovat cenu jednoho výsypu bez DPH, výši DPH a celkovou cenu všech 
výsypů s DPH. Faktura bude předána osobně nebo odeslána na adresu objednatele. Není-li 
dodavatel oprávněnou osobou k nakládání s odpady, povede evidenci o předání odpadu 
oprávněné osobě k využití. Doklad o předání sebraného odpadu oprávněné osobě k využití 
bude povinnou přílohou faktury (bude upraveno před podpisem smlouvy dle skutečnosti. 
Splatnost faktur - daňových dokladů je 28 dní ode dne jejich předání objednateli. 

5. Jestliže se dodavatel dostane do finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen 
uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, 
tj. příjemce zdanitelného plnění dle Smlouvy, a to písemnou formou. Dodavatel prohlašuje, že 
úplata za zdanitelné plnění dle Smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že nemá v úmyslu 
nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a nedostat se úmyslně 
do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení 
daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve všech případech oprávněn využít tzv. 
zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a zákona č.47/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH.  

6. Dodavatel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, že se 
stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nespolehlivým 
plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. příjemce zdanitelného 
plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech. 

7. Dodavatel prohlašuje, že k dnešnímu dni nemá vůči městu Louny žádné finanční závazky 
po lhůtě splatnosti, nedoplatky na daních a na pojistném, penále na sociální zabezpečení 
a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. 

8. Podmínky, při jejichž splnění je dodavatel oprávněn požádat objednatele o úpravu jednotkové 
ceny: 

a) v případě změny poplatků za využití nebo odstranění odpadů, nebo jiných právním 
předpisem uložených daní nebo poplatků, které jsou bezprostředně navázány 
na nakládání s odpady majících vliv na jednotkovou cenu, je dodavatel oprávněn 
požadovat navýšení jednotkové ceny o tyto změny. 

Dodavateli vzniká nárok na uplatnění nové jednotkové ceny upravené o výši zákonné 
změny k datu účinnosti zákonné změny, a to na základě kalkulace nové jednotkové 
ceny zpracované a předložené objednateli v souladu s bodem 9 a 10.  

b) Jednotkovou cenu je možno po dobu trvání této smlouvy navýšit o procento 
odpovídající míře inflace, avšak pouze v případě, že míra inflace překročí 2 % podle 
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údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ). K úpravě může dojít pouze jedenkrát ročně 
vždy k 1. lednu následujícího roku, přičemž rozhodným údajem pro výši úpravy 
jednotkové ceny je údaj uvedený ČSÚ k 30. září příslušného kalendářního roku. 
Celková míra inflace bude pro účely této smlouvy vyjádřena přírůstkem průměrného 
ročního indexu spotřebitelských cen, který vyjadřuje procentní změnu průměrné 
cenové hladiny za posledních 12 měsíců, oproti průměru za předchozích 12 měsíců. 
K úpravě ceny může poprvé dojít k 01.01.2022. Od tohoto navýšení musí být odečteno 
navýšení provedené podle písm. a). V případě, že míra inflace bude záporná (deflace), 
budou jednotkové ceny odpovídajícím způsobem sníženy. 

Dodavateli vzniká nárok na uplatnění nové jednotkové ceny upravené o změnu míry 
inflace k 1.1. příslušného kalendářního roku, a to na základě kalkulace nové jednotkové 
ceny zpracované a předložené objednateli v souladu s bodem 9 tohoto článku. 

c) V případě změny jiných zákonných poplatků, plateb či daní stanovených právními 
předpisy než uvedených v písm. a), které mají vliv na jednotkovou cenu, a které nejsou 
pokryty zvýšením ceny dle písm. b), je dodavatel oprávněn předložit objednateli návrh 
dodatku této smlouvy spolu s novou cenovou kalkulací, ve které bude promítnut vliv 
těchto nových zákonných plateb. Dodavateli vzniká nárok na uplatnění zvýšení podle 
tohoto písmene pouze v případě, že dojde k uzavření dodatku k této smlouvě. 

d) V případě změny rozsahu a kvality služeb nebo způsobu provádění služeb dodavateli 
vzniká nárok na uplatnění zvýšení podle tohoto písmene pouze v případě, že dojde 
k uzavření dodatku k této smlouvě. 

9. Dodavatel předloží objednateli písemnou kalkulaci nové jednotkové ceny vypočtené dle 
podmínek čl. IV., bodu 8 v dostatečném předstihu společně s veškerými souvisejícími 
podklady např. výkazy ČSÚ, změnou legislativy mající vliv na změnu jednotkové ceny apod. 
Za dostatečný časový předstih se považuje 60 kalendářních dnů před plánovanou účinností 
nové jednotkové ceny, je-li to s ohledem na vnější okolnosti možné. 

