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SMLOUVA  O  DÍLO  
SVOZ   SEPAROVANÉHO  ODPADU OD  DOMU  ŠTERNBERK 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 
 

 Číslo smlouvy: 
 

167/20/S/OŽP 
 
Čl. I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:   Město Šternberk 
Adresa:    Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk 
Zastoupen:   Ing. Stanislavem Orságem, starostou  
IČ:     00299529  
DIČ:    CZ00299529  
 
a 
 
Dodavatel:   Marius Pedersen, a.s.     
Adresa:    Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 
Zastoupen:  Ing. Miroslavem Petrů, oblastním manažerem, na základě 

plné moci      
IČ            42194920                                          
DIČ:     CZ42194920 
                                                

Čl. II.  
Předmět smlouvy a rozsah díla 

 
1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele realizovat pro objednatele dílo a závazek 

objednatele za provedené dílo zaplatit.  
 

2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí zajištění kompletních služeb při nakládání se   
separovaným odpadem od občanů města Šternberka (dále také jen separovaný odpad) 
vzniklého na území města Šternberka včetně místních částí, tj. výsyp, odvoz a využití 
separovaných odpadů občanů města Šternberk komodit papír a plast, převzetí odpadů do 
vlastnictví dodavatele a dále zajištění využití odpadů v souladu s platnými právními 
předpisy ČR, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů ve znění novel,  vážení odpadu, vedení evidence odpadů dle 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění novel, 
vyhotovování přehledů a podkladů týkajících se svozu separovaného odpadu a systému 
nakládání s odpady pro potřeby společnosti EKO-KOM. 

 
3. Rozsahem díla se pro účely této smlouvy rozumí výsyp, odvoz  a využití separovaných 

odpadů občanů města Šternberk komodit papír a plast, převzetí odpadů do vlastnictví 
dodavatele a dále zajištění využití odpadů v souladu s platnými právními předpisy ČR, 
zejména v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů ve znění novel,   vážení odpadu, vedení evidence odpadů dle zákona č. 185/2001 
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Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění novel, vyhotovování 
přehledů a podkladů týkajících se svozu separovaného odpadu a systému nakládání 
s odpady pro potřeby společnosti EKO-KOM. 
Svoz separovaných odpadů bude prováděn formou „dům od domu“ za těchto podmínek: 

a) pravidelné svozy separovaných odpadů budou prováděny z nádob na odpad o 
objemu 240 l,  

b)  nádoby na odpad jsou ve vlastnictví objednatele, 
c) nádoby na odpad budou distribuovány pouze vlastníkům rodinných domů v k.ú. 

Šternberk, 
d)  v rámci pravidelných svozů bude proveden výsyp všech nádob na papír nebo všech 

nádob na plast, a to bez ohledu na jejich zaplněnost, 
e)  celkový počet nádob na odpad o objemu 240 l ke dni podpisu této smlouvy je 180 ks 

240 l nádob na papír a 200 ks 240 l nádob na plast. Objednatel bude počet nádob 
na odpad postupně zvyšovat až do počtu 1 600 ks 240 l nádob na papír a 2 400 ks 
240 l nádob na plast,  

f)  nerozdělené nádoby budou předány dodavateli, který zajistí jejich uskladnění a 
vydávání občanům podle pokynů objednatele, 

g)  pravidelné svozy separovaných odpadů budou prováděny z objednatelem určených 
sběrných míst uvedených v příloze k této smlouvě, která bude průběžně 
aktualizována, 

h)  sběrným místem bude konkrétní číslo popisné domu, před kterým musí nádoba na 
separovaný odpad stát, z jiného místa nebude nádoby vysypána, 

i)  svozová vozidla, která budou provádět výsypy sběrných nádob, musí být vybavena 
vážícím systémem a identifikačním systémem, který bude kompatibilní s technologií 
čipů umístěných na sběrných nádobách. Před výsypem každé nádoby bude 
prostřednictvím tohoto systému provedena automatická identifikace nádoby na 
odpad. Údaje o počtu nádob na odpad, množství odpadu v jednotlivých nádobách, 
které byly získány prostřednictvím vážícího a identifikačního systému, bude vybraný 
dodavatel uchovávat v elektronické podobě a v běžném datovém formátu (xlsx nebo 
xml) pravidelně spolu s fakturou předávat objednateli. Objednatel zajistí a bude 
udržovat zařízení pro určení hmotnostního množství odpadu odvedeného 
z konkrétní nádoby, váženy musí být všechny nádoby zahrnuté do předmětu plnění,  

