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Město Nové Město nad Metují 

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 

Zastoupené: starostou  

IČO 00272876 

DIČ CZ00272876 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Kontaktní osoby:  

 

jako objednatel, na straně jedné 

 
a 

 

Marius Pedersen a.s. 

Se sídlem: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 

Zastoupená:  

IČO: 42194920 

DIČ: CZ42194920 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:  

 

jako poskytovatel, na straně druhé 

 

uzavírají tuto  

 

 

Smlouvu 

na zajištění svozu odpadů na území města Nové Město nad Metují 

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

Oddíl I. 
Předmět smlouvy 

 
1. Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje zajistit pro objednatele v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“), v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele následující služby: 

 Svoz směsného komunálního odpadu  

 Svoz vytříděné nebezpečné složky komunálního odpadu, elektrozařízení, biologicky 
rozložitelného odpadu, objemného komunálního odpadu, kovů a pneumatik 

 Svoz vytříděných plastů, nápojových kartonů a papíru 

 Svoz vytříděného bílého a barevného skla  

 Svoz vytříděných nápojových kartonů a vytříděných kovů 
   

2. Objednatel bude poskytovateli za tuto službu platit cenu sjednanou v příslušných částech II. oddílu 
této smlouvy.  
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Oddíl II. 
Smluvní ujednání pro jednotlivé sjednané typy svozu  

 
Část 1   

Svoz směsného komunálního odpadu 
 
I. 

Rozsah a způsob předmětu plnění  
 

1. Poskytovatel zajistí pro objednatele sběr, přepravu a odstraňování (dále také jen „svoz“) směsného 
komunálního odpadu kat. č. 20 03 01, dle Katalogu odpadů skupina odpadů č. 20 (dále jen „KO“). 

 
2. Svoz dle předchozího článku bude poskytovatel vykonávat v rozsahu ujednaném mezi stranami. 

Obsah sjednaných služeb tvoří následující dohodnuté činnosti: 
- svoz KO ve stanovených režimech 
- svoz KO v PE obalech – pytlích 
- vykládka KO 
- odstraňování KO  
- manipulace se sběrnými nádobami 
- označení sběrných nádob. 
  

3. Svoz bude prováděn následujícím způsobem: 
- pro ukládání KO budou po dobu trvání této smlouvy užívány sběrné nádoby o objemu 110 l, 120 

l a 1100 l v majetku jednotlivých uživatelů (fyzických i právnických osob). Evidence uživatelů 
sběrných nádob s počtem kusů a typem (podle objemu) bude uvedena v příloze č. 1 této smlouvy 
a bude dodána objednatelem do 30. ledna 2021 a zároveň bude podkladem pro provedení 
přeznačení sběrných nádob. 

- Svoz odpadu v PE pytlích bude prováděn jako doplněk k pravidelnému svozu KO. 
 
4. Svoz bude prováděn v místech a ve stanovených režimech podle přílohy č. 1 této smlouvy, přičemž 

změny počtu a typu sběrných nádob, jakož i změny ve frekvenci svozů se zaznamenávají v měsíčních 
intervalech na základě požadavku objednatele. 

 
5. V průběhu kalendářního roku bude o případných změnách v počtu a typu sběrných nádob, svozových 

režimů, atd. vedena vzájemná evidence formou změnových listů, podepsaných oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran beze změny přílohy č. 1 této smlouvy. 

 
6. Změny svozového režimu nebo přihlášení nových, resp. odhlášení sběrných nádob budou 

poskytovatelem zajištěny v nejbližším svozovém termínu dle přílohy č. 1 této smlouvy po oznámení 
požadavku objednatelem elektronickou poštou. Na změny tohoto charakteru vystaví objednatel 
změnový list ve dvou vyhotoveních, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, který 
bude sloužit jako podklad pro fakturaci. Změnové listy za běžný měsíc převezme poskytovatel v sídle 
objednatele do 5-ti pracovních dnů následujícího měsíce. 

 
7. Svoz KO ve sběrných nádobách 110 l, 120 l a 1100 l bude prováděn podle svozového kalendáře 

v příloze č. 1 této smlouvy a ve dnech pondělí až čtvrtek podle seznamu ulic (míst), Přílohu č. 1 lze 
změnit po dohodě oprávněných zástupců obou smluvních stran. Po dohodě oprávněných zástupců 
obou smluvních stran lze termín svozu zkrátit na tři dny v týdnu. 

 
8. Svoz KO podle čl. II odst. 6 této smlouvy bude prováděn i ve dnech, na které připadne státem uznaný 

svátek, s výjimkou 1. ledna 2021, 2022 a 2023. 
 
 
 

II. 
                      Cena 
 

1. Poskytovatel a objednatel sjednávají ceny za poskytovanou službu pro roky 2021 až 2023 v souladu 
s veřejnou zakázkou ze dne 21.09.2020 a podle nabídky poskytovatele ze dne 22.10.2020, a to ve 
výši: 
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 Svoz KO ve sběrných nádobách 110 a 120 l za roční svoz 1 ks nádoby: 
              Svozový režim: 

                     
                     týdenní (52 svozů/rok) 954,00 Kč/rok 
                     kombinovaný (44 svozů/rok) 809,00 Kč/rok 
                     čtrnáctidenní (26 svozů/rok) 493,00 Kč/rok 
                     měsíční (13 svozů/rok) 255,00 Kč/rok 
 

 Svoz KO ve sběrných nádobách 1100 l za roční svoz 1 ks  nádoby 
             Svozový režim 

 
                     týdenní (52 svozů/ rok) 4 640,00 Kč/rok 
                     čtrnáctidenní (26 svozů/rok) 2 364,00 Kč/rok 
 

 Svoz KO v PE pytlích, za jeden svoz, včetně PE obalů 120 l 33,00 Kč/ks 
 

 Odstranění KO 850,00 Kč/t 
(není zahrnut poplatek za uložení odpadu podle z. č. 185/2001 Sb.) 

