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sMtoUVA o zAJlŠľĚruí oogĚnu oDPADu A oDPAoĺví voov
(dá|e jen jako,,Smlouva")

uzavřená podle 5 1746 odst. 2 zákona ć,.89/ŻoL2 5b., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník")

mezl

Smluvnĺmĺ stranami:

Marius Pedersen a.s.
lČo: 42L94 92o
DlČ: cz42.L9492o
se sídlem Průběžná L94o/3, Hradec Králové, PsČ 5oo 09
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl
B, vložka 389
zastoupená: lng. Pavlem Borůvkou, obchodním ředitelem, zastupuje na základě udělené
plné moci
(dále jen jako ,,Dodavatel")

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
lČo: 60108 631
DlČ: cz6o108631
se sĺdlem Pardubice _ Zelené předměstí, Teplého 2oL4, Psč 53o 02
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradcl Králové, oddíl
B, vložka 999
zastoupená: lng. Martin Charvát, předseda představenstva
(dále jen jako,,objednatel" či,,VaK")

(Poskytovatel a objednatel společně dále jen jako ,,smluvní stľany")

öánek r
Úvodní ustanovenÍ

t'.t. VaK prohlašuje a zavazuje se za to, že je provozovatelem čistírny odpadních vod, která
je ve vlastnlctvÍ VaK, a je postavená na parcelách č'.82216, L38lL0,I38ĺtL,97L a stavební
parcely č,.7Lz, 73.L, 7L3/t, 7L4,7L6,7o8, 666, 7o2, 670, 667,668, 698, 699, 665, 664,7oL,
663,7o0, p.č.822/L7, st.p.č. 707, st.p.č. 706, st.p.č. 77L, vše v k.ú. Rybitví (dále jen ,,BčoV").

odpadnĺmi vodami z exteľních zdrojů ve smyslu dá]e uvedené definice se pro účely této
Smlouvy rozumí odpadní vody vznikající u původců, kteřĺ nejsou napojeni na běžnou
kanalizačnÍ síť VaK (vlastněné či provozované VaK} nebo areálovou kanalizaci Semtln Zone,
která ústí do gČov (tj. ,,odpadní vody z interních zdrojů"), a tudíŽ odpadní vody z jejich
produkce jsou dováženy V příslušných sběrných prostředcích, jako například automobilové
cisterny, železnĺční cisterny, sudy, lBC kontejnery apod. ke stáčecím místrjm v areálu gČov.
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Smluvní strany se dohodly na tom, že pro účely naplnění dále sjednaných dodávek není
rozhodující vzájemný poměr přímo Dodavatelem nebo třetí osobou (zprostředkovanou či jinak
zajištěnou Dodavatelem)dodaných odpadů a odpadních vod z externích zdrojů a tento poměr
může být libovolný.

Ĺ.2, Vzhledem k tomu, že
a) VaK má zájem na efektivním zajišťování odpadů ve smyslu dále uvedené definice

pro zařízení k nakládání s odpady umístěnému v areá|u BČoV, k jehož provozování
byl VaK udělen souhlas dne 7,6.20L8, rozhodnutím KraJského úřadu Pardubického
kraje č.j. rrÚ gzsgt l20L8 ve znění opravného rozhodnutí č.j' KrÚ Ęo4L/2oL8 ze
dne 19.6.2018 (dále jen ,,ZařÍzení"); a

b} hlavní činností VaK je čištěníodpadních vod; a

c) Dodavatel je společností v oblasti nakládání s odpady a má zkušenosti a možnosti
obstarat pro VaK odpady a odpadní vody z externích zdrojů ve smyslu dále
uvedených definicí pro jejich nakládánív gČov aŻařízení; a

d) VaK má zájem na spolupráci s Dodavatelem v oblasti nakládání s odpady a

nakládání s odpadními vodami z externích zdrojů a plnění souvĺsejících povinností
vyplývajících z právních předpisů; a

e) VaK nezná provozní náklady, stav trhu s odpaĺly a způsob nastavení odpovídající
ceny odpadů ve smyslu dále uvedené definice,

smluvní strany za tĺm účelem uzavírají tuto smlouvu, která obsahuje podmínky
vzájemné spolupráce.

