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Smlouva o dílo

na zajištění sběru a svozu 

směsného komunálního odpadu

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále
jako „ObčZ" nebo „občanský zákoník")

I.
Smluvní § t r a n y

1. Objednatel:

Technické služby Vysoké Mýto
sídlo: Vysoké Mýto, Průmyslová č. p. 168, PSČ 566 01
zastoupení: Ing. Jindřich Svatoš, ředitel
IČO: 70888671
DIČ: CZ70888671
bankovní spojení:
číslo účtu:

2. Zhotovitel:

EKOLA České Libchavy s.r.o.
sídlo: České Libchavy č. p. 172, PSČ 561 14
zapsaná: obchodní rejstřík u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5020 
zastoupení: Ing. David Černý, ředitel, na základě plné moci ze dne 30. 8. 2011 
IČO: 49813862 
DIČ: CZ49813862 v
bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové 
číslo účtu: 17287423/0300



II.
Předmět smlouvy

(1) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede následující služby v oblasti nakládání 
s komunálním odpadem:

(a) pravidelný sběr a svoz směsného komunálního odpadu (20 03 01) z odpadových nádob o 
objemu 110, 120, 240 a 1 100 It a PE pytlů (dále jen odpadové nádoby) označených logem 
objednatele umístěných na území Města Vysoké Mýto a místních částí - Brteč, Vánice, Lhůta, 
Knířov, Domoradice a jeho dopravu do zařízení k odstraňování odpadů v následujících 
četnostech:

■ 1 x za 2 týdny - sídliště Průhony, sídliště za Rybárnou, sídliště Mlýnský potok, Lhůta, Knířov, 
Vinice, (Horní a Dolní), Lipová („Limperka")

■ 1 x týdně - ostatní části Města Vysoké Mýto, Brteč, Vánice, Domoradice

Na katastrálním území objednatele budou ^umístěny odpadové nádoby dle následující 
specifikace:

■ objem 110, 120 a 240 It - 1 x za 2 týdny 380 ks
■ objem 110, 120 a 240 It - 1 x týdně 1 843 ks
■ objem 1 100 ks 249 ks
■ PE pytle 520 ks

(2) Zhotovitel se zavazuje, že při zajišťování všech činností vyplývajících z předmětu této smlouvy, 
zabezpečí dodržování platných obecně závazných předpisů v oblasti odpadového hospodářství 
a z nich vyplývajících povinností, a to zejména:

(a) zařazování odpadů podle druhů a kategorií uvedených v katalogu odpadů

(b) odpady, které sám nemůže využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě 
oprávněné k podnikání a to buď přímo anebo prostřednictvím třetích osob

(c) u odpadů, které nelze využít, zajistit jejich odstranění

(d) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií

(e) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem

(f) vést průběžnou evidenci o odpadech a provádět nebo spolupracovat při ohlašování odpadů 
v souladu s platnými obecně závaznými předpisy

(3) Místem plnění je katastrální území Města Vysoké Mýto.

(4) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v čl. V a Příloze č. 
1 této smlouvy.

III.
Závazky smluvních stran - sběr a svoz směsného komunálního odpadu

(1) Závazky objednatele:

(a) oznámit občanům Města Vysoké Mýto den pravidelného, příp. náhradního odvozu komunálního 
odpadu z odpadových nádob a zajistit, aby byly v den svozu zhotoviteli volně přístupné

(b) seznámit zhotovitele se stávajícími svozovými trasami a v případě potřeby jej vhodnou formou 
(písemně, telefonicky, e-mailem) informovat o jakýchkoliv změnách týkajících se svozových 
tras a umístění odpadových nádob



(c) zajistit zahrnutí svozového systému a harmonogramu zhotovitele do obecně závazné vyhlášky

(d) provést poučení občanů obce o tom, že do odpadových nádob na shromažďování 
komunálního odpadu nelze ukládat tyto druhy odpadů: stavební suť, kamení, větve, výbušné 
látky, kapaliny, uhynulá zvířata, odpad označený ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. jako nebezpečný 
a dále odpady, u nichž lze zajistit jejich opětovné využití, např. papír, sklo, plasty a bioodpady

(e) zajistit ve svozové dny sjízdnost komunikací, a to ve smyslu §26 zákona č. 13/1997 Sb. o 
pozemních komunikacích, v platném znění a dále odstranit z jízdního profilu komunikace 
překážky vzniklé v souvislosti se stavem veřejné zeleně

(f) v případě nemožnosti zajistit svoz a odpadu ze všech dohodnutých stanovišť odpadových 
nádob (např. z důvodu sněhové kalamity, povodně apod.) informovat občany Města Vysoké 
Mýto (např. obecním rozhlasem, prostřednictvím městské policie apod.) o této skutečnosti a 
oznámit jim místa, ze kterých bude možno v dohodnutý svozový den odpady odstranit.