 
2. Uvedené ceny zahrnují sběr KO, přepravu KO, vykládku KO, odstraňování KO, manipulaci se sběrnými 

nádobami, označení a přeznačování sběrných nádob přímo v terénu dle čl. IV odst. 2 a čl. V odst. 5 této 
části smlouvy, svoz o svátcích dle čl. I. odst. 8 této části smlouvy, pokud na příslušný svozový den 
připadají, a donášku sběrných nádob z lokalit nepřístupných pro běžnou svozovou techniku dle čl. V 
odst. 6 této části smlouvy. 

 
3. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude účtováno dle platné legislativy.  
 

III. 
Platební podmínky 

 

1. Fakturace bude prováděna měsíčně nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. 
 
2. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne vystavení. Termínem úhrady se rozumí den potvrzení platebního 

příkazu bankou objednatele. Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí 
objednatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
3. S výjimkou kombinovaného svozu bude pro všechny ostatní svozové režimy výše měsíční úhrady 

stanovena násobkem počtu nádob a 1/12 příslušné jednotkové ceny za rok, odpovídající typu sběrné 
nádoby a četnosti svozu. 

 
4. U kombinovaného svozu bude výše měsíční úhrady stanovena násobkem počtu nádob průměrnou 

cenou za 1 výsyp a počtem výsypů pro dané fakturační období. 
 
5. Měsíční úhrada bude vypočtena z počtu nádob k prvnímu dni fakturačního období s dopočtením změn 

v jeho průběhu. 
 
6. Podkladem pro fakturaci jsou změnové listy, podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
 
7. U svozu KO v PE pytlích bude vyfakturována celková částka za předané PE pytle vždy na konci 

fakturačního období, ve kterém budou tyto pytle předány objednateli. 
 

IV. 
Podmínky svozu 

 

1. Objednatel odpovídá za přesné a včasné poskytnutí informací všem uživatelům sběrných nádob 
(vlastník nebo nájemce sběrné nádoby, přihlášený ke svozu KO u Městského úřadu Nové Město nad 
Metují) o podmínkách svozu KO, zejména: 

- uživatelé odpovídají za to, že odpad ve sběrných nádobách bude zahrnovat pouze druhy odpadů 
uvedené v čl. I odst. 1 tohoto oddílu. V případě, že bude zjištěn nesoulad mezi specifikací a 
skutečnou dodávkou odpadu, je poskytovatel oprávněn takový odpad nepřevzít až do zjednání 
nápravy. 
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- uživatelé musí vystavit nádobu ve svozový den do 6 00 hod na okraj veřejné pozemní komunikace 
přístupné motorovým vozidlům, s výjimkou stálých stanovišť kontejnerů 1100 l 

- uživatelé musí v době svozu zajistit dostatečný přístup posádky k místu odebrání sběrné 
nádoby, umožňující snadnou a bezpečnou manipulaci se sběrnými nádobami bez narušení 
plynulosti poskytované služby. Sběrné nádoby budou po vyprázdnění vráceny zpět na místo 
odebrání 

- uživatel nesmí označovat sběrné nádoby jiným způsobem, než je dohodnuto 
- uživatelé odpovídají za to, že nebude docházet k přeplňování a přetěžování sběrných nádob. 

Pro hmotnosti zcela naplněných sběrných nádob platí následující limity: 
 

          sběrná nádoba 110 (120 l) .............................. 65 kg 

          kontejner 1100 l ............................................. 340 kg 

          V případě nadměrného přetížení není technicky možné nádobu vyprázdnit. 

2. V případě požadavku na změnu svozového režimu v průběhu kalendářního roku nebo při výměně 
nádoby provede poskytovatel přeznačení sběrných nádob bezúplatně, včetně poskytnutí nálepky. 
Přeznačení nádoby provede poskytovatel nejpozději při nejbližším následujícím svozu po oznámení 
požadavku objednatelem. 

 
3. Veškeré závady ve svozu (nevyprázdněné nádoby z různých důvodů, popř. nevystavené, poškozené, 

neoznačené nádoby atd.) zjištěné poskytovatelem, budou poskytovatelem nahlášeny nejpozději do 
druhého dne oprávněnému zástupci objednatele (viz. kontaktní osoby v záhlaví smlouvy). 

 
4. Při výměně opotřebených nádob za nové, odstraní poskytovatel nálepku na opotřebené nádobě a 

provede označení nové. 
 
5. Donáškou se rozumí ruční přeprava sběrných nádob ze sběrného stanoviště k místu jejich 

vyprázdnění a zpět, jestliže vzdálenost mezi těmito místy přesahuje 10 m nebo je nutné překonávat 
schody, bezpečnostní a stavební překážky, větší terénní nerovnosti. 

 
6. Veškeré změny podmínek svozu budou dohodnuty mezi poskytovatelem a objednatelem s týdenním 

předstihem. 
 

V. 
Závazky a povinnosti poskytovatele 

 
1. Poskytovatel je povinen zahájit svoz KO v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy od 4. ledna 2021 po 

celém správním obvodu města Nové Město nad Metují (Nové Město nad Metují s osadami Bradla, 
Studýnka, Krčín, Spy, Vrchoviny a Rezek). 

 
2. Poskytovatel je zodpovědný za provádění svozu KO v souladu s požadavky příslušných předpisů. 
 
3. Poskytovatel poskytne bezplatně objednateli odpovídající počet nálepek na označení sběrných nádob 

podle příslušného svozového režimu s ohledem dle čl. IV odst. 2 a čl. V odst. 5 této části smlouvy.  
 
4. Poskytovatel provede v terénu označení sběrných nádob 110 (120) l a kontejnerů 1100 l určených pro 

svoz KO na počátku služby dle přílohy této č. 1 této smlouvy v termínu do 31. března 2021. Do přílohy 
č. 1 této smlouvy zaznamená označení každé nádoby (např. symbolem √ ) a v případě zjištění rozdílů 
mezi přílohou a skutečností, zapíše rozdíly do zvláštního seznamu. Rozdíly budou průběžně 
konzultovány s oprávněnými zástupci objednatele. Kopii odsouhlasené přílohy a seznamu rozdílů 
předá poskytovatel objednateli nejpozději 15. dubna 2021. 