1.3. Dodavatel má zájem pravidelně dodávat do Zařízení a/nebo zprostředkovat či jinak
obdobně zajistit dodání do Zařízení od třetĺ osoby, a to za podmínky dosažení dohody o ceně,
a VaK má zájem odebírat od Dodavatele a/nebo jiné osoby zprostředkované Dodavatelem či
jinak obdobně zajištěné osoby ze strany Dodavatele za podmínek stanovených touto
Smlouvou druhy odpadů dle zákona č. 185/2001 sb., o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů, které jsou uvedeny (jejich katalogová čísla a případně další parametry)v Příloze č. 1
této smlouvy pro nakládání v Zařízenĺ (výše vymezené druhy odpadů s definovanými
vlastnostmi a parametry dále v této Smlouvě jen ,,odpady").

1.4. Dodavatel má zájem pravidelně dodávat do gČov a/nebo zprostředkovat či jinak
obdobně zajistit dodání do gČov a VaK má zájem odebírat od Dodavatele a/nebo jiné osoby
zprostředkované Dodavatelem či jinak obdobně zajištěné osoby od Dodavatele za podmínek
stanovených touto Smlouvou odpadnívody z externích zdrojů dle zákona č' 254/2oo1 Sb', o
vodách, ve znění pozdějších předpisů, jejichž druh a vlastnosti jsou popsány v Příloze č' 1 této
Smlouvy (dále v této Sm]ouvě jen ,,odpadnĺ vody z externích zdrojů").

1.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že činnost Dodavatele vykonávaná na základě této
smlouvy pro objednatele je výhradní a objednatel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy
bez předchozího souhlasu Dodavatele nepřevzít po dobu trvánĺtéto Smlouvy od jakékoli třetí
osoby odpady a/nebo odpadnÍ vody z externích zdrojů, tedy jednat v rozporu s účelem této
smlouvy. V předchozívětě uvedené omezeníse nevztahuje na případy, kdy na BČoV a Zařízení
budou likvidovány odpadnívody z interních zdrojů a odpadnívody/odpady vzniklé z činnosti
objednatele, jejlchž původcem je objednatel.
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1.6. Smluvní strany se dohodly, že počínaje od uzavření Smlouvy po dobu 1'2 měsíců jejího
trvání (dále jen ,,Zkušební obdobĺ"}, bude dodávání a přebírání odpadů probíhat pouze při
splněnídá!e v tomto bodě popsaného postupu' Pokud bude mít Dodavatel k dispozici vhodný
odpad (s nímŽ lze nakládat v Zařízení), a to s ohledem na podmínky provozu Zařízení, svoje
logistické možnosti ą existujĺcí závazky vůči třetím osobám, nabídne jeho dodání objednateli'
V nabídce uvede specifikaci druhu odpadu {a přiloží kopie dokladů či informací o odpadu od
jeho ptivodce Ve smyslu zákona o odpadech, včetné chemického rozboru odpadu v rozsahu
stanoveném v přÍloze č. 4), jeho odhadované či přesné množstvÍ a lhůtu, do kdy musí od
objednatele obdržet cenovou nabídku k nabĺzenému odpadu (tato lhůta nesmí být kratšÍ než
7 oracovních dnů), a takovou nabídku doručí emailem objednateli na adresu

cenovou nabĺdku, která bude obsahovat návrh ceny za Dodavatelem nabízený konkrétní
odpad (jednotkovou cenu každého z druhů nabízených odpadů s uvedením ceny bez DPH a

s DPH, přičemž nabízená cena bude odpovídat nezbytným nákladům objednatele a

přiměřenému zisku se zohledněním stavu trhu) a !hůtu, do kdy musí od Dodavatele obdržet
akceptaci či odmítnutí cenové nabídky (tato lhůta nesmí být kratší než 7 pracovních dnů}, a
takovou cenovou nabídku doručí emailem Dodavateli na adresu:

nabídku bezpodmínečně akceptuje
Dodavatel ve lhůtě dle předcházejicí věty cenovou
jĺ odmítne (bude se rozhodovat s přihlédnutím k cenám

