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SMLOUVA 

o odvozu a likvidaci odpadů 
 

Č. j. KRPK-10263-3/ČJ-2020-1900VZ 

uzavřena v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 a dalších, zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými smluvními stranami: 
 

I. Smluvní strany 

 

       

1) Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 

Sídlo:    Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary-Dvory 

IČO:  72051612 

DIČ:  CZ72051612 

Bankovní ústav:  Česká národní banka Plzeň 

Datová schránka:            upshp5u 

 

 

(dále jen „objednatel“) 

 

 

2) Marius Pedersen a.s. 

vedená v obchodím rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka B 389 

Sídlo:  Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 

IČO:                           42194920 

DIČ:  CZ42194920 

Datová schránka:  dfmcfxw 

 

(dále jen „poskytovatel“) 

 

 

 

II. Předmět plnění 
1) Předmětem plnění této smlouvy je nakládka, odvoz a likvidace odpadů z areálů 

objednatele podle jeho potřeby, dle „Specifikace předmětu VZMR“ č. j. KRPK-234-2/ČJ-
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2020-1900VO ze dne 24. 1. 2020, která je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha č. 
1, a „Cenové nabídky“ poskytovatele, která je nedílnou součástí této smlouvy, jako 
příloha č. 2. 

2) Termín plnění předmětu této smlouvy je v období let 2020 – 2021. 

3) Počátek realizace předmětu plnění je nejpozději do 10 dnů od účinnosti této smlouvy. 
 

III. Cena za předmět plnění 
1) Cena za předmět plnění je mezi smluvními stranami stanovena za jednotku odpadu dle 

cenové nabídky poskytovatele, která je přílohou č. 2 této smlouvy a je po dobu smlouvy 

neměnná. Cenou se pro účely této smlouvy rozumí cena za nakládku, odvoz a likvidaci, 

včetně případného pronájmu kontejnerů. 
2) Platby za nakládku, odvoz a likvidaci odpadů budou probíhat dle skutečného množství 

poskytovatelem převzatých odpadů za příslušné období, kdy poskytovatel provede 
objednateli vyúčtování poskytnutých služeb formou vystavení souhrnné faktury a to 
nejpozději do 10 dnů od odvezení odpadu.  

3) Faktury musí být vystaveny a doručena na adresu objednatele, tj. Česká republika – 

Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary, IČ 
72051612, datová schránka: upshp5u, (v případě elektronických faktur e-mail: 

krpk.faktura@pcr.cz) a musí obsahovat č. j. smlouvy uvedené v záhlaví této smlouvy. 
4) Faktura poskytovatele bude objednatelem uhrazena do 30 dnů od té doby, co ji 

objednatel obdrží. 
 

IV. Povinnosti objednatele a poskytovatele 

1) Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k podnikání v rámci předmětu této 
smlouvy. 

2) Objednatel se zavazuje, že bude poskytovateli dodávat odpad uvedený v příloze č. 1 této 
smlouvy a to ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. 

3) V případě, že objednatel do jednoho kontejneru uloží více druhů odpadů, garantuje 
zároveň, že tyto odpady nebudou mezi sebou chemicky reagovat. Veškeré škody 
způsobené tímto nakládáním s odpady nese objednatel. 

4) Poskytovatel se zavazuje přebírat od objednatele smluvený odpad z míst určených 
v příloze č. 1 této smlouvy do termínu určeného dle telefonické dohody mezi 
objednatelem a poskytovatelem na telefonním čísle poskytovatele
anebo nejpozději do sedmi dnů od doručení písemné objednávky objednatele 
poskytovateli. 

 

V. Smluvní pokuta 

1) V případě prodlení poskytovatele dle čl. IV. odst. 4) této smlouvy, je poskytovatel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,-Kč za každý, byť i započatý den 
prodlení. 
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2) Při prodlení objednatele se splatností faktury je objednatel povinen zaplatit poskytovateli 

úroky z prodlení v souladu s ustanovením § 1802 občanského zákoníku, v platném znění, 
za každý, byť i započatý den prodlení. 

3) Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy 
druhé smluvní strany k jejímu zaplacení. 

 

VI. Odstoupení od smlouvy 

 

1) Smluvní strany se dohodly, že závazky ze smlouvy může vypovědět kterákoliv ze 
smluvních stran písemnou výpovědí doručenou druhé smluvní straně i bez udání důvodu. 

2) Výpovědní lhůta činí 1 měsíc od následujícího dne po převzetí výpovědi druhou stranou. 
3) Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 

a následujících občanského zákoníku, v platném znění.  
 

VII. Závěrečná ustanovení 
1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

2) Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu 

s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

3) Změny smlouvy lze provést jen písemně po dohodě obou smluvních stran formou 

dodatku ke smlouvě. 
4) Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden 

poskytovatel.  

 

Příloha č. 1  
Specifikace předmětu VZMR č. j. KRPK-234-2/ČJ-2020-1900VO ze dne 24. 1. 2020 

 

Příloha č. 2  
Cenová nabídka poskytovatele 

 


