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SMLOUVA O SBĚRU, SVOZU, PŘEVZETÍ A VYUŽITÍ SEPAROVANÉHO 

PLASTOVÉHO ODPADU – PYTLOVÝ SVOZ 2020 
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění 

 

město Uherské Hradiště 

se sídlem Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 

IČO: 002 91 471, DIČ: CZ00291471 

zastoupené Ing. Stanislavem Blahou, starostou města 

ve věcech technických je oprávněna jednat Ing. Lenka Němečková, odbor správy majetku 

města, tel. 572 525 383, mob. 731 690 012 

e-mail: lenka.nemeckova@mesto-uh.cz 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Odpady-Třídění-Recyklace a.s. 

se sídlem Průmyslová 1153, 686 01 Uherské Hradiště 

IČO: 63483980,  DIČ: CZ63483980 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1764 

zastoupena Jiřím Klímou, ředitelem na základě plné moci (příloha č.3) 

ve věcech technických je oprávněna jednat Jana Vašková, tel. 494 332 212, mob. 

724 585 521 

e-mail: jana.vaskova@mariuspedersen.cz  

(dále jen „dodavatel“) 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1.1. Dodavatel je na základě rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje č. j. KUZL 

64411/2017 osobou oprávněnou k provozu zařízení k využívání, odstraňování, sběru 

nebo výkupu odpadů ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon") a dle ustanovení § 12 odst. 3 

Zákona je dodavatel oprávněn převzít odpady od původce do svého vlastnictví. 

1.2. Objednatel je ze Zákona původcem komunálního odpadu a zajišťuje provoz systému 

obce pro nakládání s komunálním odpadem. 
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1.3. Objednatel a dodavatel uzavírají tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) s cílem zajistit plnění 

povinností původce vyplývajících ze Zákona.  

Čl. 2 

Předmět smlouvy 

2.1. Předmětem Smlouvy je sběr a svoz recyklovatelných složek separovaného plastového 

odpadu, jehož původcem je v souladu se Zákonem objednatel a následné převzetí 

do vlastnictví dodavatele za účelem dalšího využití podle konkrétních podmínek 

definovaných ve Smlouvě. 

Čl. 3 

Práva a povinnosti smluvních stran 

3. 1. Dodavatel se zavazuje provádět sběr a svoz recyklovatelných složek separovaného 

plastového odpadu z míst a v termínech určených objednatelem v příloze č. 1 a č. 2 

Smlouvy, tyto odpady převzít do svého vlastnictví a upravovat je a využívat ve svých 

zařízeních, případně v zařízeních svých obchodních partnerů.  

3. 2. Dodavatel se zavazuje zařazovat převzatý odpad podle Katalogu odpadů a tuto 

informaci předávat písemnou formou objednateli, a to vždy do patnáctého (15.) dne měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden sběr odpadu. 

3. 3. Objednatel se zavazuje distribuovat sběrové pytle občanům obce a informovat občany 

tak, aby využívali systému sběru, svozu a třídění odpadů v maximální možné míře. 

Čl. 4 

Svoz, převzetí a kontrola odpadu 

4. 1. Dodavatel je povinen provádět sběr a svoz recyklovatelných složek separovaného 

plastového odpadu z míst a v termínech určených v příloze č. 1 a č. 2 Smlouvy. Cena 

zahrnuje veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému, úplnému a kvalitnímu splnění 

předmětu Smlouvy. 

4. 2. Dodavatel se zavazuje převzít separovaný odpad v okamžiku sběru, který proběhne 

výhradně na místech určených v příloze č. 1 Smlouvy. Převzetí odpadu z jiného místa je 

možné sjednat pouze písemně formou dodatku ke Smlouvě po dohodě obou smluvních 

stran. 

4. 3. V případě, že neočekávané okolnosti znemožní dodavateli realizovat sběr a svoz 

ve sjednaném termínu, je dodavatel o této skutečnosti povinen neprodleně písemně 
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informovat objednatele, nejpozději však do doby svozu uvedené v příloze č. 2 Smlouvy a 

navrhnout objednateli nejbližší možný náhradní termín svozu. 

4. 4. Svoz separovaného odpadu v pytlích bude realizován v měsíčním intervalu dle 

přiloženého harmonogramu svozu, který je přílohou č. 2 Smlouvy. 