na trhu, svým nákladům, nezbytnosti dosažení odpovĺdajĺcího zisku a svým závazkům vůči
třetím osobám), případné může sdělit objednateli svůj protinávrh k cenové nabídce, přĺčemž
Dodavatel stanovisko k cenové nabídce doručĺ emailem objednateli na výše uvedenou adresu.
objednatel doručí emaĺlem Dodavateli na výše uvedenou adresu svoje stanovisko
k přĺpadnému protĺnávrhu cenové nabídky nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení
protinávrhu .äávazek smluvních stran dodat a převzít během Zkušební doby konkrétní odpad
za konkrétnídohodnutou cenu vznikne, pokud je cenová nabídka ke konkrétnímu nabízenému
odpadu či protinávrh takové cenové nabídky ve smyslu tohoto bodu Smlouvy bezvýhradně a

včas (tedy během výše popsaných lhůt} akceptován smluvní stranou, které je cenová nabídka
či protinávrh cenové nabídky určen a doručen' Veškerá komunikace a právní jednání dle
tohoto bodu musí být vedena osobami oprávněnými za sm|uvnístrany v těchto záležitostech
jednat. Právo Dodavatele nabídnout dodání (a tomu odpovídající povĺnnosti objednatele) dle
tohoto bodu se týkajíjak odpadů, které by dodával Dodavatel, tak odpadů, které by dodávala
osoba zprostředkovaná či jinak obdobně zajištěná ze strany Dodavatele' V průběhu
Zkušebního období neplatíjakýkoli závazek Dodavatele k minimálním dodávkám odpadu ani
související ujednánĺ o sankcích. ohledně dodacích podmínek, fakturace, poskytování
sjednaných služeb a souvisejících ujednání platí i pro Zkušební období dále sjednané'

1.7. 5mluvnístrany se dohodly, že i po uplynutíZkušebního období může Dodavatel nabídnout
také dodání, včetně nabídky zajištěnĺ či zprostředkování dodánĺ osobou zajištěnou ze strany
Dodavatele, konkrétního vhodného odpadu (s nímž lze nakládat vZ'ařízení}, u něhož se
smluvnístrany nedohodly na obecné ceně za předání a převzetí, tedy odpadu takového druhu,
u kterého není v Ceníku odpadů ve smyslu dále uvedené definice obsažena sjednaná
jednotková cena. V takovém případě se postupuje přiměřeně (závazek smluvních stran předat
a převzít tento konkrétnĺ odpad vzniká) dle bodu 1.6. této Smlouvy s tím, že objem/rozsah
takto dodaného odpadu se započítává do dále sjednaného minimálního objemu/rozsahu
odpadu v daném Zjišťovacím období ve smyslu dále uvedené definice.
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článek z
Předmět Smlouvy

2,t, Dodavatel se zavazuje dodat a/nebo zprostředkovat dodání a/nebo jinak zajistit (bez

ohledu na poměr dodávek od Dodavatele či jiných jím zajištěných osob) dodání odpadních
vod z externích zdrojů minimálně v množství: 15 000 tun za každých t 2 měsíců trváníSmlouvy.
objednatel se zavazuje převzít v gČov za dá]e sjednaných podmínek odpadní vody z externích
zdrojů dodané Dodavatelem či osobou zajištěnou Dodavatelem, a to minimálně v objemu
specifikovaném v předcházející větě, a dále převzít v gČov za dále sjednaných podmínek
jakékoli další odpadní vody z externích zdrojů dodané Dodavatdpm či osobou aajłätěĺtou
Dodavatelem v rozsahu/objemu až do naplněnívolné kapacĺty BČoV. Dodavatel se zavazuje
dodat a/nebo zprostředkovat dodání a/nebo jinak zajistit (bez ohledu na poměr dodávek od
Dodavatele čijiných jím zajištěných osob) dodáníodpadů minimá|né v objemulrozsahu: 5000
t za každých 12 měsíců trvání Smlouvy, přičemž tento závazek je účinný po uplynutí
Zkušebního období, a to za podmínky odsouhlasení Ceníku odpadů ve smyslu dále uvedené
definice smluvními stranami obsahujícího ceny veškerých druhů odpadů uvedených
Dodavatelem v návrhu ceníku vťlči objednateli. Pokud nebude odsouhlasený Ceník odpadů
obsahovat ceny veškerých druhů odpadů uvedených Dodavatelem v návrhu ceníku, pak se
minimální celkový objem/rozsah odpadů sjednaný výše sniŽuje o součet Dĺlčích objemů
odpadů navržených Dodavatelem v návrhu ceníku, a to Ve vztahu k druhům Odpadů, u kterých
nedošlo k dohodě smluvních stran o ceně a nejsou tak obsaženy v aktuálním Ceníku odpadů.
objednatel se zavazuje převzít v1aŕízení odpady dodané ve Zkušebním obdobíi po uplynutí
Zkušebního období, u nichž vzniklzávazek smluvnÍch stran dodat a převzĺt ve smyslu bodu 1.6.