(2) Závazky zhotovitele:

(a) naložit komunální odpad z přistavených odpadových nádob umístěných podél svozové trasy u 
kraje vozovky nebo v hromadných boxech, resp. na stálých stanovištích, přičemž výsyp 
odpadu z přistavených odpadových nádob bude proveden bez ohledu na jejich zaplnění

(b) v případech, kdy technický stav neumožní provést výsyp odpadových nádob, označit nádobu 
nálepkou s vyznačením důvodu nevysypání (zamrzlý obsah, žhavý popel, uhnilé dno, ulomené 
držáky), příp. neprodleně oznámit nemožnost vyvezení nádoby zodpovědné osobě - např. 
správci nemovitosti

(c) v případě, že bude v odpadových nádobách umístěn odpad v rozporu s ČI. III. odst. 1 písm. d) 
této smlouvy odpad z přistavené nádoby nevysypat

(d) po vysypání odpadu z odpadových nádob umístit tyto na původní stanoviště a zajistit úklid 
odpadu vzniklého v souvislosti s manipulací s odpadovými nádobami

(e) při sběru a svozu komunálního odpadu zajistit úklid odpadu, který svým charakterem odpovídá 
směsnému komunálnímu odpadu a který se bude vyskytovat v těsné blízkosti odpadových 
nádob, tento úklid zajistit vždy při svozu nádob, pokud tomu bude stav stanoviště nasvědčovat

(f) odvézt naložený odpad k odstranění na skládku EKOLA České Libchavy s.r.o.

(g) po dohodě s objednatelem zahrnout jakékoliv změny týkající se svozových tras nebo umístění 
odpadových nádob do svého svozového plánu, pokud to umožní stav komunikací a 
průjezdného profilu vozovky

(h) zpracovat harmonogram svozu a předat objednateli svozový kalendář pro příslušný kalendářní 
rok, který bude obsahovat termíny svozu odpadových nádob, přičemž svoz odpadu 
z odpadových nádob bude proveden ve stanoveném termínu i v případě, že na něj připadne 
den pracovního klidu nebo pracovního volna

IV.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Povinnosti zhotovitele:

(a) pro každý odpad převzatý od objednatele k odstranění nebo využití vystavit doklad (vážní 
lístek) s uvedením RZ vozidla, které odpad přepravilo, data a času převzetí a čisté hmotnosti 
převzatého odpadu



(b) od okamžiku převzetí odpadu nést veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb. o 
odpadech, přičemž za okamžik převzetí odpadu se považuje naložení odpadové nádoby nebo 
odpadu na svozový prostředek zhotovitele

(c) na vyžádání objednatele předat informace o nakládání s komunálními odpady, a to vždy od 
jednoho týdne od podání žádosti

(d) předkládat pravdivé a úplné informace o celkovém množství a druzích komunálního odpadu, 
které v příslušném kalendářním čtvrtletí vytřídil, předal k využití a odstranil, v příslušném 
kalendářním čtvrtletí

(e) bezodkladně informovat objednatele o překážkách, které nejsou ze strany zhotovitele 
předvídatelné, nezpůsobil je a znemožňují mu řádné provádění služeb

(f) spolupracovat s objednatelem při jednáních o provedení náhradních řešení (např. změna 
svozových tras a termínů odlišných od harmonogramů svozů apod.), v případě výskytů vad při 
plnění služeb (např. omezení průjezdnosti z důýodu práce na komunikacích apod.), které jsou 
způsobeny na straně objednatele a o nichž objednatel informovat zhotovitele v předstihu, ale i 
v případě vad, které se mohou vyskytnout náhle a neočekávaně a objednatel je nemohl 
předvídat.

(g) zabezpečit, aby při nakládce odpadu do svozového vozidla a jeho přepravě nedocházelo 
k úniku odpadu. V případě znečištění komunikace toto znečištění neprodleně odstranit.

(h) v případě, že nebude moci zajistit sjednané služby, předložit objednateli zprávu o neprovedení 
služby s uvedením specifikace, důvodu, místa a času.

(i) v případě nedodržení svozové trasy nebo svozového dne z důvodu havárie, poruchy svozového 
vozidla, jeho náhlé technické nezpůsobilosti nebo nesjízdnosti vozovky apod., provést 
sjednané práce v náhradním termínu, nejpozději však do 48 hodin od termínu řádného svozu. 
O této skutečnosti neprodleně uvědomit objednatele.

(2) Povinnosti objednatele:

(a) dokladovat původ a druh odstraňovaného odpadu v souladu s platnou legislativou

(b) v případě, že si zhotovitel v průběhu trvání smluvního vztahu vyžádá další dokumenty 
dokládající charakter odpadu (např. výsledky testu vychovatelnosti, protokol o vyloučení 
nebezpečných vlastností odpadu apod.), je povinen tyto dokumenty do zhotovitelem 
požadovaného termínu předložit

V.
Cena a platební podmínky

(1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako pevná, nejvýše přípustná a platná po 
celou dobu trvání smlouvy.

(2) Cena díla je stanovena v Příloze č. 1 této smlouvy, přičemž:

(a) za provedení sběru a svozu směsného komunálního odpadu z odpadových nádob bude 
fakturována paušální částka ve výši 1/12 ceny stanovené v Kč/rok

(b) k fakturovaným cenám stanoveným dle ČI. V odst. 2 písm. a) bude připočtena DPH ve výši dle 
v té době platných předpisů.

