
SMLOUVA O DÍLO č. 45269/20
o převzetí a odstranění odpadu

I.
Smluvní strany

Technické služby Zlín, s.r.o.
Záhumení V 321 
763 02 Zlín - Louky 
IČ: 60711086 
DIČ: CZ60711086
Bankovní spojení: KB, a.s., č. ú., 43-2624280257/0100
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 15600

dále jen Objednatel,
zastoupený Mgr. Pavlem Simkovičem, Ing. Jiřím Jarošem, Mgr. Tomášem Krajíčkem, jednateli

a

Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 
Provozovna: Kvítkovice 343, 765 02 Otrokovice, IČZ: CZZ00491 
IČO: 42194920 
DIČ: CZ42194920^
Bankovní spojení: ............. . . .............................
Zápis v obchodním rejstříku vedeném v OR KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 389 

dále jen Zhotovitel,

zastoupený ....... ..................................... ..................................... .. . .................... ........

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je převzetí a využití ěi odstranění odpadů dále definovaných v této smlouvě a v 
platném ceníku služeb tvořícím přílohu této smlouvy, jejichž původcem je objednatel, provedení 
dopravních výkonů, jestliže je to v příloze výslovně sjednáno, dále nájem nádob na odpady, jestliže je to 
v příloze výslovně sjednáno, a konečně provádění odběru vzorků, zajišťování analýz a odborné posouzení 
odpadů, jestliže je to v příloze výslovně sjednáno.
Objednatel se zavazuje za výše uvedené služby a plnění řádně a včas zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu.
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Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem veškerých potřebných oprávnění v oblasti nakládání s odpady, které 
má převzít podle této smlouvy, má k dispozici odpovídající technické vybavení a smluvně má ošetřeny 
další odběratelsko-dodavatelské vztahy, které mu umožňují předmět smlouvy realizovat v souladu 
s platnou legislativou.

III. Závazky smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje:

a) Převzít od objednatele odpady specifikované v této smlouvě za účelem jejich využití nebo odstranění.
b) Zajistit vážení odpadů na vahách opatřených certifikátem o úředním ověření správnosti vážení.
c) V případě, že je nájem nádob jako součást plnění dle této smlouvy sjednán, zajistit přistavení 

požadovaného množství nádob na odpady a přepravu odpadů do odpovídajícího zařízení.
d) Zajistit pro objednatele, pokud je takové plnění dle této smlouvy sjednáno, případné odběry vzorků 

odpadů, jejich analýzy a odborné posouzení.
e) Dodržovat ustanovení zák. 185/2001 Sb. a souvisejících předpisů v platném znění.

2. Objednatel se zavazuje:

a) Předávat zhotoviteli pouze odpady specifikované v platné příloze této smlouvy.

b) Předávat zhotoviteli k odstranění odpady kategorie „O“ v zařízení IČZ -  CZZ00491 Centrum pro 
komplexní nakládání s odpady Otrokovice, Kvítkovice“ - Marius Pedersen a.s., Skládka Kvítkovice č. 
343, 765 02 Otrokovice

c) Respektovat výsledky vážení odpadů na certifikované váze zhotovitele v místě předání odpadu -  tj. 
areál Moravské skládkové společnosti, Kvítkovice č.p. 343. V případě poruchy vážního zařízení bude 
hmotnost odpadů určena odborným odhadem zástupce zhotovitele, vycházejícího z průměrné 
hmotnosti odpovídající dávce a druhu přiváženého odpadu, jestliže objednatel neprokáže skutečné 
množství a druh odpadů.

IV. Další ujednání

1. Jednotlivé druhy odpadů budou zhotovitelem přijímány k využití či odstranění na základě „Základního 
popisu odpadu“ kterým je dodavatel (vlastník odpadu) povinen dokladovat kvalitu odpadu dle přílohy 
č. 1, vyhlášky č. 294/2005 Sb. (skládky odpadů), nebo dle přílohy č. 2, vyhlášky č. 383/2001 Sb. 
(ostatní zařízení) v platném znění. „Základní popis odpadu“ bude v zákonem stanovených případech 
doložen analýzou odpadu realizovanou odbornou laboratoří. „Základní popis odpadu“ musí být ze 
strany objednatele předán zhotoviteli nejpozději v den předání odpadu. Zhotovitel není povinen převzít 
„Základní popis odpadu“, jestliže neodpovídá platné právní úpravě a obsahuje popis odpadů, jejichž 
přebírání není sjednáno v této smlouvě. Veškeré předané odpady musejí odpovídat předanému a 
zhotovitelem převzatému „Základnímu popisu odpadu“.