 
5. V místních částech Nového Města nad Metují, nepřístupných pro běžnou svozovou techniku 

(Leštinská č.p. 381, 438, část ul. Zelená, Pod Hradbami ke mlýnu, Havlíčkova čp. 399, Na Zadomí, 
Husovo náměstí), je poskytovatel povinen zajistit svoz KO donáškou nebo přiměřenou technikou. Platí 
pro sběrné nádoby 110 l (120 l). 

 
6. Dojde-li prokazatelně k znečištění místa výsypu v okolí svozového vozidla vinou obsluhy, zajistí 

poskytovatel neprodleně jeho úklid. 
 
7. Poskytovatel je povinen sběrné nádoby po vyprázdnění vrátit zpět na místo vystavení. 
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8. Dojde-li při svozu k poškození sběrné nádoby, je povinen oprávněný zástupce poskytovatele na 

základě oznámení projednat tuto věc s uživatelem nádoby do 1 týdne po oznámení. 
 
9. Prokazatelně neuskutečněný svoz se poskytovatel zavazuje provést v nejbližším možném termínu po 

dohodě s objednatelem. Pokud nedojde ke svozu sběrné nádoby prokazatelně vinou poskytovatele, 
zavazuje se poskytovatel provést náhradní svoz nejpozději druhý den po oznámení této skutečnosti 
objednatelem.  

 
10. Poskytovatel se zavazuje v případě nedodržení stanoveného termínu v důsledku nenadálých situací, 

zajistit náhradní přepravu během následujícího dne. 
 
11. Poskytovatel se zavazuje, že nebude svážet KO od objednatelem evidovaných uživatelů současně 

s odpadem od jiných uživatelů, kteří nejsou v evidenci objednatele. Takové jednání může objednatel 
považovat za podstatné porušení této smlouvy.  

 
12. Poskytovatel je povinen na požádání objednatele prokázat, že denní svoz je zahajován 

s vyprázdněným vozidlem. Objednatel má právo prostřednictvím pověřených osob zkontrolovat 
v tomto směru svozová vozidla poskytovatele. 

 
13. Svoz KO na území dle čl. I oddílu III. této smlouvy od právnických a fyzických osob oprávněných 

k podnikání se smluvním vztahem uzavřeným přímo s poskytovatelem, bude probíhat v jiný den než 
svoz, který je předmětem této smlouvy. 

 
14. Poskytovatel se zavazuje zajistit pouze vyprázdnění sběrných nádob označených předepsaným 

způsobem, tj. nálepkou na stěně sběrné nádoby platnou pro příslušný kalendářní rok a režim svozu. 
 
15. Poskytovatel se zavazuje, že svoz nebude prováděn v době od 2100 do 6 00 hod. 

 
 

VI. 
Závazky objednatele 

1. Objednatel se zavazuje platit poskytovateli za svoz KO v rozsahu sjednaném v této části smlouvy 
cenu uvedenou v čl. II této části smlouvy.  

 
2. Není-li stanoveno jinak, zajistí objednatel distribuci nálepek mezi jednotlivé uživatele sběrných nádob, 

kteří se nově přihlásí do systému zvoleného objednatelem. 
 
3. Objednatel je odpovědný za správnost a přesnost všech poskytovaných informací a údajů, jakož i za 

aktualizaci údajů a dat, potřebných k zajištění kvalitní služby jako např. informace o umístění a počtu 
sběrných nádob, požadavků na frekvenci svozu, atd. 

 
4. Objednatel se zavazuje informovat uživatele sběrných nádob o pravidlech a podmínkách provádění 

aktivit v oblasti nakládání s odpady.  
 
 

VII. 
Smluvní pokuty 

 
V případě porušení povinností dle čl. I. odst.8,  čl. V. odst. 1, 2, 5, 12, 13 a 14 této části smlouvy a v případě 
opakovaného porušení povinností dle čl. I. odst. 6, čl. III. odst. 1, čl. V. odst. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 této části 
smlouvy, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to ve lhůtě 15 dnů 
od doručení písemného udělení smluvní pokuty. Tím není dotčeno oprávnění objednatele odstoupit od 
smlouvy. Udělená pokuta nenahrazuje možné vymáhání náhrady škody vzniklé v souvislosti s porušením 
smlouvy. 
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Část 2 
Svoz vytříděné nebezpečné složky komunálního odpadu, elektrozařízení, biologicky 

rozložitelného odpadu, objemného komunálního odpadu, kovů a pneumatik 
 

I.  
Rozsah a způsob předmětu plnění 

 
1. Poskytovatel zajistí pro objednatele shromažďování, sběr, přepravu, využití nebo odstranění (dále jen 

„svoz“) nebezpečných složek komunálního odpadu, biologicky rozložitelného odpadu (dále 
„BRO“),  objemné složky komunálního odpadu – skupina odpadů č. 20 dle Katalogu odpadů, sběr 
elektrozařízení, kovů a pneumatik.  

 
2. Svoz dle předchozího odstavce bude poskytovatel vykonávat v rozsahu ujednaném mezi stranami. 

Obsah sjednaných služeb tvoří následující dohodnuté činnosti: 
- svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a elektrozařízení ve stanovených režimech 
- svoz BRO ve stanovených režimech 
 

3. Svoz odpadů dle předchozích odstavců bude prováděn následujícím způsobem: 
- Sběr a shromažďování nebezpečných odpadů, elektrozařízení, kovů, objemné složky 

komunálního odpadu a pneumatik ve sběrném místě, v úterý a čtvrtek od 1500 do 1700 hod., 
v sobotu od 900 do 1200 hod., mimo státem uznané svátky. 

-     Ambulantní sběr nebezpečných odpadů a elektrozařízení 2x za rok, v sobotu, v době od 900 do 
1245 hodin, na 11 stanovištích dle stálého rozpisu. Konkrétní datumy svozů budou stanoveny po 
dohodě objednatele a poskytovatele vždy nejpozději 15 dnů před dnem uskutečnění svozu. 