(3) Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla vycházející z její sjednané výše ve dvanácti měsíčních 
platbách, a to na základě faktur zaslaných mu zhotovitelem, které budou splňovat náležitosti



daňového dokladu dle zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, se splatností 21 kalendářních ďnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

(4) Podkladem pro platbu za služby, které jsou předmětem této smlouvy, je cenová rekapitulace 
uvedená v Příloze č. 1 této smlouvy, příp. navazujících dodatcích. Fakturu zhotovitel vystaví 
nejpozději do patnáctého dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém služby prováděl, 
přičemž její součástí bude přehled poskytnutých služeb (realizovaných svozů, množství 
odstraněných, příp. využitých odpadů atd.).

(5) V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu, nebude-li 
faktura obsahovat některou náležitost nebo bude mít jiné závady v obsahu, je objednatel 
oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez úhrady k provedení 
opravy. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení faktury a zhotovitel následně 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti.

(6) Cenu sjednanou v Příloze č. 1 této smlouvy lz^ překročit pouze v případě, že v průběhu trvání 
smlouvy dojde ke změnám oproti skutečnosti v době podání nabídky dle zadávací 
dokumentace, které mohou mít vliv na cenu služby, zejména:

(a) ke změně právních předpisů upravující sazbu DPH pro služby, které jsou předmětem této 
smlouvy

(b) upravují výši zákonných poplatků spojených s provozem zařízení na přepravu odpadů nebo 
technických podmínek jejich provozu, které mohou mít vliv na výši ceny

(7) Cenu sjednanou v Příloze č. 1 této smlouvy je dále možné upravit dodatkem ke smlouvě, a to 
pouze podle změny cen vstupních ekonomicky nutných nákladů souvisejících se sběrem, 
svozem nebo využitím odpadu, které budou prokazatelně písemně doloženy a odsouhlaseny 
oběma smluvními stranami.

VI.
Garanční a zajíšťovací podmínky - smluvní pokuty

(1) Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši:

(a) 10 000 Kč za každý den prodlení v případě nedodržení sjednaného termínu svozu směsného
komunálního odpadu z odpadových nádob

(2) Objednatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši:

(a) v případě prodlení se zaplacením faktury, a to ve výši 0,05% z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení, přičemž za okamžik splnění povinnosti úhrady faktury se považuje den 
odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

(3) Doba splatnosti daňových dokladů, kterými budou vyúčtovány smluvní pokuty, se stanovuje 
na 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu některé ze smluvních stran.

(4) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta

(5) Objednatel nebo zhotovitel nejsou vystaveni náhradě škod nebo odstoupení od smlouvy pro 
neplnění závazků, jestliže jejich prodlení v plnění nebo neplnění závazků dle této smlouvy je 
výsledkem události způsobené vyšší mocí.
Pro účely této smlouvy se „Vyšší mocí" rozumí událost mimo kontrolu objednatele nebo 
zhotovitele, kterou nelze předvídat a nezahrnuje chybu nebo zanedbání ze strany objednatele 
nebo zhotovitele. Takové události mohou být zejména války, revoluce, požáry, záplavy,



epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga a stávky (s výjimkou stávky vlastních 
zaměstnanců).

VII.
Platnost smlouvy

(1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2020.

(2) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 1. 1. 
2020.

VIII.
Ostatní ujednání

(1) Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou
schváleny příslušnými orgány objednatele a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. 7

(2) Právní vztahy touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku v platném znění.

(3) Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
jednom.

České Libchavy dne 30. 12. 2019 Vysoké Mýto dne 30. 12. 2019
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PŘÍLOHA č. 1

Smlouvy o dílo na zajištění sběru a svozu směsného komunálního odpadu, 
kterou mezi sebou uzavřely tyto smluvní strany:

1. Objednatel:

Technické služby Vysoké Mýto
sídlo: Vysoké Mýto, Průmyslová č. p. 168, PSČ 566 01
zastoupení: Ing. Jindřich Svatoš, ředitel
IČO: 70888671
DIČ: CZ70888671
bankovní spojení:
číslo účtu:

1
2. Zhotovitel:

EKOLA České Libchavy s.r.o.
sídlo: České Libchavy č. p. 172, PSČ 561 14
zapsaná: obchodní rejstřík u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5020 
zastoupení: Ing. David Černý, ředitel, na základě plné moci ze dne 30. 8. 2011 
IČO: 49813862 
DIČ: CZ49813862 ^
bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové 
číslo účtu: 17287423/0300

Tato Příloha č. 1 doplňuje čl. VI. smlouvy o dílo na zajištění sběru, svozu, využití a odstranění 
komunálního odpadu, a to takto:

Ceny za služby, které jsou předmětem této smlouvy

1/ Sběr a svoz směsného komunálního odpadu z odpadových nádob o objemu 110, 120, 240 
a 1100 It a PE pytlů: 2 484 240 Kč/rok bez DPH

České Libchavy dne 30. 12. 2019 Vysoké Mýto dne 30. 12. 2019