a/nebo 1'7. Smlouvy, dále se zavazuje po uplynutíZkušebního období převzít v Zařízení za dále
sjednaných podmínek odpady dodané Dodavatelem či osobou zajištěnou Dodavatclcm, a to
minimálně v objemu specifikovaném v předcházející větě, a dále převzÍt v Zařízenĺ za dále
sjednaných podmínek jakékoli další odpady dodané Dodavatelem či osobou zajištěnou
Dodavatelem v rozsahu/objemu až do naplněnívolné kapacity Zaŕízení, Dodavatel se zavazuje
za převzetí Odpadů a odpadních vod z externích zdrojů objednatelem, uhradit VaK, resp. za

dále sjednaných podmínek zajistit uhrazení, sjednanou cenu.
Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s maxĺmální kapacitou Zařízeni stanovenou ve výše
uvedeném rozhodnutí Krajského úřadu.

2.2, Dodavatel garantuje a zavazuje se za to, že bude VaK na BČoV předávat a/nebo zajistí
dodánĺ od osoby zprostředkované či jlnak obdobně zajištěné ze strany Dodavatele po dobu
účinnosti této smlouvy odpad a/nebo odpadní vody z externích zdrojů {nerozhodno v jakém

konkrétním poměru) dle výše sjednaného, když toto množství bude zjišťováno vždy po

uplynutí 12 měsíců trvání 5mlouvy (dále jen ,,Zjišťovací období"). V případě, že VaK V rozporu
s touto Smlouvou nepřevezme či odmítne převzít odpad a/nebo odpadní vodu z externích
zdrojů, započítává se takto VaK nepřevzaté či odmítnuté množství/objem odpadů a/nebo
odpadnívody z externích zdrojri do výpočtu a splnění závazku Dodavatele sjednaného v této
Smlouvě, avšak Dodavatel není povinen za nepřevzaté množství/objem odpadů a/nebo
odpadních vod z externích zdrojů objednateli cokoli platit.

2.3, Dodavatel se zavazuje předávat na základě této smlouvy společnosti VaK pouze

odpady a odpadnĺvody z externích zdrojů dle parametrri specifikovaných v Příloze č. 1 této
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Smlouvy. VaK není povinen převzít od Dodavatele či jím určené třetí osoby odpady a/nebo
odpadnívody z externích zdrojů neodpovídající Příloze č. 1 této Smlouvy. o odmítnutí převzetí
odpadu bude sepsán písemný zápis, ve kterém bude uveden zejména důvod odmítnutí
převzetí odpadu a datum jeho odmítnutí.

2.4, VaK se zavazuje odpad převzít a naložlt s ním v souladu se zákonem č. 185/2001' Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ,,zákon o odpadech").

2,s. Smluvní strany prohlašují a zavazují se za to, že jsou v souladu se zákonem o odpadech,
oprávněni s odpady nakládat a nic nebrání řádnému plnéní této Smlouvy.

2,6. VaK se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Dodavatele v případě, že by ve
vztahu ke kterémukoliv z odpadri pozbyl oprávnění s nÍm nakládat podle zákona o odpadech
a nebyl tak oprávněnou osobou.

2.7. Smluvní strany se dohodly na toľn, že okamžikem předání odpadů od Dodavatele
a/nebo osoby zajištěné Dodavatelem do Zaŕízení VaK docházÍ k převodu vlastnického práva

k předaným odpadr)m z Dodavatele a/nebo osoby zajištěné Dodavatelem na VaK, pokud

neurčí právní předpisy odlišně (když v takovém případě platí odlišné určení podle právních
předpisů), a dále přechází na VaK veškeré povinnosti dalšího řádného nakládání s odpady
podle právních předpisů.