2. V případě vlastní přepravy odpadů objednatelem do zařízení určených zhotovitelem, je osádka vozidla 
povinna dodržovat provozní řád těchto zařízení a musí být vybavena příslušnými doklady v souladu 
s platnou legislativou.
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3. Jestliže bude objednatelem předán k využití či odstranění odpad, jehož složení a kvalitativní vlastnosti 
neodpovídají této smlouvě a zhotovitelem určenému zařazení dle platného Katalogu odpadů, je 
zhotovitel oprávněn nepřevzít daný odpad a přeúčtovat objednateli veškeré náklady včetně případných 
sankcí a újmy, které mu v souvislosti s dalším nakládáním s tímto odpadem vzniknou. Objednatel se 
zavazuje řádně a včas tyto náklady a sankce a újmy uhradit.

4. Zhotovitel si vyhrazuje právo, v případě vážného nebo opakovaného porušení smlouvy ze strany 
objednatele, zejména v případě neplacení nebo pozdního placení faktur-daňových dokladů, odmítnout 
příjem odpadu do doby provedení nápravy a to bez nároku na náhradu újmy, zejména škody, ze strany 
objednatele.

5. Jestliže je dle této smlouvy sjednán nájem nádob, potom se smluvní strany dohodly na následujících 
základních právech a povinnostech spojených s nájmem nádob:

V. Platnost smlouvy a dodací lhůty

1. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou s účinností od data jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. Výpovědní doba je 3 měsíce a počíná běžet od 1. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla 
písemná výpověď doručena druhé smluvní straně.

3. Smlouvu lze dále ukončit:
a) Písemnou dohodou smluvních stran,
b) Jednostrannou písemnou výpovědí ze strany zhotovitele v případě neplacení či pozdního placení 

dohodnuté ceny předmětu smlouvy objednatelem, dále v případě dodání odpadů, které neodpovídají 
ustanovením v této smlouvě a v případě nedodržování provozních řádů zařízení pro využití či 
odstranění odpadů.

c) Jednostrannou písemnou výpovědí ze strany objednatele v případě opakovaného nepřevzetí odpadů 
uvedených v této smlouvě a jejich dodatcích zhotovitelem.
Ukončení smlouvy dle bodu 3b) a 3c) tohoto článkuje účinné okamžikem obdržení písemné výpovědi 
druhou smluvní stranou.

4. V případě odstoupení, které musí být písemné, se smluvní strany dohodly na tom, že namísto vrácení 
vzájemně poskytnutých plnění, což s ohledem na specifika plnění není reálně možné, si zhotovitel 
ponechá uhrazenou cenu služeb, resp. objednatel mu uhradí doposud neuhrazenou cenu již 
provedených služeb/plnění (podle v této smlouvě sjednané ceny vyúčtuje zhotovitel cenu za odpad, u 
něhož přešlo vlastnické právo na zhotovitele) a naopak objednatel nebude mít povinnost převzít zpět 
odpad (u něhož přešlo vlastnické právo na zhotovitele). Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok 
smluvních stran na smluvních pokut dle této smlouvy, úroků z prodlení, nárok na náhradu újmy a 
ustanovení této smlouvy, která podle své povahy mají trvat i po odstoupení od této Smlouvy 
(zejména ustanovení o přechodu vlastnického práva k odpadu).

VI. Cena a platební podmínky

1. Cena služeb je stanovena dohodou smluvních stran a je řešena Přílohou č.l této smlouvy -  Ceník 
služeb.Veškeré uvedené ceny v Příloze č.l -  Ceníku služeb jsou bez příslušné sazby DPH. Změna 
ceny může být realizována dohodou obou stran ve formě dodatku smlouvy -  tj. novým ceníkem, 
kterým se ruší dosavadní cenová ujednání. Ceny lze dohodou meziročně změnit o míru inflace.
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2. Platba za realizaci předmětu smlouvy bude uskutečněna na základě měsíční faktury -  daňového 
dokladu zhotovitele, přičemž smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur do 14 dnů od data jejího 
vystavení zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po provedení jakékoli dílčí části 
služby/plnění.

3. Zhotovitel je oprávněn, v případě prodlení s placením faktur ze strany objednatele, účtovat smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, kterou se objednatel v případě jejího 
vyúčtování zavazuje včas a řádně uhradit.

4. Ujednání této smlouvy o smluvních pokutách nemají vliv na právo oprávněné smluvní strany na 
náhradu újmy (škody) způsobené jí porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti, a to náhrady 
újmy (škody) ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají povinnost 
odpovědné osoby odčinit poškozené smluvní straně škodu i nemajetkovou újmu.