j)  pravidelné svozy papíru a plastů budou probíhat 1x za měsíc, odděleně svoz papíru 
a odděleně svoz plastů. Objednatel si vymiňuje, že svoz papíru a svoz plastů bude 
proveden vždy v jeden pravidelně se opakující den v týdnu (mimo sobot a nedělí) 
v rámci intervalu od 6.00 hod. do 22.00 hod. z celého území Města Šternberka a 
jeho místních částí, 

l)  objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyhrazuje změnu závazku týkající se 
periodicity provádění výsypů papíru a výsypů plastů v závislosti na množství 
vytříděného odpadu občany města Šternberk. 

 
 

Čl. III.  
Místo a čas plnění 

 
1. Místem plnění je území Města Šternberk a jeho místních částí Lhota a Dolní žleb. 
 
2. Časem plnění jsou dny dle harmonogramu výsypů v příloze k této smlouvě. 
 
 
 

Čl. V.  
Cena plnění 

 



 

3 
 

Cena plnění činí 5 035,00 Kč bez DPH za výsyp 1 t papíru a 10 350,00 Kč bez DPH za výsyp 
1 t plastů, přičemž v této ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady dodavatele s prováděním díla 
dle čl. II., odst. 2 a 3. smlouvy.  

Uvedená cena je pevná min. do 31.12.2024. Od 01.01.2025 může být, po vzájemné dohodě 
dodavatele s objednatelem, sjednaná cena každoročně upravena o index odpovídající 
meziroční změně cen podle oficiálních údajů vydaných Českým statistickým úřadem. Tato 
dohoda je nedílnou součástí smlouvy o dílo a bude řešena dodatkem smlouvy o dílo. Při 
výpočtu inflačního nárůstu bude postupováno podle indexu růstu spotřebitelských cen za 
předcházející kalendářní rok, který publikuje Český statistický úřad. Úpravy cen budou 
prováděny vždy do budoucna nikoliv zpětně, a to k prvému dni následujícího kalendářního 
roku. Tento postup platí opakovaně vždy pro každý kalendářní rok. Nebude-li provedena 
změna ceny inflačním nárůstem, platí cena původně sjednané pro předchozí kalendářní rok. 

 

Čl. VI.  
Doba plnění 

 
Doba plnění se sjednává s platností od 20.04.2020 na dobu neurčitou. 
 

Čl. VII.  
Fakturace a placení 

 
1. Cena bude objednatelem hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen 

„faktur“) vystavených dodavatelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je 
poslední kalendářní den příslušného měsíce.    
 

2. Dodavatel předloží objednateli vždy nejpozději do šestého dne následujícího měsíce údaje 
o počtu vysypaných nádob na odpad dle čísla popisného domu, před kterým byla nádoba 
na odpad umístěna, množství odpadu v jednotlivých nádobách, které byly získány 
prostřednictvím vážícího a identifikačního systému, v běžném datovém formátu (xlsx nebo 
xml). Pověřený pracovník objednatele je povinen se k těmto údajům vyjádřit nejpozději do 5 
pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že 
s údaji souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 
15 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasené údaje dle 
tohoto odstavce. Bez těchto údajů je faktura neúplná. 

 
3. Doba splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.  

 
4. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 
 
5. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
 

Čl. VIII.  
Smluvní sankce 

 
1. Dodavatel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý započatý 

den prodlení s vyvezením každé jednotlivé nádoby na separovaný odpad. 
 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur bude dodavatel oprávněn účtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. 
 

3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v 
jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
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4. Smluvní pokutu je dodavatel povinen uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování 
provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – 
faktuře dodavatele.  

 
Čl. IX.  

Odpovědnost za vady díla 
 
1. Reklamaci prací uplatní objednatel písemně s uvedením nedostatků s požadovaným 

termínem odstranění. V případě, že dodavatel neuplatní námitku proti reklamaci ve lhůtě do 
5 dnů od obdržení reklamace, má se zato, že reklamaci uznává a s věcnými a termínovými 
požadavky objednatele souhlasí. 

