
SMLOUVA O SVOZU A ZPRACOVÁNÍ ODPADU
(dále jen „Smlouva“)

Číslo smlouvy: 12/2020

uzavřená podle zákona č.89/2012 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465 
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507-501/0100
Zastoupení ve věcech smluvních:

Ing. David Votava, generální ředitel 
ve věcech technických:

telefon: 
e-mail:

Zhotovitel:

Marius Pedersen a.s.
Sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389 
IČ: 42194920
DIČ: CZ42194920 _
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. - pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 8787063/0300 ____
Zastoupení ve věcech smluvních: MMMML oblastní manažer - zplnomocněný k jednání 
ve věcech technických:^^^^^^H- vedoucí střediska odpadů

telefon:
e-mail:

Článek II. 
Úvodní ustanovení

1.1 Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo za účelem vymezení svých 
vzájemných práv a povinností při provedení díla v rámci jejich podnikatelské činnosti, 
kdy ani jedna ze stran není spotřebitelem podle § 419 NOZ.

1.2 Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat v souladu se 
všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této smlouvy 
o dílo ani jejím plněním neporuší žádný závazek s třetí stranou nebo z obecně 
závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že 
by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být 



nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za 
škodu tím vzniklou v plném rozsahu.

1.3 Jakékoliv právní jednání smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou musí být 
činěno v písemné formě, jinak je neplatné. Ustanovení věty první § 1740 odst. 3 NOZ 
se pro potřeby této smlouvy o dílo neuplatní.

1.4 Ustanovení této smlouvy o dílo a právní jednání učiněná na základě této smlouvy o 
dílo smluvní strany považují v souladu s § 558 NOZ za obchodní zvyklost, kdy taková 
ustanovení této smlouvy o dílo nebo právní jednání učiněné na základě této smlouvy 
o dílo mají přednost před ustanoveními NOZ, která nemají donucující účinky.

1.5 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo není smlouvou uzavřenou adhezním 
způsobem podle § 1798 a násl. NOZ. Smluvní strany dále prohlašují, že žádná 
z doložek mimo vlastní text smlouvy o dílo neodporuje obchodním zvyklostem a 
zásadě poctivého obchodního styku. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva o dílo 
byla uzavřena poctivě a žádná ze Smluvních stran nebyla bez dalšího zkrácena na 
svých právech. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu o dílo uzavírá v souvislosti s 
vlastním podnikáním a nepovažuje se za slabší stranu ve smyslu § 433 NOZ.

1.6 Pokud bude v této smlouvě o dílo užito termínu dluh a/nebo závazek, rozumí se tím 
pro odstranění možných pochybností jak samotný právní poměr, tak i jeho předmět. 
Ustanovení § 1740 odst. 3 NOZ se tak neužije.

1.7 Případná změna okolností nezakládá právo zhotovitele obnovit jednání o této 
smlouvě o dílo. Zhotovitel tak přijímá odpovědnost podle § 1765 odst. 2 NOZ.

1.8 Zhotovitel odpovídá objednateli i za způsobení neplatnosti a/nebo zdánlivosti 
jakéhokoliv právního jednání učiněného na základě této smlouvy o dílo podle § 579 
NOZ.

Článek III. 
Předmět smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provádět odstraňování kalu z ČOV Želénky. 
Výše uvedený odpad je zařazen podle Katalogu odpadů do kategorie „O“, katalogové číslo: 
190805. Zhotovitel se zavazuje tento odpad využívat (zejména k výrobě kompostu či 
alternativního paliva) nebo odstraňovat v souladu s právními předpisy České republiky 
platnými v době plnění. Konečným místem zpracování kalů bude: zařízení společnosti 
Marius Pedersen a.s. - Skládka Modlany, Kompostárna Chudeřice, případně zařízení 
společnosti Juros.

Článek IV.
Převzetí odpadů

1) Místem plnění je vždy místo převzetí odpadů zhotovitelem, tj. zařízení zhotovitele 
Kompostárna Modlany..



Článek V.
Závazky a povinnosti zhotovitele:

1) Odebírat veškerý objednatelem skutečně vyprodukovaný kal z ČOV Želénky a 
odstraňovat nebo využívat jej v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy 
České republiky.

