
__________________Likvidace odpadů – 2020 - 2021________________________ 

Smlouva  

o odvozu a odstranění či využití odpadů 

uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 
a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“) a ve smyslu 

ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v 
platném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Čl. I 

Smluvní strany 

Marius Pedersen a.s. 

Průběžná 1940/3 

500 09 Hradec Králové 

 

IČO:  42194920 

DIČ:  CZ42194920 

Bankovní spojení:            ČSOB   č.ú.: 17990143/0300  

Obchodní rejstřík:            Krajský soud v Hradci Králové, odd. B, vložka 389 

Zastoupení:             Pavel Strnad, oblastní manažer  

    tel.: 415 748 346 

    e-mail: pavel.strnad@mariuspedersen.cz  

 

 

 

 (dále jen zhotovitel) 

 

a 

 

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace 
Petrohrad č.p. 1 

439 85 Petrohrad 

IČO: 00829137 

 

Zastoupení:                        Ing. Ladislav Henlín, ředitel 

    mobil: 602 180 470 

      

ve věcech technických je dále oprávněn jednat:  

    Bc. Martin Worofka 

    tel.: 415 236 104, 724 967 249    

               e-mail: martin.worofka@plpetrohrad.cz                                                                                                              

 

 (dále jen objednatel) 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. II 

mailto:pavel.strnad@mariuspedersen.cz
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Předmět smlouvy 
 

1) Předmětem této smlouvy je převzetí, popř. odvoz a odstranění či další využití 
odpadů prostřednictvím zhotovitele, jejichž původcem je objednatel, dle 
konkrétních podmínek definovaných v ceníku této smlouvy. 

2) Zhotovitel se zavazuje tento odpad převzít v souladu s čl. II, odst. 1)  a čl. IV a 
objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dohodnutou v této smlouvě dle čl. 
VI, přičemž okamžikem převzetí odpadů zhotovitelem tento přebírá veškeré 
povinnosti původce – viz. zákon č. 185/2001 Sb. v platném znění. 

3) V případě požadavku lze po předchozí dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem 
poskytnout dostatečné množství nádob na předmětné odpady. 

4)  V případě, že zhotovitel poskytne na žádost objednatele speciální nádoby (např. 
velkoobjemové kontejnery) a objednatel upustí od využívání těchto nádob.  
Objednatel odkoupí v případě zájmu zhotovitele předmětné nádoby za cenu 
nákupní mínus dosavadní pronájem. 

 

 

 

Čl. III 

Místo plnění předmětu smlouvy 

 

1) Smluvní strany se dohodly, že místem plnění předmětu této smlouvy je:  

 

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace č.p. 1,  

439 85 Petrohrad 

 

Psychiatrická Ambulance se sídlem: Domov pro seniory, Nádražní č.p. 923 

441 01 Podbořany     

 

2) Místem následného odstranění či využití odpadů dle této smlouvy jsou 
odpovídající vlastní zařízení či zařízení smluvních partnerů zhotovitele. 

 

Čl. IV 

Převzetí a kontrola odpadu 

 

1) Objednatel se zavazuje dodat zhotoviteli pouze odpad, dohodnutý v této smlouvě, 
zatříděný ve smyslu vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb.  
 

2) Jednotlivé druhy odpadů budou zhotovitelem převzaty výhradně na základě 
předložení dokladu o kvalitě odpadu – příloha č. 2 k vyhlášce MŽP č. 383/2001 
Sb., viz. příloha této smlouvy (předchozí laboratorní rozbor nebo odborné 
posouzení odpadu) a řádně vyplněné průvodky odpadu (odpady kategorie O), 
nebo evidenčního listu pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR (odpady 
kategorie N - viz. vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., příloha č. 26). 
 



__________________Likvidace odpadů – 2020 - 2021________________________ 

3) Zhotovitel se zavazuje, že má platné povolení k nakládání s nebezpečnými 
odpady a rozhodnutí o povolení k provozování zařízení ( mobilních nebo 
stacionárních ) ke sběru a výkupu odpadů s platností na území Ústeckého kraje. 

 

4) V případě, že odpad bude zhotoviteli předáván v nádobách poskytnutých 
objednatelem, zodpovídá objednatel za technický stav těchto nádob a jejich 
způsobilost k přepravě odpadů dle této smlouvy. 