-     Ambulantní sběr BRO v  období od 1. dubna do 15. listopadu, pondělí až pátek, v době od 1500 

do 1900 hodin, denně 2 stanoviště od 1500 do 1645, resp. od 1715 do 1900 hodin (30 minut rezerva 
na přejezd), celkem 29 stanovišť dle stálého rozpisu, mimo státem uznané svátky. 

 
4.   Sběr a přeprava vytříděných BRO – kat. č. 20 02 01 vyhlášky dle Katalogu odpadů a jejich 

předání  k materiálovému využití. Svoz BRO bude probíhat následujícím způsobem:   
 

- Svoz BRO bude prováděn v místech a ve stanovených režimech podle stálého                rozpisu 
- přílohy č. 4 této smlouvy. Přílohu vypracuje objednatel po konzultaci s poskytovatelem a předá 
mu ji nejpozději týden před zahájením svozu.  

- Pro ukládání BRO budou po dobu trvání této smlouvy užívány hnědé sběrné nádoby o objemu 
770 l. Nádoby jsou v majetku města Nové Město nad Metují. Evidence sběrných nádob s počtem 
kusů, typem (podle objemu) a umístěním bude uvedena v příloze č. 2  této smlouvy.; 

- V průběhu kalendářního roku bude o případných změnách v počtu a typu sběrných nádob, 
sběrných míst, atd. vedena vzájemná evidence formou změny přílohy č. 2 této smlouvy. 

- Svoz BRO v nádobách 770 l bude prováděn 1x za 2 týdny 
- V případě potřeby a požadavku objednatele provede poskytovatel po dohodě, nejpozději však 

do 3 dnů, další svoz i mimo pravidelný svozový termín. 
- První svoz BRO v nádobách 770 l bude proveden v 1. týdnu 2021. 

 
 

II. 
Cena 

1. Poskytovatel a objednatel sjednávají ceny za poskytovanou službu pro roky 2021 až 2023 v souladu 
s veřejnou zakázkou ze dne 21.09.2020 a podle nabídky poskytovatele ze dne 22.10.2020, a to ve 
výši: 

 Kč/t 

cena za zneškodnění nebo využití  

16 01 03 Pneumatiky  3 000,00 

16 06 01 Olověné akumulátory  -1 000,00 

20 01 13 Rozpouštědla  11 500,00 

20 01 14 Kyseliny  12 500,00 

20 01 15 Zásady 11 500,00 

20 01 17 Fotochemikálie  11 500,00 

20 01 19 Pesticidy  14 000,00 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 25 600,00 
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20 01 25 Jedlý olej a tuk                500,00 

20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25  500,00 

20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné 
látky 

9 500,00 

20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 
20 01 27 

1 350,00 

20 01 29 Detergenty obsahující nebezpečné látky   11 500,00 

20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 1 350,00 

20 01 32 Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31  15 600,00 

20 01 33 Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo 
pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 

9 000,00 

20 01 35 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné 
látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 

4 000,00 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly  
20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35  

1 350,00 

20 01 40 Kovy, 16 01 17 Železné kovy, 16 01 18 Neželezné kovy 0 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad (BRO) 400,00 

20 03 07 Objemný odpad (nábytek, kočárky, koberce, matrace apod.) 1 350,00 

  za 1 hodinu 

cena za sběr ambulantní sběr NO a elektrozařízení 1 215,00 

sběr na sběrném místě 351,00 

ambulantní sběr BRO  644,00 

  za 1 km 

cena za svoz na 
území obce 

ambulantní sběr NO a elektrozařízení 42,00 

ambulantní sběr BRO  42,00 

Kontejnerový sběr BRO  

Cena za 
jeden 
svoz 

předpokládaný 
počet svozů za 

rok 

Cena za rok 

Svoz objemného odpadu ze sběrného místa 1 380,00 104 143 520,00 

Kontejnerový sběr BRO 

Cena za 
jeden 
svoz 

předpokládaný 
počet svozů za 

rok 

Cena za rok 

svoz biologicky rozložitelných odpadů 

   

hnědé nádoby 770 l 145,00 350 50 750,00 

Celkem za roční svoz 

  
50 570,00 

 
 
Veškeré ceny jsou v Kč bez DPH. DPH bude účtováno dle platné legislativy. 

 

III. 
Platební podmínky 

 

1. Fakturace bude prováděna měsíčně nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. 
 
2. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne vystavení. Termínem úhrady se rozumí den potvrzení platebního 

příkazu bankou objednatele. Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí 
objednatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 
3. Podkladem pro fakturaci jsou vážní lístky a záznamy o provozu vozidla poskytovatele. 
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IV. 
Podmínky svozu 

1. Za okamžik převzetí odpadu nebo elektrozařízení je považováno převzetí odpadu nebo 
elektrozařízení doneseného občany z obce objednatele na svozové vozidlo poskytovatele, přistavené 
v určený den a hodinu na určeném místě nebo na sběrné místo v otevírací dobu. Za okamžik převzetí 
elektrozařízení je považováno rovněž převzetí elektrozařízení doneseného právnickými nebo 
fyzickými osobami oprávněnými k podnikání na sběrné místo v otevírací dobu. 

 
2. Pokud je kontrolou poskytovatele na určeném místě zjištěno, že byly občany z obce  objednatele 

přineseny odpady, které nejsou uvedeny v článku I odst. 1 tohoto oddílu, poskytovatel je nepřevezme. 
Poskytovatel také nepřevezme na sběrném místě od právnických osob, fyzických osob oprávněných 
k podnikání a občanů z obce objednatele zjevně nekompletní elektrozařízení (které nebude obsahovat 
podstatné technologické části) a 1 ks elektrozařízení těžší než 50 kg. 

 
3. Poskytovatel každou dodávku nebezpečných odpadů zváží na váze instalované na vozidle nebo 

sběrném místě a váhu zanese do vážního deníku. Každý občan potvrdí správnost vážení podpisem. 
Dodávku elektrozařízení zapíše do evidence elektrozařízení a právnickým nebo fyzickými osobám 
oprávněným k podnikání vystaví doklad o převzetí. 