2) Při fakturaci dokládat skutečné množství odebraných odpadů vážními lístky. Vážní lístky 
případně výpis z váhy dodavatele předávat objednateli (provozu ČOV Želénky) 1 x týdně za 
uplynulý týden.

3) Seznámit se s environmentálními a bezpečnostními riziky objednatele a svou činnost 
přizpůsobit tak, aby nedošlo ke zvýšení a naplnění rizika. Zhotovitel je povinen seznámit 
s těmito riziky objednatele i své zaměstnance. Dále je povinen informovat objednatele o 
environmentálních a bezpečnostních rizicích, které vyplývají z jeho činností v objektu 
objednatele.

4) V případě ztráty oprávnění k výkonu činností potřebných pro plnění povinností podle této 
Smlouvy neprodleně písemně oznámit tuto skutečnost objednateli a převést odpady, které již 
od objednatele převzal, do vlastnictví jiné osobě, která je oprávněna k jejich převzetí podle § 
12 odst.3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění tzn. pouze osobě, která je 
provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění odpadů.

Článek V.
Závazky a povinnosti objednatele

1) Objednatel se zavazuje dodávat pouze odpady uvedené v této smlouvě o dílo a jejích 
dodatcích. Jakékoliv změny mající vliv na složení či vlastnosti předávaných odpadů budou 
projednány se zhotovitelem předem. Za případné nedostatky, které se vyskytnou 
v předávaném odpadu, zvláště při obsahu jiných, dříve nedeklarovaných předmětů a látek 
v odpadu, nese odpovědnost objednatel.

2) Poskytovat zhotoviteli technické a jiné podklady nezbytné pro zpracování atestů a pro 
určení technologie odstraňování odpadů. Dále předávat zhotoviteli v četnosti minimálně 1x 
za 3 měsíce chemický rozbor kalu z ČOV Želénky provedený akreditovanou laboratoří. 
Rozsah požadovaných stanovení ukazatelů určí zhotovitel, jinak budou stanoveny tyto 
ukazatele: As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, AOX, PCB v mg/kg sušiny kalu. Objednatel se 
zavazuje informovat zhotovitele o skutečnostech, které mají vliv na chemické a fyzikální 
vlastnosti kalu.

3) Potvrdit zhotoviteli předané množství kalů na formuláři dodaném zhotovitelem a podle 
jeho požadavků.

Článek VI.
Cena a platební podmínky

1) Smluvní strany se dohodly na jednotkových cenách za jednu odebranou tunu kalu z ČOV 
Želénky ve výši ^^^^B<č/t (slovy: Cena zahrnuje náklady na
zpracování kalu, cena nezahrnuje DPH.



2) Vyúčtování bude prováděno měsíčně na základě faktury - daňového dokladu. Splatnost 
faktury činí 14 (slovy čtrnáct) dnů od data jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn 
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje některou obvyklou náležitost 
daňového dokladu nebo má jiné závady v obsahu, které ovlivňují výši fakturované ceny. Při 
vrácení faktury musí objednatel uvést důvod jejího vrácení. Vrácením faktury se přerušuje 
lhůta splatnosti této faktury. Celá lhůta běží znovu po doručení opravené nebo nové faktury.

3) Pro případ prodlení se zaplacením faktury se objednatel zavazuje zhotoviteli zaplatit úrok 
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

4) Pro případ neplnění předmětu smlouvy ze strany zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli 
sankci ve výšM% z ceny likvidace neodvezeného kalu.

5) Zhotovitel garantuje zachování ceny uvedené v odst. 1 tohoto článku Smlouvy.

Článek VII.
Jiná ujednání

1) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v souvislosti s nakládáním skaly od 
okamžiku převzetí kalů podle článku IV. odst.2 této Smlouvy do ukončení jejich likvidace.

2) Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy, pokud přeruší odběr odpadů v případě, 
že objednatel zatajil informace o složení kalů z ČOV Želénky nebo uvedl nepravdivé 
skutečnosti o složení tohoto kalu.

3) Smluvní strany sjednávají, že hmotnost odebíraných kalů bude stanovena vážením na 
zařízení zhotovitele, vážní lístek pak bude součástí daňového dokladu.