 

5) Vážení odpadu bude realizováno na vahách určených zhotovitelem. Náklady na 
vážení jsou součástí předmětu této smlouvy. 

 

6) Objednatel zajistí, aby při nakládání odpadů na dopravní prostředek nedocházelo 
k jejich úniku. Případný únik odpadů bude objednatelem neprodleně vyřešen na 
jeho náklady a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy v oblasti 
ochrany životního prostředí, silniční dopravy a dalších souvisejících předpisů.  

7) Objednatel zajistí přístup z veřejné komunikace k místu uskladnění odpadů tak, 
aby byla umožněna manipulace s odváženými odpady. V případě nedodržení této 
podmínky je zhotovitel oprávněn odpad neodvézt.  

8) V případě nesouladu dodaného odpadu s odpadem definovaným v této smlouvě 
bude odpad posouzen  odpovědným  zástupcem  zhotovitele, uvedeným v čl. I, 
odst. 2) této smlouvy. 

 a) Pokud se bude jednat o odpad, se kterým je zhotovitel oprávněn nakládat, 
bude tento odpad odstraněn či dále využit v odpovídajícím zařízení, určeném 
zhotovitelem. Objednatel se zavazuje dodavateli zaplatit cenu za skutečně 
převzatý druh odpadu včetně všech prokazatelně souvisejících nákladů. 

 b) Pokud objednatel dodá zhotoviteli odpad, se kterým tento nemá oprávnění 
nakládat, bude vozidlo i s nákladem vráceno zpět objednateli. Objednatel se 
zavazuje v tomto případě uhradit zhotoviteli veškeré náklady, spojené s 
vrácením odpadu objednateli. 

9) Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli veškeré škody, které mu vzniknou v 
souvislosti s porušením výše uvedených povinností objednatele. 

 

 

Čl. V 

Doba platnosti smlouvy 

Výpovědní lhůty a podmínky 
 

1) Smlouva se sjednává na dobu určitou a to do 31. 12. 2021 

2) Smlouvu lze ukončit: 

a) na základě vzájemné písemné dohody smluvních stran 

b) jednostranným písemným odstoupením od smlouvy v případě 
závažného neplnění podmínek smlouvy, kterým je: 
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 ze strany zhotovitele: 

 - nepřevzetí odpadů dohodnutých v této smlouvě a řádně dokladovaných 

 

 ze strany objednatele: 

 - dodání odpadů nad rámec této smlouvy 

 - neplacení či pozdní placení faktur – daňových dokladů zhotovitele 

   

            Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě končí smluvní vztah dnem 
doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 

 

c)  písemnou výpovědí bez udání důvodu 

Smluvní strany se dohodly na výpovědní lhůtě 30 kalendářních dnů od data 
doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

   d)   písemnou výpovědí pro nedohodu o ceně předmětu smlouvy 

  Smluvní strany se dohodly na ukončení  smluvního vztahu dle této smlouvy 
ke dni předpokládané platnosti nových cen předmětu smlouvy předkládaných 
zhotovitelem. 

3) Zhotovitel si vyhrazuje právo okamžitého odstoupení od smlouvy v případech, kdy 
závažné provozní důvody znemožní provoz vlastního zařízení zhotovitele či jeho 
smluvních partnerů. Objednatel se zavazuje toto právo respektovat. 

 

 

Čl. VI 

Cena  předmětu smlouvy 

Platební podmínky 

 

1) Cena předmětu smlouvy se stanovuje ceníkem v souladu s VZ-14/2019, který je 
nedílnou součástí této smlouvy.   

 K cenám uvedeným v ceníku bude účtována DPH dle platných předpisů ke dni 
zdanitelného plnění. 

2) Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny předmětu smlouvy bude prováděna 
na základě měsíčních faktur - daňových dokladů zhotovitele, jejichž splatnost se 
sjednává na 14 kalendářních dnů od data odeslání objednateli. 

3) V případě prodlení s úhradou faktury – daňového dokladu či podílu fakturované 
částky ze strany objednatele, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením, kterou se 
objednatel zavazuje uhradit. 