 
4. Objemné odpady zváží poskytovatel na mostní váze na koncovém zařízení určeném k likvidaci 

odpadů a  vystaví potvrzený vážní lístek. 
 
5. Při přebírání objemných odpadů poskytovatel pomůže občanům (zvláště starším) uložit odpad ve 

sběrném místě do svozového vozidla. 
 
6. Objednatelem určený zástupce má právo kdykoli kontrolovat postup přejímky a vážení dodaných 

odpadů. 
 
7. Převzetím odpadu přecházejí veškeré povinnosti původce na poskytovatele v souladu s ustanovením 

§ 12 a 16 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

 
8. Veškeré změny podmínek svozu budou dohodnuty mezi poskytovatelem a objednatelem s týdenním 

předstihem. 
 

V. 
Závazky a povinnosti poskytovatele 

 
1. Poskytovatel je povinen zahájit svoz v rozsahu sjednaném v této části smlouvy od 2. ledna 2021 po 

celém správním obvodu města Nové Město nad Metují (Nové Město nad Metují s osadami Bradla a 
Studýnka, Krčín, Spy, Vrchoviny, Rezek). 

 
2. Poskytovatel je zodpovědný za provádění svozové služby v souladu s požadavky příslušných 

předpisů. 
 
3. Prokazatelně neuskutečněný svoz se poskytovatel zavazuje provést v nejbližším možném termínu 

po dohodě s objednatelem. 
 
4. Poskytovatel se zavazuje v případě nedodržení stanoveného termínu v důsledku nenadálých situací, 

zajistit náhradní přepravu během následujícího dne. O nedodržení termínu i o termínu náhradního 
svozu je povinen informovat oprávněného zástupce objednatele a vhodným způsobem, např. 
umístěním informační tabule na příslušném stanovišti, informovat veřejnost. 

 
5. Poskytovatel je povinen na požádání objednatele prokázat, že svoz je zahajován s vyprázdněným 

vozidlem. Objednatel má právo prostřednictvím pověřených osob zkontrolovat v tomto směru 
svozová vozidla poskytovatele. 

 
6. Poskytovatel nepřevezme odpady, které pocházejí prokazatelně od právnických nebo fyzických osob 

oprávněných k podnikání. 
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7. Poskytovatel se zavazuje dodržovat časové termíny svozu. Pokud dojde při ambulantním svozu BRO 
ke zpoždění přistavení vozidla u 1. stanoviště (v 1500 hod.) o více jak 15 minut, zajistí poskytovatel 
informaci občanů čekajících na stanovišti.  

 
8. Poskytovatel se zavazuje uzavřít s objednatelem smlouvu o dílo (Příloha č. 3 - Smlouva o dílo 

k provozování místa zpětného odběru elektrozařízení) k zajištění  zpětného odběru elektrozařízení 
podle Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení č. 151/2011 ze dne 4.8.2011 uzavřené 
mezi objednatelem a společností ASEKOL s.r.o. vztahující se k provozování místa zpětného odběru 
elektrozařízení, podle  smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení  č. 152/2011 ze 
dne 4.8.2011 uzavřené mezi objednatelem a společností ASEKOL s.r.o., podle Smlouvy o zajištění 
zpětného odběru elektrozařízení č. 160/2012 ze dne 11.9.2012 uzavřené mezi  objednatelem a 
společností ELEKTROWIN a.s. (viz příloha č. III) a Smlouvy č. 161/2012 ze dne 12.9.2012 o zřízení a 
provozu sběrného místa  kolektivního systému EKOLAMP uzavřené mezi objednatelem a společností 
EKOLAMP s.r.o. 

 
VI. 

Závazky objednatele 

1. Objednatel se zavazuje platit poskytovateli za svoz odpadů dle této části smlouvy cenu uvedenou v čl. 
II této části smlouvy. 

 
2. Objednatel má zřízeno sběrné místo pro odkládání odpadů uvedených v čl. I odst. 1 této části smlouvy.   
 
3. Objednatel se zavazuje informovat občany o pravidlech a podmínkách sběru nebezpečných a 

objemných odpadů,  BRO, elektrozařízení, kovů a pneumatik. Obě strany se dohodly, že budou v této 
oblasti úzce spolupracovat.  

 

VII 
Smluvní pokuty 

 
V případě porušení povinností dle čl. IV. odst. 3 a 4, čl. V. odst. 1, 4, 5 a 6 této části smlouvy a v případě 
opakovaného porušení povinností dle čl. III. odst. 1, čl. IV. odst. 2 a 5 a čl. V. odst. 7 této části smlouvy, je 
poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení 
písemného udělení smluvní pokuty. Tím není dotčeno oprávnění objednatele odstoupit od smlouvy. Udělená 
pokuta nenahrazuje možné vymáhání náhrady škody vzniklé v souvislosti s porušením smlouvy. 

 

Část 3 
Svoz vytříděných plastů, nápojových kartonů a papíru 

 
I. 

Rozsah a způsob předmětu plnění 
 

1. Poskytovatel zajistí pro objednatele sběr a přepravu (dále také jen „svoz“) vytříděných plastů 
a nápojových kartonů – kat. č. 20 01 39, 15 01 05 (dále jen „plasty a nápojové kartony“)  a vytříděného 
papíru - kat. č. 20 01 01 (dále jen „papír“), skupina odpadů č. 20 a 15 dle Katalogu odpadů a jejich 
předání k materiálovému využití. 

