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„Svoz a odstranění komunálního odpadu v Novém Městě nad Metují 
v letech 2021 - 2023“ 

 

Smlouva o dílo 

k provozování místa zpětného odběru elektrozařízení 

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

 

Město Nové Město nad Metují 

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

Zastoupené:  

IČO 00272876 

DIČ CZ00272876 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

 

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 o dílo 
k provozování místa zpětného odběru elektrozařízení 

 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 
I. 

Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem plnění dle této smlouvy je závazek zhotovitele dodržovat všechny povinnosti objednatele 

podle: 

 

 Smlouvy č.151/2011 ze dne 4.8.2011 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení vztahující se 

k provozování místa zpětného odběru elektrozařízení (dále jen „Smlouva o zpětném odběru elektrozařízení“) 

uzavřené mezi  objednatelem a společností ASEKOL s.r.o. 
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 Smlouvy č 152/2011 ze dne 4.8. 2011 o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení (dále jen 

Smlouva o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení) uzavřené  mezi  objednatelem a společností 

ASEKOL s.r.o. 

 Smlouvy č. 160/2012 ze dne 11.9.2012  o zajištění zpětného odběru elektrozařízení (dále jen Smlouva 

o zajištění zpětného odběru elektrozařízení Elektrowin) uzavřené mezi objednatelem a společností Elektrowin 

a.s. 

 Smlouvy č. 161/2012 ze dne 12.9.2012 o zřízení a provozu sběrného místa  kolektivního systému 

EKOLAMP (dále jen Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa EKOLAMP) uzavřené mezi objednatelem a 

společností EKOLAMP s.r.o. 

 

2. Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení tvoří přílohu č. I této smlouvy, Smlouva o výpůjčce 

přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení tvoří přílohu č. II této smlouvy,  Smlouva o zajištění zpětného 

odběru elektrozařízení Elektrowin tvoří přílohu č. III této smlouvy a Smlouva o zřízení a provozu sběrného 

místa EKOLAMP tvoří přílohu č. IV této smlouvy.  

 

3. Zhotovitel se dále zavazuje neprodleně informovat objednatele o tom, pokud provozovatel nebude 

dodržovat podmínky stanovené ve smlouvách o zpětném odběru elektrozařízení.  

 

 

II. 

Místo provádění díla 

 

Místem provádění díla je sběrné místo na adrese Družstevní 586, Nové Město nad Metují 

. 

 

III. 

Sankce 

 

1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud v souvislosti s plněními dle Smluv uvedených v čl. I 

odst. 1 této smlouvy bude objednatel povinen hradit škodu či uplatněné sankce, je objednatel oprávněn 

domáhat se zaplacení takových vynaložených částek po zhotoviteli a zhotovitel je povinen tyto objednateli 

neprodleně uhradit. 

 

 

IV. 

Platební podmínky 

 

1. Zhotovitel neuplatňuje vůči objednateli úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy 

uvedeného v čl. I této smlouvy.  

 

2. Úhrada nákladů na provoz místa zpětného odběru elektrozařízení je řešena Smlouvou na zajištění svozu 

odpadů na území Nového Města nad Metují, která byla mezi zhotovitelem a objednatelem  uzavřena dne 

20.11.2020 na dobu určitou ode dne 1.1.2021 do dne 31.12.2023. 

 

 

V. 

Doba trvání smlouvy 

 

1. Tato smlouva se uzavírá ode dne 1.1.2021 na dobu určitou, a to na dobu trvání platnosti Smlouvy na 

zajištění svozu odpadů na území Nového Města nad Metují, tedy do dne 31.12.2023. 
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2. Tato smlouva je tedy smlouvou závislou na Smlouvě na zajištění svozu odpadů na území Nového Města 

nad Metují uvedené v předchozím odstavci a ke dni jejího ukončení automaticky dochází ke stejnému datu 

i k ukončení platnosti této smlouvy o dílo.    

 

 

VI. 

Platnost a účinnost 

 

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními  stranami.   

 

 

VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

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.  

 

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. 

 

 

 

 

 



4 
 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

 

                                Příloha č. I:  Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení  

Př                            Příloha č. II:  Smlouva o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení 

      Příloha č. III:   Smlouva o zajištění zpětného odběru elektrozařízení Elektrowin 

      Příloha č. IV:   Smlouva o zřízení a provozu sběrného místa EKOLAMP  

. 

 

V Novém Městě nad Metují dne: 20.11.2020 

 

 

 

 

……………………………….                                                  ……………………………... 

                                    

 

        Objednatel                                                                                    Zhotovitel 