5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že i v případě, pokud porušující strana uhradí druhé smluvní 
straně sjednané či zákonné úroky z prodlení z titulu porušení povinnosti či závazku, zůstává 
zachováno právo poškozené neporušující strany na náhradu celé škody vzniklé v důsledku porušení 
takové předmětné povinnosti či závazku.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Odpovědné osoby zmocněné k jednání:

Za objednatele: ....... ..................................... ...... ...... ............. ...... ..... 

Za zhotovitele:. ....... ............... ........... ....... . . . . . .. . . . . ............... . . . . .. . . . .

2. Smluvní strany se dohodly, že se budou vzájemně neprodleně informovat o všech skutečnostech, 
rozhodných pro plnění této smlouvy.

3. Veškeré změny či dodatky této smlouvy lze realizovat výhradně písemnou formou a musí být 
opatřeny podpisy zástupců obou smluvních stran. Změna smlouvy jinou než písemnou formou se 
nepřipouští.

4. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či 
neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných 
ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit, bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvní strany, novým platným a účinným ustanovením, 
které svým obsahem bude co nejvěměji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení a které 
nebude současně stiženo vadou, která neplatnost či neúčinnost způsobila.

Pokud je nebo by se stala neplatnou či neúčinnou, vyjma řádného ukončení, smlouva jako celek, 
zavazují se smluvní strany uzavřít, bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvní strany, novou 
smlouvu, která bude svým smyslem a účelem odpovídat této smlouvě a která zároveň nebude stižena 
vadou způsobující neplatnost či neúčinnost této smlouvy. Závazek dle tohoto odstavce bodu této 
smlouvy je podle výslovné vůle smluvních stran oddělitelný od zbývajícího obsahu smlouvy a má 
platit i v případě neplatnosti zbývajícího obsahu smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakoukoli pohledávku vzniklou z této smlouvy lze postoupit na 
třetí osobu pouze na základě písemného souhlasu druhé smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že 
práva a povinnosti z této smlouvy lze postoupit, tedy lze postoupit smlouvu, na třetí osobu pouze na 
základě písemného souhlasu druhé smluvní strany.
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6. Vztah mezi smluvními stranami se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména 
ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku.

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, oba mají stejnou platnost a každá smluvní strana obdrží 
po jednom výtisku.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly a že byla uzavřena na základě jejich 
vážné a svobodné vůle, což potvrzují svými podpisy.

9. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 -  Ceník služeb.
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Příloha ě. 1 ke smlouvě o dílo č. 45269/20

CENÍK SLUŽEB PLATNÝ PRO ROK 2020

Technické služby Zlín, s.r.o.
Záhumení V 321 
763 02 Zlín - Louky 
IČ: 60711086 
DIČ: CZ60711086
Bankovní spojení: ....... ........ . . .......... .............................
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 15600

dále jen Objednatel,
zastoupený: Mgr. Pavlem Simkovičem, Ing. Jiřím Jarošem, Mgr. Tomášem Krajíčkem, jednateli 

a

Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 
Provozovna: Kvítkovice 343, 765 02 Otrokovice 
IČO: 42194920 
DIČ: CZ42194920^
Bankovní spojení: ............. . . .............................
Zápis v obchodním rejstříku vedeném v OR KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 389 

dále jen Zhotovitel
zastoupený: ....... ..................................... .................................... . . . .................... ........

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 30.1.2020 smlouvu o dílo č. 45269/20 (dále také jen „Smlouva“). 

Cena za poskytovanou službu -  převzetí a odstranění odpadů objednatele:

Marius Pedersen - ceny za převzetí odpadů pro rok 2020
TS Zlín

Kat.č. Odpad

Cena Kč/T 
včetně 

poplatku 
(bez DPH)

Poznámka

170604 Izolační materiály .....................
dle charakteru a objemové 
hmotnosti

170904 Směsné stavební a demoliční odpady ......... návozy po domluvě se skládkou
191204 Odpady z úpravy - plasty ......... návozy po domluvě se skládkou
191212 Odpady z úpravy - směsný materiál ......... návozy po domluvě se sklá........
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200301 Směsný komunální odpad ......... návozy průběžně
200307 Objemný odpad ......... návozy průběžně

Tato cena je  stanovena bez příslušné sazby DPH.

V Otrokovicích dne: 30.1.2020

Kvítkovice 343, 765 02 Otrokovice 
tel : 494 332 511

100:42194920, DIČ: CZ42194920

Technické služby Zlín, s.r.o.
Louky, Záhumení V 321 
763 02 Zlín
IČ60711 086 0
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