 
2. Svozovou službu dle předchozího odstavce bude poskytovatel vykonávat v rozsahu ujednaném mezi 

stranami. Obsah sjednaných služeb tvoří následující dohodnuté činnosti: 
- svoz plastů ve směsi s nápojovými kartony a papíru ve stanovených režimech 
- vykládku u zpracovatele 
- manipulace se sběrnými nádobami 

 
3. Svoz plastů ve směsi s nápojovými kartony a papíru bude prováděn následujícím způsobem: 

Pro ukládání plastů ve směsi s nápojovými kartony a papíru budou po dobu trvání této smlouvy užívány 
sběrné nádoby o objemu 120 l, 240 l, 1100 l a 4 podzemní kontejnery o objemu 2x 3000 l (papír), 4000 
l (plast) a 5000 l (plast). Nádoby jsou v majetku města Nové Město nad Metují nebo získány výpůjčkou 
od firmy EKO-KOM. Evidence sběrných nádob s počtem kusů, typem (podle objemu) a umístěním 
bude uvedena v příloze č. 2 smlouvy. Svoz odpadu dle této části smlouvy bude prováděn v místech  
a ve dnech rovněž podle přílohy č. 2 této smlouvy. 
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4. V průběhu kalendářního roku bude o případných změnách v počtu a typu sběrných nádob, sběrných 
míst, atd. vedena vzájemná evidence formou změny přílohy č. 2 této smlouvy. 

 
5. Svoz plastů ve směsi s nápojovými kartony a papíru bude prováděn s výjimkou podzemních 

kontejnerů dvakrát týdně. Dvakrát týdně ve dvou předem stanovených dnech, aby nedocházelo 
k nerovnoměrnému vyprazdňování nádob. Svoz podzemních kontejnerů bude prováděn na zvláštní 
objednávku objednatele. Případná změna termínu svozového dne bude provedena vždy tak, aby 
interval mezi svozy nebyl delší než 3 dny.  V případě změny termínu bude objednatel předem 
informován. V případě potřeby a požadavku objednatele provede poskytovatel po dohodě, nejpozději 
však do 3 dnů, další svoz i mimo tento termín.  

 
6. První svoz papíru bude proveden v pondělí dne 4. ledna 2021 a první svoz plastů ve směsi 

s nápojovými kartony v sobotu dne 2. ledna 2021 podle přílohy č. 2 smlouvy. 
 

II. 
Cena 

1. Poskytovatel a objednatel sjednávají ceny za poskytovanou službu pro roky 2021 až 2023 v souladu 
s veřejnou zakázkou ze dne 21.09.2020 a podle nabídky poskytovatele ze dne 22.10.2020, a to ve 
výši: 
 

             Za jeden svoz jedné nádoby: 
             Plasty s nápojovými kartony: 
            120 l  34,00 Kč 
 240 l  65,00 Kč 
 1100 l       191,00 Kč 
            Podzemní kontejner 4000 l       886,00 Kč 
            Podzemní kontejner 5000 l    1 110,00 Kč 
            Papír: 
 120 l  37,00 Kč 
 240 l         62,00 Kč 
 1100 l       177,00 Kč 
            podzemní kontejner 3000 l                                                           626,00 Kč 
 

1. Uvedené ceny zahrnují sběr, přepravu a předání plastů, nápojových kartonů a papíru k materiálovému 
využití. 

2. Veškeré ceny jsou v Kč bez DPH. DPH bude účtováno dle platné legislativy. 
 

III. 
Platební podmínky 

 

1. Fakturace bude prováděna měsíčně nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. 
2. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne vystavení. Termínem úhrady se rozumí den potvrzení platebního 

příkazu bankou objednatele. Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí 
objednatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3. Podkladem pro fakturaci je cena uvedená v čl. II smlouvy a změny dle článku I. odst. 5 této části 
smlouvy. 

 
 

IV. 
Podmínky svozu 

1. Objednatel musí v době svozu zajistit dostatečný přístup posádky k místu odebrání sběrné nádoby, 
umožňující snadnou a bezpečnou manipulaci se sběrnými nádobami bez narušení plynulosti 
poskytované služby. Sběrné nádoby budou po vyprázdnění vráceny zpět na místo odebrání. 

 
2. Veškeré závady ve svozu, (nevyprázdněné nádoby z různých důvodů, popř. poškozené nádoby atd.) 

zjištěné poskytovatelem, budou poskytovatelem nahlášeny nejpozději do druhého dne oprávněnému 
zástupci objednatele (viz. kontaktní osoby v zadání). 

 
3. Veškeré změny podmínek svozu budou dohodnuty mezi poskytovatelem a objednatelem s týdenním 

předstihem. 
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V. 
Závazky a povinnosti poskytovatele 

 
1. Poskytovatel je povinen zahájit svoz v rozsahu sjednaném v této části smlouvy od 2. ledna 2021 po 

celém správním obvodu města Nové Město nad Metují (Nové Město nad Metují s osadami Bradla a 
Studýnka, Krčín, Spy, Vrchoviny). 

 
2. Poskytovatel bude předávat vytříděné plasty, nápojové kartony a papír k materiálovému využití (§ 4 

písm. m) zákona). 
 
3. Poskytovatel je zodpovědný za provádění svozu v souladu s požadavky příslušných předpisů. 
 
4. Poskytovatel je povinen sběrné nádoby po vyprázdnění vrátit zpět na místo. 
 
5. Dojde-li při svozu k poškození sběrné nádoby, je povinen oprávněný zástupce poskytovatele 

projednat tuto věc s oprávněným zástupcem objednatele do 2 dnů ode dne, kdy k poškození došlo. 
 
6. Prokazatelně neuskutečněný svoz se poskytovatel zavazuje provést v nejbližším možném termínu po 

dohodě s objednatelem. Pokud nedojde ke svozu sběrné nádoby prokazatelně vinou poskytovatele, 
zavazuje se poskytovatel provést náhradní svoz nejpozději druhý den po oznámení této skutečnosti 
objednatelem.  

 
7. Poskytovatel se zavazuje v případě nedodržení stanoveného termínu v důsledku nenadálých situací, 

zajistit náhradní přepravu během následujícího dne. O nedodržení termínu i o termínu náhradního 
svozu je povinen informovat oprávněného zástupce objednatele. 

 
8. Poskytovatel se zavazuje, že svoz nebude prováděn v době od 2100 do 6 00 hod. 
 
9. V návaznosti na systém EKO-KOM poskytovatel oznámí písemně množství předaných plastů, 

nápojových kartonů a papíru k využití za každý měsíc do 10. kalendářního dne měsíce následujícího. 
 