2.8. Ujednání uvedené v předcházejícím bodě Smlouvy se dle výslovné vůle stran týká také
odpadních vod z externĺch zdrojů, a to shodně či s nezbytnými odchylkami plynoucími
z právních předpisů.

2.9, VaK se zavazuje s převzatými odpadními vodami z externích zdrojů naložit dle
příslušných platných právních předpisů.

2'10. Dodavatel se zavazuje bezúp|atně poskytnout po dobu účinnosti této Smlouvy
následující s!užby v následujícím rozsahu:

a) vedení průběžné evidence odpadu dodaného Dodavatelem či osobou určenou
Dodavatelem pro VaK; Dodavatelje povinen VAK předat data průběžné evidence
do 10 pracovních dnů ode dne, kdy k tomu bude vyzván, a to v jakémkoliv běžném
formátu umožňující dalšízpracování dat {např. pdf, xmls apod.);

b) zajištění ohlášenía evidence přepravy nebezpečných odpadů dle platných právních
předpisů, aktuálně elektronicky v systému SEPNO;

c} zajištění příjmu odpadů, jejich kontroly, odebránívzorků v místě dodání minimálně
v době od 08:00 hod do 14:00 hod. v pracovní dny, a to skrze dva pracovnĺky, kteří
tuto část služby budou vykonávat;

d) váženĺ přijímaných odpadů nebo měření objemu odpadů, s možností jeho kontroly
objednatelem;

e) vedení evidence vzorků odpadri, jejich skladování a archivaci;
v souladu s příslušným lntegrovaným povolením vydaným pro VaK (příloha č. 3 této
smlouvy), které bylo poskytnuto v plném rozsahu Dodavateli, zajištěnĺ prověření
kvality, původu odpadů, posouzení parametrů odpadů, včetně zajištění rozboru,
porovnánívýsledků s limity v předmětném integrovaném povolení;
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2.tL Dodavatel se zavazuje shora specifikované služby poskytnout řádně tak, aby byly
dodrženy všechny příslušné právní předpisy. Poruší_li Dodavatel závazek sjednaný
v předcházející větě, odpovídá společnosti VaK za škodu Jí vzniklou, která může spočívat
zeJména ve výši pokuty udělené ze strany veřejnoprávní autority'

2.t2, VaK se zavazuje poskytnout Dodavateli veškerou nezbytnou součinnost pro účely
řádného poskytnutí s|užeb sjednaných v bodu 2.10. této Smlouvy, zejména se zavazuje
poskytnout veškeré nezbytné informace a doklady, udělenípříslušného zmocnění(plné moci}
pro účely splněníkterékoliv ze služeb.

2.13. Smluvní strany se zavazují při plněnÍtéto Smlouvy a závazku jí založeného řádně plnit
povinnosti dle platných a účinných právních předpisti, zejména zákona o odpadech a zákona
o vodách'

2.I4, Smluvní strany se dohodly, źe za účelem výkonu činnosti Dodavatele dle této smlouvy
(zejména dle odst. 2.10' písm. c)) poskytne objednatel Dodavateli na základě nájemní smlouvy
uzavřené mezi smluvními stranami místnost č.213 v budově označené 1ako Čovł o celkové
ploše 16,7 m2; nájemné bude stanoveno ve výši 900,- Kč/m?/rok.

článek l
Předánĺ a převzetí odpadu

3.1. Místem předání a převzetí odpadu a odpadních vod z externích zdrojů dle této
Smlouvy jsou aČoV ałařízení na adľese: Stará obec 313, Rybitví(dále jen ,,místo dodání").