4) Smluvní strany jsou povinny se navzájem písemně (alespoň prostřednictvím e-mailů) 
informovat o skutečnostech majících vliv na plnění předmětu této Smlouvy.

Článek Vlil. 
Trvání Smlouvy

1) Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.12.2020.

2) Tato Smlouvá zaniká:
a) odstoupením podle této Smlouvy nebo platných právních předpisů
b) výpovědí jedné ze smluvních stran
c) dohodou smluvních stran

3) Odstoupit od této Smlouvy mohou smluvní strany v následujících případech:
a) dojde-li k prodlení objednatele s úhradou faktury vystavené v souladu s článkem VII., 

odst.3 této Smlouvy po dobu delší než 3 měsíce. V takovém případě Smlouva zaniká 
po uplynutí 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele 
objednateli



b) poruší-li zhotovitel některou ze smluvních povinností stanovených v článku IV. této 
Smlouvy. V takovém případě může objednatel od této Smlouvy odstoupit pouze za 
předpokladu, že zhotovitele písemně vyzval k dodatečnému splnění příslušné 
povinnosti a zhotovitel ani v dohodnuté lhůtě příslušnou povinnost nesplnil. Smlouva 
pak zaniká po uplynutí 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení oznámení o odstoupení od 
Smlouvy zhotoviteli.

c) poruší-li objednatel některou ze smluvních povinností stanovených v článku IV. této 
Smlouvy. V takovém případě může zhotovitel od této Smlouvy odstoupit pouze za 
předpokladu, že objednatele písemně vyzval k dodatečnému splnění příslušné 
povinnosti a objednatel ani v dohodnuté lhůtě příslušnou povinnost nesplnil. Smlouva 
pak zaniká po uplynutí 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení oznámení o odstoupení od 
Smlouvy objednateli.

4) Smlouva může být ukončena výpovědí bez udání důvodů v délce 3 měsíců, jejíž lhůta 
započne běžet prvním dnem v kalendářním měsíci následujícím po doručení písemného 
oznámení o výpovědi příslušné straně.

5) Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, která musí být učiněna 
pouze v písemné formě.

Článek IX. 
Zvláštní ustanovení

1) Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom 
vyhotovení.

2) Veškeré změny nebo úpravy této Smlouvy smí být prováděny pouze prostřednictvím 
písemného dodatku označeného pořadovým číslem dodatku a podepsaným oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

3) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.

V Teplicích, dne.........2019 V Teplicích, dne
2.011



Příloha ke smlouvě č. 12/2020 - Smlouva o svozu a zpracování odpadu

Zhotovitel prohlašuje, že se nepodílí a nebude se při plnění této smlouvy podílet na páchání trestné 
činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, 
v platném znění (dále jen „zákon č. 418/2011 Sb.“). Zhotovitel dále prohlašuje, že zavedl náležitá 
kontrolní a preventivní opatření nad činností svých zaměstnanců nebo jiných osob, kteří jednají 
jménem zhotovitele a jejichž trestný čin by mohl být přičten zhotoviteli a učinil veškerá nezbytná 
opatření k zamezení nebo odvrácení případných následků spáchaného trestného činu. Zhotovitel se 
zavazuje bezodkladně informovat objednatele o jakémkoliv důvodném podezření na spáchání či 
páchání trestného činu, který by zhotoviteli mohl být přičten podle zákona č. 418/2011 Sb., jakož i o 
zahájení trestního stíhání proti zhotoviteli podle zákona č. 418/2011 Sb. Zhotovitel bere na vědomí a 
souhlasí výslovně s tím, že jakékoli porušení tohoto závazku bude považováno za podstatné porušení 
povinností ze smlouvy, opravňující objednateli ukončit smlouvu se zhotovitelem, a to buď formou 
písemné výpovědi v jednoměsíční výpovědní lhůtě, nebo odstoupením. Zhotovitel výslovně souhlasí, 
že v takovém případě nemá nárok na jakoukoliv náhradu škody, ušlého zisku nebo jiné újmy vzniklé 
v důsledku ukončení takové smlouvy. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.