 

VI. 
Závazky objednatele 

1. Objednatel se zavazuje platit poskytovateli za svoz odpadů dle této části smlouvy cenu uvedenou v čl. 
II této části smlouvy. 

  
2. Objednatel je odpovědný za správnost a přesnost všech poskytovaných informací a údajů, jakož i za 

aktualizaci údajů a dat, potřebných k zajištění kvalitní služby jako např. informace o umístění a počtu 
sběrných nádob, požadavků na frekvenci svozu, atd. 
 

 
VII. 

Smluvní pokuty 
 
V případě porušení povinností dle čl. V. odst. 1 a 2 této části smlouvy a v případě opakovaného porušení 
povinností dle čl. I. odst. 6, čl. III. odst. 1, čl. VIII. odst. 4, 5, 6, 7, 8, 9 je poskytovatel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného udělení smluvní pokuty. Tím 
není dotčeno oprávnění objednatele odstoupit od smlouvy. Udělená pokuta nenahrazuje možné vymáhání 
náhrady škody vzniklé v souvislosti s porušením smlouvy. 

 

 
Část 4 

Svoz vytříděného bílého a barevného skla, vytříděných nápojových kartonů a 
vytříděných kovů 

 
 

I. 

Rozsah a způsob předmětu plnění 
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1. Poskytovatel zajistí pro objednatele sběr a přepravu (dále také jen „svoz“) vytříděného bílého 
a barevného  skla, nápojových kartonů a kovů kat. č. 20 01 02, 15 01 05, 20 01 40, skupina odpadů 
č. 20 a 15 dle Katalogu odpadů, a jejich předání k materiálovému využití. 

2. Svozovou službu dle předchozího odstavce bude poskytovatel vykonávat v rozsahu ujednaném mezi 
stranami. Obsah sjednaných služeb tvoří následující dohodnuté činnosti: 
- svoz vytříděného bílého a barevného skla, vytříděných nápojových kartonů a vytříděných kovů 
- vykládka u zpracovatele 
- manipulace se sběrnými nádobami. 
 

3. Svoz vytříděného bílého a barevného skla, vytříděných nápojových kartonů a vytříděných kovů dle čl. 
II. odst. 1 bude prováděn následujícím způsobem: 
- Pro ukládání vytříděného bílého a barevného skla budou po dobu trvání této smlouvy užívány 

sběrné nádoby o objemu 750 l, 1100 l, 1500 l až 2500 l se spodním výsypem a dva dělené 
podzemní kontejnery o celkovém objemu 3000 l  

- Pro ukládání vytříděných nápojových kartonů budou po dobu trvání této smlouvy užívány sběrné 
nádoby o objemu 360 l a 1100 l s horním výsypem.  

- Pro ukládání vytříděných kovů budou po dobu trvání této smlouvy užívány sběrné nádoby 
o objemu 240 l s horním výsypem.  

- Nádoby jsou v majetku města Nové Město nad Metují nebo získány výpůjčkou od firmy EKOKOM. 
- Evidence sběrných nádob s počtem kusů, typem (podle objemu) a umístěním bude uvedena 

v příloze č. 2 této smlouvy. 
 

4. Svoz odpadu dle této části smlouvy bude prováděn v místech podle přílohy č. 2 této smlouvy. 
 
5. V průběhu kalendářního roku bude o případných změnách v počtu a typu sběrných nádob, sběrných 

míst, atd. vedena vzájemná evidence formou změn příloh č. 2 této smlouvy. 
 
6. Svoz vytříděného bílého a barevného skla bude prováděn v rámci linky dle potřeby, kontrolované 

poskytovatelem, popřípadě na výzvu objednatele.  
 
7. Svoz vytříděných nápojových kartonů a vytříděných kovů bude prováděn 1x za čtrnáct dnů. 
 
8. Poskytovatel oznámí objednateli do druhého dne po svozu počet svezených kontejnerů a hmotnost 

svezeného bílého a barevného skla, nápojových kartonů a kovů. 
 
 

II. 
Cena 

1. Poskytovatel a objednatel sjednávají ceny za poskytovanou službu pro roky 2021 až 2023 v souladu 
s veřejnou zakázkou ze dne 21.09.2020 a podle nabídky poskytovatele ze dne 22.10.2020, a to ve 
výši: 

 
              Jeden svoz jedné nádoby bílého nebo barevného skla                         205,00 Kč 
              Jeden svoz jednoho podzemního kontejneru 2x1500 l                                620,00 Kč 
              Jeden svoz jedné nádoby nápojových kartonů 360 l                                  103,00 Kč 
              Jeden svoz jedné nádoby nápojových kartonů 1100 l                                209,00 Kč 
  Jeden svoz jedné nádoby vytříděných kovů 240 l                                               49,00 Kč   
 

1. Uvedené ceny zahrnují sběr, přepravu a předání vytříděného bílého a barevného skla, nápojových 
kartonů a kovů k materiálovému využití. 

 
2. Veškeré ceny jsou v Kč bez DPH. DPH bude účtováno dle platné legislativy. 
 

III. 
Platební podmínky 

 

1. Fakturace bude prováděna měsíčně nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. 
 
2. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne vystavení. Termínem úhrady se rozumí den potvrzení platebního 

příkazu bankou objednatele. Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí 
objednatel poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
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3. Podkladem pro fakturaci jsou ceny uvedené v čl. II. této části smlouvy a změny provedené v souladu 

s čl. I odst. 5 této části smlouvy.  
 

 
IV. 

Podmínky svozu 

1. Objednatel musí v době svozu zajistit dostatečný přístup k místu odebrání sběrné nádoby, umožňující 
snadnou a bezpečnou manipulaci se sběrnými nádobami bez narušení plynulosti poskytované služby. 
Sběrné nádoby budou po vyprázdnění vráceny zpět na místo odebrání. 

 
2. Veškeré závady ve svozu, (nevyprázdněné nádoby z různých důvodů, popř. poškozené nádoby atd.) 

zjištěné poskytovatelem, budou poskytovatelem nahlášeny nejpozději do druhého dne oprávněnému 
zástupci objednatele (viz. kontaktní osoby v zadání). 