 

Čl. VII 

Závěrečná ustanovení 
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1) Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podmínkách této smlouvy i 
skutečnostech, s nimiž se seznámí při plnění smluvních povinností. 

 

2) Ke změně, doplnění či zrušení této smlouvy může dojít výhradně písemnou 
formou. V případě změny či doplnění tato úprava nabývá platnosti podpisem 
smluvních stran. Zrušení smlouvy lze provést jednostranně při dodržení 
podmínek uvedených ve smlouvě. 

3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy 
ČR v platném znění. 

4)  Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží         
jeden. 

5) Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s 
uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak 
podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob 
uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, 
které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že 
uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli. Smlouva nabývá 
platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.“ 

6)  Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem 
a konstatují, že plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a nebyla ujednána 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

 
za objednatele: za zhotovitele: 
 
 
 
 

V Petrohradě  dne ……………….. V Petrohradě dne ……………… 
 

 

___________________ ___________________ 
Ing. Ladislav Henlín Pavel Strnad 
ředitel  oblastní manažer 
 
 
Příloha č.1 „ Ceník“ 
 

 

Příloha č.1 
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Ceník ke smlouvě  
o odvozu a odstranění či využití odpadů 

platný od 1.2.2020 

 

1.  Odstranění odpadů kategorie N a O 
Závod na zpracování odpadu  
 

Katalog. 
číslo 

Kat. Odpad Jedn. 
Cena 

Kč/Jedn. 

18 01 03* N 
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny 
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 

– odvoz 1 x týdně 
kg 

16,00 Kč 
cena včetně přepravy 
a odstranění odpadu 

19 08 09 O 
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující 

pouze jedlé oleje a jedlé tuky 
m

3 
4 200,00 Kč 

cena včetně přepravy 
a odstranění odpadu 

20 01 08 O 
Biologicky rozložitelný odpad – odpad z kuchyní a 

stravoven 
kg

 
8,00 Kč 

cena včetně přepravy 
a odstranění odpadu 

20 01 25 O Jedlý olej a tuk l 
8,00 Kč 

cena včetně přepravy 
a odstranění odpadu 

                              

2.  Odpady kategorie O –  ( standardní nádoby ) 
Odstranění odpadu 
 

Katalog. 
číslo 

Kat. Odpad Typ nádoby / počet / četnost Cena v Kč / ks 

20 03 01 O 
Komunální 

odpad 
Černá 1100 l /6ks/1x týdně 

Vývoz 470,00 Kč 
cena včetně přepravy, 

odstranění odpadu a nájmu 
nádoby 

                   
 

 

                                                                                                                     

3.  Využití - separace odpadů kategorie  O  včetně dopravy 
Recyklační zařízení  
 

Katalog. 
Číslo 

Kat. Odpad 
Typ nádoby / počet Cena v 

Kč/Jedn. 

15 01 02 O 
Plastové obaly 
( PET lahve ) 

Žlutá 1100 l /1ks/1x14 dní 
Vývoz 370,00 Kč 

cena včetně přepravy, dotřídění 

odpadu a nájmu nádoby 

15 01 07 O Skleněné obaly Zelená 1100 l /1ks/1x28 dní 
Vývoz 390,00 Kč 

cena včetně přepravy, dotřídění 

odpadu a nájmu nádoby 

15 01 01 O Papírové  obaly Modrá 1100 l /1ks/1x14 dní 
Vývoz 370,00 Kč 

cena včetně přepravy, dotřídění 

odpadu a nájmu nádoby 
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4.  Zpětný odběr elektrozařízení 

Název elektrozařízení v rámci zpětného odběru 

Cena v 
Kč za převzetí do 
systému zpětného 

odběru  

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení (televizory, monitory, lednice, 
mrazáky, PC příslušenství, trouby …)  

 
 0,00 Kč 

 

Baterie a monočlánky  0,00 Kč 

 
Zářivky 

0,00 Kč 

 
Olověné akumulátory  

0,00 Kč 

 

 

 

 

 

 

za objednatele: za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
V Petrohradě  dne ……………….. V Petrohradě dne ………….. 
 

 

 

 

 

 

 
___________________ ___________________ 
Ing. Ladislav Henlín Pavel Strnad  
ředitel  oblastní manažer 