10. Objednatel se zavazuje písemně vyjádřit ke kalkulaci nové jednotkové ceny do 30 dnů ode 
dne, kdy mu byl návrh předložen dodavatelem. 

a) V případě, že objednatel s předloženou kalkulací souhlasí, je nová jednotková cena 
uplatněna na základě písemného dodatku ke smlouvě odsouhlaseného oběma 
smluvními stranami. 

b) V případě, že objednatel s předloženou kalkulací nesouhlasí a/nebo neuzavře dodatek, 
dohodly se smluvní strany dále jednat. 

c) Pokud se strany nedohodnou na schválení nové jednotkové ceny a předložený návrh 
respektuje veškerá pravidla pro změnu ceny dle čl. IV., bodu 8 písm. a), pak dochází 
ke změně jednotkové ceny ke dni uvedenému v návrhu, nejdříve však od prvního dne 
následujícího po uplynutí lhůty 60 kalendářních dnů ode dne předložení písemného 
návrhu objednateli. 

d) Pokud se strany nedohodnou na schválení nové jednotkové ceny podle čl. IV., bodu 8 
písm. b) a/nebo c) do 60 kalendářních dnů ode dne předložení písemného návrhu 
objednateli, zavazují se smluvní strany dále jednat. Pokud se ani v dodatečné lhůtě 30 
dnů smluvní strany nedohodnou na schválení nové jednotkové ceny, platí původní 
jednotková cena a dodavatel je ve lhůtě 6 měsíců ode dne uplynutí této lhůty oprávněn 
tuto smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 6 měsíců, která počne běžet prvního dne 
měsíce následujícího po doručení výpovědi objednateli. 

e) Pokud se smluvní strany nedohodnou na schválení nové jednotkové ceny podle čl. IV 
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bodu 8 písm. d) do 60 kalendářních dnů ode dne předložení písemného návrhu 
dodavatele objednateli, zavazují se smluvní strany dále jednat. 

11. Jakékoliv jiné překročení jednotkové ceny a/nebo měsíční ceny je nepřípustné. 

 
V. 

Odpovědnost za škody a vady 

1. Odpovědnost za škody a vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Dodavatel je povinen kontejnery pro zajištění plnění předmětu zakázky používat s péčí 
řádného hospodáře, tedy zejména vyvarovat se poškozování nádob při manipulaci. V případě 
zjištění poškození kontejnerů, které má za následek omezení nebo znemožnění jejich řádného 
užívání nebo zhoršení jejich vzhledu nebo zničení kontejnerů, je dodavatel povinen toto bez 
zbytečného odkladu nahlásit objednateli a současně zajistit provozuschopný stav na své 
náklady. 

VI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. K okamžitému odstoupení od smlouvy jsou obě strany oprávněny v případech, kdy jedna 
ze smluvních stran podstatně poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně 
obecně závazné právní předpisy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména 
opakované prodlení dodavatele s provedením plnění a s odstraněním vad. 

2. Za podstatné porušení smlouvy se považuje opakované prodlení objednatele s úhradou 
faktury delší než 10 pracovních dnů nebo opakované prodlení dodavatele s úhradou sankcí. 

3. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného odstoupení od smlouvy 
druhé smluvní straně. 

 

VII. 
Změny a ukončení platnosti smlouvy 

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, na základě oboustranně podepsaných 
dodatků. 

2. Platnost smlouvy končí uplynutím lhůty, na kterou byla smlouva uzavřena. 

3. Platnost smlouvy může být ukončena též  

a. písemnou dohodou smluvních stran 

b. písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 
měsíců a počíná běžet počátkem měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla druhé 
smluvní straně doručena výpověď. 

 

VIII. 
Smluvní sankce 

1. Bude-li dodavatel v prodlení s provedením plnění dle čl. II., je objednatel oprávněn požadovat 
smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý neprovedený výsyp, tj. za každý den prodlení za každý 
kontejner. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, 
která vznikla v příčinné souvislosti s důvodem, na jehož základě je smluvní pokuta účtována 
a vymáhána. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující výši smluvní 
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pokuty. 

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
dodavateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto ustanovení se však 
nevztahuje na proplacení takových faktur, u kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě 
pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že prohlášení dodavatele v článku IV. odst. 7 bude 
nepravdivé, uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé zjištění. 

4. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů od jejího doručení dodavateli. 

 
IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města Loun č. P 
8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 

3. Dodavatel není povinen platit smluvní pokuty, náhradu škody a objednatel nemůže vypovědět 
smlouvu pro neplnění závazků, jestliže prodlení dodavatele v plnění nebo neplnění závazků 
dle této smlouvy, je výsledkem nějaké události způsobené vyšší mocí. 

4. Pro účely této smlouvy znamená „vyšší moc“ událost mimo kontrolu dodavatele, kterou nelze 
předvídat a nezahrnuje chybu nebo zanedbání ze strany dodavatele. Takové události mohou 
být zejména rebelie, výtržnosti, revoluce, terorismus, války, požáry, přírodní katastrofy 
(např. vichřice, záplavy, povodně, sněhové kalamity, úder bleskem), epidemie, karanténní 
omezení, stávky, dopravní embarga, neočekávané okolnosti v dopravě, výluka a oprava 
komunikací, nově přijatá opatření státních orgánů, či jiné události, které nejsou ovlivnitelné 
lidským faktorem 

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí dodavatel se zveřejněním 
obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj 
v této smlouvě není označován za obchodní tajemství.  

6. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po dobu 
nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). 

7. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou dodrženy podmínky 
stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, resp. bez ohledu na hodnotu 
předmětu plnění smlouvy. 

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající 
se obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou označeny tak, 
aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 

9. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí zasláním 
správci registru smluv objednatel. 



8 

10. Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. 

12. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly a 
s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

 

V Lounech dne 18.12.2019                            V Žatci dne 18.12.2019 

 
 
 

.........................................       ....................................... 
 za objednatele                 za dodavatele 
 Město Louny          Marius Pedersen, a.s. 
 Mgr. Pavel Janda       Pavel Strnad 
 starosta města              oblastní manažer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