4. 5. Dodavatel je povinen zajistit, aby při nakládání odpadu na dopravní prostředek 

nedocházelo k jeho ztrátě. Případná ztráta odpadu bude dodavatelem neprodleně vyřešena 

na jeho náklady a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany 

životního prostředí, silniční dopravy a dalších souvisejících předpisů. 

Čl. 5 

Cena předmětu Smlouvy a platební podmínky 

5. 1. Cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele nutné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

splnění předmětu Smlouvy. 

5. 2. Cena za samotný svoz bude vyúčtována dle skutečného počtu svezených pytlů 

v měsíci. 

5. 3. Cena 1 ks vyvezeného pytle, na základě které se bude fakturovat, je dle této Smlouvy 

stanovena na 10 Kč bez DPH. 

5. 4. Dodavatel je povinen provést vyúčtování za plnění předmětu smlouvy vystavením 

faktury se splatností 21 dní od jejího doručení, a to vždy do 10. dne měsíce následujícího po 

měsíci, za který toto vyúčtování provádí. 

5. 5. Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále také „zákon o 

DPH“), bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté 

oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce 

daně v režimu podle ustanovení § 109a zákona o DPH. 

5. 6. Dodavatel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby je totožné s účtem 

zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 96 zákona o 

DPH. V případě, že dojde ke změně čísla bankovního účtu dodavatele, bude objednatel 

dodavatelem neprodleně o této skutečnosti písemně informován v opačném případě 

odpovídá dodavatel objednateli za škodu mu vzniklou nesplněním jeho povinnosti a 

objednavatel se v tomto případě nedostává do prodlení s platbou. 

Čl. 6 

Ukončení smlouvy 

6. 1. Smlouva končí uplynutím doby na kterou byla sjednána. 
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6. 2. Tuto smlouvu lze také ukončit písemnou dohodou podepsanou oprávněnými zástupci 

smluvních stran.  

6. 3. Tuto smlouvu lze nadto okamžitě vypovědět v případě jakéhokoli porušení smluvních 

ujednání dle této Smlouvy, zejména: 

(a) při opakovaném neprovedení sběru a svozu odpadu dodavatelem způsobem sjednaným 

v této smlouvě ze sjednaných míst nebo ve sjednaném čase 

(b) při opakovaném placení po termínu splatnosti faktur vystavených dodavatelem ze strany 

objednatele 

(c) pokud dodavatel pozbyde oprávnění ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 Zákona nebo, kdy 

závažné provozní důvody na straně dodavatele znemožní provoz vlastního zařízení 

dodavatele. 

6. 4. Smluvní strany se dohodly, že výpověď Smlouvy je účinná dnem jejího doručení druhé 

smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že pro doručování výpovědi ve smyslu tohoto 

článku budou výhradně používat datovou schránku, a smluvní strany si v této souvislosti 

ujednaly, že okamžik doručení bude pro potřeby doručení výpovědi považován okamžik 

doručení do datové schránky.  

6. 5 Ukončením této Smlouvy ve smyslu tohoto článku není nijak dotčen nárok smluvních 

stran na smluvní pokutu nebo jiné plnění, které vzniklo před účinností písemné výpovědi. 

ČI. 7 

Smluvní pokuty, sankce 

7.1. Dodavatel je oprávněn, v případě prodlení s úhradou peněžních závazků, požadovat 

po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z fakturované částky, a to za každý započatý 

týden prodlení. 

7.2. Objednatel je oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za porušení 

závazků dodavatele uvedených v čl. 3. a čl. 4. této Smlouvy, a to za každý jednotlivý zjištěný 

případ porušení povinností či závazků dodavatelem. 

 

ČI. 8 

Závěrečná ustanovení 

8. 1. Smlouva se sjednává na dobu určitou od 01.02. 2020 do 31. 12. 2020. 

8. 2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.  

8. 3. Dodavatel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou 

být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
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smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným 

subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je dodavatel povinen objednatele 

prokazatelně písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje 

vyplývající z této smlouvy, případně i budoucích dodatků, které budou následně 

objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. V případě, kdy bude třeba Smlouvu či 

její případné dodatky zveřejnit ve smyslu zákona o registru smluv, berou smluvní strany na 

vědomí, že účinnost této smlouvy, případně jejích budoucích dodatků je dnem zveřejnění 

v registru smluv.  

