
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

č. 2020/0965/OŽP 

 

1. Smluvní strany:  
 

Město Česká Lípa,  
zastoupené Ing. Jitkou Volfovou, starostkou města 
Nám. T.G.Masaryka 1, 470 01 Česká Lípa  
IČ: 00260428  
DIČ: CZ00260428  
(dále jen „objednavatel“) na straně jedné  
 

     a 

 

Marius Pedersen a.s. 

zastoupen Ing. Michalem Končelem, oblastním manažerem 

Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 

IČ: 42194920 

DIČ: CZ42194920 

Číslo účtu: 8787063/0300 

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé 

 

uzavírají v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů tuto smlouvu o poskytování služeb: 
 

2. Předmět smlouvy  
 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele k poskytnutí služby dočasného 
uskladnění nezpracovaných vedlejších produktů živočišného původu (kadávery 
drobných zvířat, dále jen „kadávery“) z území města Česká Lípa ve vlastním mrazicím 
boxu o užitečném objemu nejméně 200 litrů, který bude pro tyto účely umístěn v 
provozovně poskytovatele v ul. 5. května 3031, 470 01 Česká Lípa, a závazek 
objednavatele zaplatit za tuto službu cenu sjednanou touto smlouvou. 
 

3. Doba plnění 
 

3.1. Plnění dle této smlouvy bude zahájeno dne  7. 12. 2020. 
3.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  



 
4. Práva a povinnosti smluvních stran 

 
4.1. Poskytovatel zajistí na základě požadavku Města Česká Lípa převzetí a uskladnění 

kadáverů drobných zvířat nalezených na území města Česká Lípa do celkového objemu 
max. 200 litrů.  

4.2. Poskytovatel se zavazuje zajistit si pro účely poskytování této služby jednorázovou 
registraci pro povolení veterinární asanační činnosti, jednorázové školení zaměstnanců 
pro manipulaci s kadávery, zpracování provozních dokumentů (evidenční kniha, 
provozní řád apod.). 

4.3. Služba zahrnuje mimo jiné spotřebu energie, nájem prostor, čištění boxu dle 
provozního řádu, náklady na pořízení mrazicího boxu, zajištění převzetí kadáverů od 
Městské policie Česká Lípa. Cena nezahrnuje likvidaci kadáverů, která není předmětem 
této smlouvy.    

4.4. Poskytovatel se zavazuje službu provádět v souladu se všemi právními, technickými, 
bezpečnostními a hygienickými předpisy vztahujícími se k poskytované službě. 

4.5. Poskytovatel se zavazuje zajistit příjem kadáverů ve všední dny od 7.00 do 16.30 hod.,  
a mimo takto stanovenou dobu pouze v urgentních případech dle požadavku 
objednavatele. 

4.6. Poskytovatel je povinen bezodkladně informovat objednatele (Odbor životního 
prostředí MěÚ Česká Lípa, Mgr. Radka Ujková, tel. 487 881 216, e-mail: 
ujkova@mucl.cz) o naplnění kapacity uskladněných kadáverů do 80% kapacity 
mrazícího boxu. 

4.7. Objednavatel je povinen bez zbytečného odkladu zajistit odvoz uskladněných kadáverů 
k likvidaci nejpozději v případě úplného naplnění kapacity mrazícího boxu. 
Poskytovatel je oprávněn odmítnout přijetí kadáverů nad sjednanou kapacitu.  

4.8. Poskytovatel je povinen vést u každého přebíraného kadáveru dokumentaci, která 
bude obsahovat evidenci údajů o příjmu a následném předání kadáveru, městem 
objednané odborné firmě k likvidaci. 

4.9. Za objednavatele je oprávněn požadavky na poskytnutí služby provádět pracovník 
Městské policie Česká Lípa.  

4.10. Objednavatel je oprávněn provádět kontrolu poskytování služby včetně vedení 
dokumentace po předchozím oznámení v provozovně poskytovatele. Poskytovatel je 
povinen objednavateli takovou kontrolu vždy umožnit.  

 
5. Cena a platební podmínky 
 
5.1. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná částka se bude skládat z paušální ceny za 1 

měsíc poskytování služby dle této smlouvy ve výši 1550,- Kč (slovy 
jedentisícpětsetpadesát korun českých) včetně DPH. A dále pak z částky stanovené pro 
jednotlivé zásahy a to:  
a) převzetí kadáverů ve všední dny 7.00 do 16.30 hod. za částku 150 Kč vč. DPH/1 

převzetí kadaverů,  
b) převzetí kadáverů v urgentních případech mimo rozsah sjednané provozní doby (viz 

bod 4.5.) za částku 550,- Kč vč. DPH/1 převzetí kadáverů.    
5.2. Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady nutné na poskytnutí služby v rozsahu daném 

touto smlouvou.  
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5.3. Fakturace bude probíhat 1x měsíčně podle objemu skutečně poskytnutých služeb 
v daném kalendářním měsíci odsouhlaseného objednavatelem. Faktura bude 
obsahovat veškeré náležitosti podle příslušných účetních předpisů.  
V případě, že bude předložena faktura, která nebude obsahovat předepsané 
náležitosti, má objednavatel právo takovou fakturu vrátit dodavateli. Splatnost 
takového dokladu počíná běžet znovu ode dne provedení opravy dokladu. 

5.4.    Splatnost faktur je 30 dnů od doručení faktury objednavateli.  
 

6. Sankční opatření 
 
6.1. V případě porušení kterékoli povinnosti upravené v čl. 4 této smlouvy poskytovatelem, 

je objednavatel oprávněn uplatnit vůči poskytovateli sankci ve výši 500,- Kč za každé 
jedno porušení smluvních povinností poskytovatele.  

6.2. V případě opakovaného porušení povinností poskytovatele uvedených v bodech 4.4. a 
4.5. této smlouvy má objednavatel právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení 
nastávají dnem následujícím po dni doručení písemného odstoupení poskytovateli.  

6.3. V případě porušení povinnosti objednavatele zaplatit za poskytnutou službu cenu 
sjednanou touto smlouvou je poskytovatel oprávněn uplatnit vůči objednavateli sankci 
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.  

 
7. Závěrečná ustanovení 

 
7.1. Každý z účastníků má právo tuto smlouvu kdykoli písemně vypovědět. Výpovědní lhůta 

činí 3 měsíce ode dne obdržení výpovědi. 
7.2. Tato smlouva může být upřesňována a doplňována pouze písemnými dodatky, a to  

po vzájemné dohodě obou smluvních stran. 
7.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují  

za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití  
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

7.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv  
v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Uveřejnění této 
smlouvy v registru zajistí objednavatel. 

7.5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

7.6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Objednavatel obdrží dvě vyhotovení smlouvy, poskytovatel jedno vyhotovení. 

7.7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením číslo 870/2020 Rady města Česká 
Lípa ze dne 10.11.2020. 

7.8. Tato smlouva o poskytování služeb nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 

V České Lípě dne 3. 12. 2020    V České Lípě dne 3. 12. 2020 

 

 

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

              Město Česká Lípa       Marius Pedersen a.s.  

              Ing. Jitka Volfová, v.r.                               Ing. Michal Končel, v.r. 

              starostka města                                                          oblastní manažer 


