
Marius Pedersen 

Smlouva č. 1 258 941 

o odvozu a odstranění či využití odpadů
Čl. I 

Smluvní strany 

Marius Pedersen a.s. 
Průběžná 1940/3 
500 09 Hradec Králové 
Pracoviště: Závod na zpracování odpadu 
512 51 Lomnice nad Popelkou - Bryndov 2 

IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Obchodní rejstřík: 
Zastoupení: 

42194920 
CZ42194920 
ČSOB Hradec Králové č.ú.: xxxx 
Krajský soud v Hradci Králové, odd. B, vložka 389 
xxxx

Ve věcech obchodních je dále oprávněna jednat: 
 xxxx

Ve věcech technických je dále oprávněn jednat: 
xxxx 

(dále jen zhotovitel) 

a 

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace 
Husova 976/37 
460 01 Liberec I - Staré Město 
zasilatelská adresa: 
ZZS LK Husova 976/37 
460 01 Liberec I - Staré Město 

IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Obchodní rejstřík: 
Zastoupení: 

46744991 
CZ46744991 
Komerční banka a.s. - Liberec č.ú.: xxxx
Krajský soud v ústí nad Labem, spisová značka: Pr 738 
Bc. Stanislav Mackovík, jednatel společnosti 

Ve věcech obchodních a technických je dále oprávněn jednat: 
xxxx 

(dále jen objednatel) 



Čl. li 
Předmět smlouvy 

1) Předmětem této smlouvy je převzetí, popř. odvoz a odstranění či další využití odpadů
prostřednictvím zhotovitele, jejichž původcem je objednatel, dle konkrétních podmínek
definovaných v ceníku této smlouvy.

2) Zhotovitel se zavazuje tento odpad převzít v souladu s čl. li, odst. 1) a čl. IV a objednatel
se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dohodnutou v této smlouvě dle čl. VI, přičemž
okamžikem převzetí odpadů zhotovitelem tento přebírá veškeré povinnosti původce - viz.
zákon č. 185/2001 Sb. v platném znění.

3) V případě požadavku lze po předchozí dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem
poskytnout dostatečné množství nádob na předmětné odpady.

Čl. Ill 
Místo plnění předmětu smlouvy 

1) Smluvní strany se dohodly, že místem převzetí odpadů dle této smlouvy je:

zdravotnická záchranná služba - výjezdové stanoviště Turnov, 28.října 1000 

2) Místem následného odstranění či využití odpadů dle této smlouvy jsou odpovídající
vlastní zařízení či zařízení smluvních partnerů zhotovitele.

Čl.IV 
Převzetí a kontrola odpadu 

1) Objednatel se zavazuje dodat zhotoviteli pouze odpad, dohodnutý v této smlouvě,
zatříděný ve smyslu vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění.

2) Jednotlivé druhy odpadů budou zhotovitelem převzaty výhradně na základě předložení
základního popisu odpadu - příloha č. 2 k vyhlášce MŽP č. 383/2001 Sb. v platném znění
nebo příloha č. 1 k vyhlášce MŽP č 294/2005 Sb. a řádně vyplněné průvodky odpadu
(odpady kategorie O}, nebo evidenčního listu pro přepravu nebezpečných odpadů po
území ČR (odpady kategorie N - viz. vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., v platném znění příloha
č. 26).

3) V případě, že odpad bude zhotoviteli předáván v nádobách poskytnutých objednatelem,
zodpovídá objednatel za technický stav těchto nádob a jejich způsobilost k přepravě
odpadů dle této smlouvy.

4) Vážení odpadu bude realizováno na vahách určených zhotovitelem. Náklady na vážení
jsou součástí předmětu této smlouvy.

5) Objednatel zajistí, aby při nakládání odpadů na dopravní prostředek nedocházelo k jejich
úniku. Případný únik odpadů bude objednatelem neprodleně vyřešen na jeho náklady a
nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí,
silniční dopravy a dalších souvisejících předpisů.

6) Objednatel zajistí přístup z veřejné komunikace k místu uskladnění odpadů tak, aby byla
umožněna manipulace s odváženými odpady. V případě nedodržení této podmínky je
zhotovitel oprávněn odpad neodvézt.
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7) V případě nesouladu dodaného odpadu s odpadem definovaným v této smlouvě bude
odpad posouzen odpovědným zástupcem zhotovitele.

a) Pokud se bude jednat o odpad, se kterým je zhotovitel oprávněn nakládat, bude tento
odpad zneškodněn či dále využit v odpovídajícím zařízení, určeném zhotovitelem.
Objednatel se zavazuje dodavateli zaplatit cenu za skutečně převzatý druh odpadu
včetně všech prokazatelně souvisejících nákladů.

b) Pokud objednatel dodá zhotoviteli odpad, se kterým tento nemá oprávnění nakládat,
bude vozidlo i s nákladem vráceno zpět objednateli. Objednatel se zavazuje v tomto
případě uhradit zhotoviteli veškeré náklady, spojené s vrácením odpadu objednateli.

8) Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli veškeré škody, které mu vzniknou v souvislosti
s porušením výše uvedených povinností objednatele.

Čl.V 
Doba platnosti smlouvy 

Výpovědní lhůty a podmínky 

1) Smlouva se sjednává na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
podpisu smluvními stranami.

2) Smlouvu lze ukončit:

a) na základě vzájemné písemné dohody smluvních stran

b) jednostranným písemným odstoupením od smlouvy v případě závažného
neplnění podmínek smlouvy, kterým je:

ze strany zhotovitele:
- nepřevzetí odpadů dohodnutých v této smlouvě a řádně dokladovaných
ze strany objednatele:
- dodání odpadů nad rámec této smlouvy
- neplacení či pozdní placení faktur - daňových dokladů zhotovitele
Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě končí smluvní vztah dnem doručení
písemné výpovědi druhé smluvní straně.

c) písemnou výpovědí bez udání důvodu

Smluvní strany se dohodly na výpovědní lhůtě 30ti kalendářních dnů od data
doručení výpovědi druhé smluvní straně.

d) písemnou výpovědí pro nedohodu o ceně předmětu smlouvy

Smluvní strany se dohodly na ukončení smluvního vztahu dle této smlouvy ke dni
předpokládané platnosti nových cen předmětu smlouvy předkládaných zhotovitelem. 

3) Zhotovitel si vyhrazuje právo okamžitého odstoupení od smlouvy v případech, kdy
závažné provozní důvody znemožní provoz vlastního zařízení zhotovitele či jeho
smluvních partnerů. Objednatel se zavazuje toto právo respektovat.

Čl.VI 
Cena předmětu smlouvy 

Platební podmínky 

1) Cena předmětu smlouvy se stanovuje ceníkem. V případě změny cen se zhotovitel
zavazuje informovat objednatele písemnou formou minimálně 30 kalendářních dnů před
datem jeho platnosti.
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K cenám uvedeným v ceníku bude účtována DPH dle platných předpisů ke dni 
zdanitelného plnění. 

2) Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny předmětu smlouvy bude prováděna na
základě měsíčních faktur - daňových dokladů zhotovitele, jejichž splatnost se sjednává
na 14 kalendářních dnů od data odeslání objednateli.

3) V případě prodlení s úhradou faktury - daňového dokladu či podílu fakturované částky ze
strany objednatele, je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z
dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením, kterou se objednatel zavazuje
uhradit.

Čl. VII 
Závěrečná ustanovení 

1) Smluvní strany se dohodly, že zachovají mlčenlivost o podmínkách této smlouvy i
skutečnostech, s nimiž se seznámí při plnění smluvních povinností.

2) Ke změně, doplnění či zrušení této smlouvy může dojít výhradně písemnou formou. V
případě změny či doplnění tato úprava nabývá platnosti podpisem smluvních stran.
Zrušení smlouvy lze provést jednostranně při dodržení podmínek uvedených ve smlouvě.

3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy ČR v
platném znění.

4) Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

5) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem a
konstatují, že plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a nebyla ujednána v tísni ani
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jablonci nad Nisou, dne 30.12.2011 

zhotovitel 
. 

\�;e���t�: I .

Bc. �!anislav MacKoviK 
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Marius Pedersen 

Ceník k smlouvě č. 1 258 941 
PLATNÝ PRO OBDOBÍ od 1.1.2012

1. Dopravní služby - paušálně
V případě operativního odvozu malých množství odpadů vozidly Avie na spalovnu nebezpečných 
odpadů (max. 

1
/3 ložné plochy či nosnosti automobilu) je paušální cena 850,- Kč bez DPH.

Plastový uzavíratelný barel 
Plastový uzavíratelný barel 

Výše uvedené ceny jsou kalkulovány bez DPH. 

Kontaktní osoby 

Za zhotovitele: 
Ve věcech obchodních: xxxx
Ve věcech technických: dispečer 

Za objednatele: xxxx 

4. Další ustanovení

tel.: xxxx

tel.: xxxx 

tel.: xxxx

Případný jiný druh odpadu lze sjednat se zhotovitelem pouze na základě písemné dohody. 

V Jablonci nad Nisou, dne 30.12.2011 

zhotovitel 
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objednatel 

Bc. �!ani�lav MatKovik 