 
2. Odstranění reklamovaných nedostatků bude potvrzeno zápisem, sepsaným dodavatelem v 

součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstranění 
nedostatků proběhlo dle jeho požadavků a plnění přejímá, nebo z jakých důvodů plnění 
převzít odmítá. 

 
3. Dodavatel neodpovídá za vady, které byly způsobeny živelnými událostmi či vyšší mocí. 
 
4. Dodavatel odpovídá za možné škody, které by vznikly objednateli při provádění díla 

dodavatelem, ať již z titulu nekvalitního provedení díla, neodborným rozhodnutím nebo 
porušením platných předpisů, které byl povinen při provádění díla dodržet. Zhotovitel má 
s Českou podnikatelskou pojišťovnou a.s. uzavřenou pojistnou smlouvu č. 0013875000 na 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených 
pracovníky dodavatele, a to s limitem plnění ve výši 51 mil. Kč. 

 
 

Čl. X.  
Ukončení smlouvy 

 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel nedokáže, bez 

odůvodněných příčin, náležitě provádět dílo, nebo bezdůvodně zastaví provádění díla nebo 
jestliže dodavatel neustále zanedbává plnění svých povinností. 

 
2. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních 

podmínek a závazků objednatelem (neplacení faktur za provedené a převzaté práce v 
dohodnutých termínech). 

 
3. Tuto smlouvu je možné vypovědět písemnou výpovědí, přičemž výpovědní doba činí 6 

měsíců počínaje prvním dnem měsíce, následujícího po doručení výpovědi dodavateli. 
Během výpovědní doby je dodavatel povinen dokončit veškeré nedokončené práce a 
předat je objednateli, pokud nedojde k jiné dohodě smluvních stran. Během výpovědní 
doby objednatel není vázán touto smlouvou ve smyslu zadání nově zahajovaných prací. 

 
4. Smlouva může být dále během smluveného období ukončena dohodou smluvních stran. 

V uvedeném případě činí výpovědní lhůta 6 měsíců, počínaje prvním dnem měsíce, 
následujícího po doručení výpovědi dodavateli. Během výpovědní lhůty je dodavatel 
povinen dokončit veškeré nedokončené práce a předat je objednateli, pokud nedojde k jiné 
dohodě smluvních stran. Během výpovědní lhůty objednatel není vázán touto smlouvou ve 
smyslu zadání nově zahajovaných prací. 
 

5. V případě ukončení platnosti smlouvy před sjednaným termínem má dodavatel právo na tu 
část smluvní ceny, která je ekvivalentní odvedené práci k termínu odstoupení od smlouvy. 
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Čl. XI.  
Závěrečná ustanovení 

  
1. Smlouva vzniká dohodou smluvních stran na celém jejím obsahu a nabývá platnosti dnem 

podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
2. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 

strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 

 
3. Tato smlouva může být měněna, doplněna, případně zrušena pouze dohodou smluvních 

stran, a to písemnými dodatky, výslovně nazvanými „Dodatek ke smlouvě o dílo“, 
číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu smlouvy nepovažují. 

 
4. K návrhům dodatků smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit nejpozději do 5 pracovních 

dnů od doručení. Marným uplynutím této lhůty se má za to, že druhá strana s návrhem 
dodatku nesouhlasí. 

 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž dodavatel 

obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení. 
 
6. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 

strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 

 
7. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných 

ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
8. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 

splní objednatel, Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě 
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího 
zrušena od samého počátku. 

 
Doložka platnosti právního jednání města dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích   (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: 

Na straně objednatele rozhodl o uzavření této smlouvy starosta, kterému svěřila tuto 
pravomoc Rada města Šternberka usnesením č.1091/27 ze dne 10.02.2020 

 
Ve Šternberku dne 01.04.2020 
 
 
........................................................                                               …………..…………………….. 

objednatel         dodavatel 
 Ing. Stanislav Orság                                     Ing. Miroslavem Petrů 

        starosta              oblastní manažer 
            
 
Přílohy: 
Harmonogram výsypů  
Seznam sběrných míst  