8. 4. Ke změně či doplnění Smlouvy může dojít pouze písemně formou vzestupně 

číslovaného dodatku ke Smlouvě podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran.  V 

případě změny či doplnění tato úprava nabývá platnosti podpisem smluvních stran.  

8. 5. Vztahy Smlouvou blíže neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České 

republiky v platném znění. 

8. 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 čehož připojují své podpisy. 

8. 7. Objednavatel prohlašuje ve smyslu ustanovení  § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

ve znění předpisů následujících, že o uzavření této smlouvy mezi bylo rozhodnuto v souladu 

s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště ze dne 

08.10.2018 č. 1526/89/RM/2018, kterým byla schválena Pravidla pro zadávání veřejných 

zakázek. 
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přílohy 

Příloha č. 1 – Specifikace místa plnění (seznam ulic v jednotlivých lokalitách) 

Příloha č. 2 – Harmonogram pytlového svozu plastů pro rok 2020  

Příloha č. 3 – Plná moc  

 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne .....................  V Uherském Hradišti dne ..................... 
 
 
 
 
 
 
 

  

............................................................. 
Ing. Stanislav Blaha 

město Uherské Hradiště 
starosta 

 ............................................................... 
Jiří Klíma 

Odpady-Třídění-Recyklace a.s. 
ředitel společnosti 
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Příloha č. 1 
Specifikace místa plnění (seznam ulic) 

 

      
Jarošov  Mařatice Mařatice Míkovice   Rybárny  Sady  

Uherské 
Hradiště (pouze 
u RD) 

Vésky       

Dolní 1. máje Pod Zahrady Díly Luční Jabloňová 28. října Hlinky 

Drahy Sadová u RD Pod Šibenicí Hlavní Mazůrkova Malostranská Boženy Němcové Květinová 

Ke Hrádku Družstevní Polní Lesní Moravní nábřeží Na Jordálce Dlouhá Na Dědině 

Louky (pouze RD) Družstevní Pplk. Vladimíra Štěrby Lopaty Rybářská Na Kopci Jiráskova Na Krajině 

Markov Františka Kretze Praporce Na Příkopě Šaňákova Pod Lipkami Lechova Na Mrmově 

Na Kopečku Jižní Příčná I. Partyzánská V Zahradách Pod Vinohrady Leoše Janáčka Na Pastvišti 

Na Loukách Jordán Příčná II. Podboří 

 

Solná cesta Lipová Nová 

Na Návsi K Cihelně Příčná III. Příkrá 

 

Spálená Mánesova Ovocná 

Na Odlučí Kopánky Slunečná  Radovy 

 

Trnková Menclovice Padělky 

Na Svárově Kordon Sokolovská U Mlýna 

 

Větrná Mojmírova Za Hřištěm 

Na Trávníku Na Bahně Stará Cihelna 

  

Vřesová Na Baště Zámostí 

Pivovarská Na Hraničkách Stavařská  

  

Za Dědinou Rostislavova 

 Pod Kopcem Na Hřebínku Strmá  

  

Za Kovárnou Stonky 

 Před Branou Na Nivách Školní 

  

Ztracená Svatoplukova 

 Stará cesta Na Rybníku U Dvora 

  

Železniční Svatováclavská  

 Trávníky Na Stráni U Moravy 

   

U stadionu 

 U Bagru Na Vyhlídce U Řeky 

   

V Teničkách  

 U Řeky Na Zápovědi Václava Kulíška 

   

Žerotínova 

 Údolní Nad Žlebem Ve Skale 

     Úzká Okružní Větrná (pouze u RD) 

     V Trpínkách Pod Kostelem Vinohradská 

     V Uličce Pod Rochusem Vladislava Perutky 

     Za Humny   
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Příloha č. 2 

HARMONOGRAM PYTLOVÉHO SVOZU PLASTŮ PRO ROK 2020 
 

STŘEDA 5. 2. 2020 
 

STŘEDA 4. 3. 2020 
 

STŘEDA 1. 4. 2020 
 

STŘEDA 6. 5. 2020 
 

STŘEDA 3. 6. 2020 
 

STŘEDA 1. 7. 2020 
 

STŘEDA 5. 8. 2020 
 

STŘEDA 2. 9. 2020 
 

STŘEDA 7. 10. 2020 
 

STŘEDA 4. 11. 2020 
 

STŘEDA 2. 12. 2020 

 
Svoz proběhne vždy ve sjednaném termínu v čase od 7:00 hodin do 18:00 hodin. 