 
3. Veškeré změny podmínek svozu budou dohodnuty mezi poskytovatelem a objednatelem s týdenním 

předstihem. 
 

V. 
Závazky a povinnosti poskytovatele 

 
1. Poskytovatel je povinen zahájit svoz v rozsahu sjednaném v této části smlouvy od 2. ledna 2021 po 

celém správním obvodu města Nové Město nad Metují (Nové Město nad Metují s osadami Bradla a 
Studýnka, Krčín, Spy, Vrchoviny a Rezek). 

 
2. Poskytovatel bude předávat vytříděné bílé a barevné sklo, nápojové kartony a kovy k materiálovému 

využití (§ 4 písm. m) zákona). 
 
3. Poskytovatel je zodpovědný za provádění svozové služby v souladu s požadavky příslušných 

předpisů. 
 
4. Poskytovatel se zavazuje, že nebude účtovat vyprázdnění nádob naplněných méně než do poloviny 

nádoby. 
 
5. Poskytovatel je povinen sběrné nádoby po vyprázdnění vrátit zpět na místo. 
 
6. Poskytovatel se zavazuje, že v případě výzvy objednatelem bude svoz proveden do tří pracovních 

dnů po výzvě objednatele. 
 
7. Poskytovatel se zavazuje, že svoz nebude prováděn v době od 2100 do 6 00 hod. 
 
8. V návaznosti na systém EKO-KOM poskytovatel oznámí písemně množství vytříděného bílého a 

barevného skla, nápojových kartonů a kovů předaného k materiálovému využití včetně identifikačních 
údajů oprávněné osoby, které byl odpad předán, za každý měsíc do 10. kalendářního dne měsíce 
následujícího. 

 
 
 
 

VI. 
Závazky objednatele 

 
1. Objednatel se zavazuje platit poskytovateli za svoz odpadů dle této části smlouvy cenu uvedenou v čl. 

II této části smlouvy. 
 
2. Objednatel je odpovědný za správnost a přesnost všech poskytovaných informací a údajů, jakož i za 

aktualizaci údajů a dat, potřebných k zajištění kvalitní služby jako např. informace o umístění a počtu 
sběrných nádob, požadavků na frekvenci svozu, atd. 
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VII. 
Smluvní pokuty 

 
V případě porušení povinností dle čl. VIII. odst. 1 a 2 a v případě opakovaného porušení povinností dle čl. III. 
odst. 6, čl. V. odst. 1, čl. V. odst. 4, 5, 6, 7, 8, je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10 000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného udělení smluvní pokuty. Tím není dotčeno 
oprávnění objednatele odstoupit od smlouvy. Udělená pokuta nenahrazuje možné vymáhání náhrady škody 
vzniklé v souvislosti s porušením smlouvy. 

 

Oddíl III.  
Ustanovení společná 

 
I. 

Místo plnění 
 

Místem plnění je správní území města Nové Město nad Metují - katastrální území Nové Město nad Metují 
(včetně osad Bradla, Studýnka), Krčín, Spy, Vrchoviny a Rezek. 

 

II. 
Trvání a ukončení smlouvy 

 
1. Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2023. 

 
 

XII. 
Vyšší moc 

 
1. Poskytovatel není vystaven náhradě škod nebo odstoupení od smlouvy pro neplnění závazků, jestliže 

jeho prodlení v plnění nebo neplnění závazků dle této smlouvy, je výsledkem nějaké události 
způsobené Vyšší mocí. 

2. Pro účely této smlouvy znamená „Vyšší moc“ událost mimo kontrolu poskytovatele, kterou nelze 
předvídat a nezahrnuje chybu nebo zanedbání ze strany poskytovatele. Takové události mohou být 
zejména války, revoluce, požáry, záplavy, dopravní embarga a stávky. 

 
 
 

Oddíl IV. 
Ustanovení závěrečná 

1. V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených se vztahy mezi smluvními stranami řídí přiměřeně 

příslušnými ustanoveními platných právních předpisů ČR, zejména občanského zákoníku. 

 

2. Pokud se v této smlouvě odkazuje na zákonné ustanovení právního předpisu a v průběhu trvání této 

smlouvy dojde k jeho změně, platí vždy platné znění předpisu. 

 

3. Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo zrušena pouze dohodou obou smluvních stran ve 

formě číslovaných písemných dodatků.  

 

4. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část se stane 

neplatným či nevynutitelným rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím jiného příslušného orgánu, nebude 

mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení jejích částí, 

pokud nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího 

obsahu smlouvy.  
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5. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každé je oběma smluvními stranami, resp. jejich 

oprávněnými zástupci, řádně podepsáno a má povahu originálu. Dvě vyhotovení této smlouvy obdrží 

objednatel a jedno vyhotovení této smlouvy obdrží zhotovitel.   

 

6.   Poskytovatel jako zpracovatel osobních údajů, předávaných mu na základě této smlouvy 

s městem        Nové Město nad Metují jako správcem osobních údajů nutných pro realizaci služby, 

prohlašuje že: 

 
- má veškeré postupy týkající se osobních údajů v souladu s platnou legislativou; 

 - má veškeré postupy týkající se osobních údajů v souladu s platnou legislativou; 

- k výše uvedeným postupům zavázal i své zaměstnance; 

- zavázal k mlčenlivosti o všech zjištěných osobních údajích všechny své zaměstnance; 

- nepoužije předané osobní údaje k žádnému jinému účelu; 

- provedl bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů; 

zajistil nutnou součinnost se správcem v otázce zabezpečení zpracování, v případě bezpečnostního incidentu 
v souvislosti s ochranou osobních údajů, při oznamování případů porušení zabezpečení               
 

7. Tato smlouva byla schválena Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 51 – 6/5 ze dne 

02.11.2020. 

   
 
V Novém Městě nad Metují dne 20.11.2020 
 
 
 
 
 
 
 
……………………                                                                      ………………………….  
   objednatel                                                                                        poskytovatel 