?,2. VaK se zavazuje odpady a odpadní vody z externích zdrojů od Dodavatele či jím určené
osoby odebÍrat v mÍstě dodání kdykoli v průběhu následující pracovnĺ doby:

Pondělí až pátek: 8:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 12:00

3.3. o předání a převzetí odpadu se smluvní strany zavazují vést zákonem o odpadech
přeclepsanou písemnotl eviclenci, rloklaĺlem o přarláníorlpaľlu clrr vlastnictví Vak hucle rtoclací
list vystavený ze strany Dodavatele a/nebo jím určené osoby a potvrzený VaK. VaK se dále
zavazuje potvrzovat při převzetí přís|ušné přepravnÍ doklady o přepravě nebezpečných
odpadů či jiné doklady, evidence či hlášenĺ požadované v souladu s právními předpisy
Dodavatelem čijím určenou osobou. VaK se zavazuje plnit stejné povinnosti sjednané v tomto
bodu Smlouvy i u dodavatelů, které zprostředkoval a/nebo jinak obdobně zajistil Dodavatel, a

to vůčitěmto dodavatelům, pokud Dodavatelv souladu s právními předpisy neurčí jinak.

3.4. o předání a převzetí odpadních vod z externích zdrojri se smluvnístrany zavazujívést
písemnou evidenci čijiné doklady, evidence či hlášení, dokladem o předánído vlastnictvĺči do
nak|ádánĺ VaK bude dodací list vystavený ze strany Dodavatele či jím určené osoby a potvrzený
VaK. Tuto evidenci vyhotovĺ VaK/Dodavatel či jím určená osoba a bude v ní uvedeno
alespoň; popis odpadní vody z exteľních zclrojů, datum přeclání a převzetí, hmotnost,
doložená vážením přijímaných odpadních vod nebo měřením objemu odpadních vod, SPZ
vozidla, které odpadní vodu z externích zdrojů dovezlo, pokud právní předpisy neurčí
jiné nezbytné údaje (pak platí povinnost doplnit ityto nezbytné údaje), VaK se zavazuje
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plnit stejné povinnosti sjednané V tomto bodu Smlouvy i u dodavatelů, které
zprostředkoval a/nebo jinak obdobně zajistil Dodavatel, a to vůčitěmto dodavatelům,
pokud Dodavatel v souladu s právními předpisy neurčí jinak.

3.5. VaK se zavazuje, že poskytne Dodavateli či jím určené osobě veškerou nezbytnou
součinnost potřebnou k řádnému odevzdání odpadů a/nebo odpadních vod z externích
zdrojů dle této Smlouvy v místě dodání, a to tak, že Odpady a/nebo odpadnívody z externích
zdrojů budou přebírány v místě dodánĺ bez zbytečného odkladu po jejich dodání ze strany
Dodavatele.

článek ł
Cena za Převzetí odpadu a odpadních vod z externích zdľojů, platební podmínky

4.1. Cena za převzetí odpadní vody z externích zdrojů dle této Smlouvy je stanovena
dohodou smluvních stran dle rozsahu skutečně dodané odpadní vody z externích zdrojů a
bude určena dle jednotkových cen uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy. Jednotkové ceny
v příloze č. 2 této Smlouvy jsou pevné, v měně Kč a bez DPH, Cena bude navýšena o DPH v
zákonné výši. Předmětné jednotkové ceny platí též pro odpadní vody z externích zdrojů
dodané od osob zprostředkovaných a/nebo jinak obdobně zajištěných ze strany Dodavatele.

4.2, Cena za převzetí odpadu ve Zkušebním období bude sjednána dle bodu 1.6. této
5mlouvy. Cena za převzetí odpadu po Zkušebním obdobĺ, a to odpadu dodaných za podmínek
bodu 1.7. Smlouvy, bude sjednána dle bodu 1.7. této smlouvy. Předmětné ceny platítéž pro
odpady dodané od osob zprostředkovaných a/nebo jinak obdobně zajištěných ze strany
Dodavatele. Cena dle tohoto bodu, pokud není výslovně určeno, bude cenou bez DPH a bude
navýšena o DPH v zákonné výši.

4.3. Smluvní stľany se dohodly, že na základě realizovaných dodávek odpadů ve Zkušebním
období a po vyhodnocení cen odpadu dodaného Dodavatelem v průběhu Zkušebního období
(včetně odpadu dodaného osobami zprostředkovanými čijinak obdobně zajištěnými ze strany
Dodavatele) sjednaných dle bodu 1.6. Smlouvy, připraví Dodavatel návrh obecných
jednotkových cen bez DPH vhodných odpadů (s nimiž lze nakládat V zařízení), jejichž druh by|

ve Zkušebním období do Zařízenĺ dodán, a to ve formě návrhu cenĺku odpadů. Ceny v návrhu
ceníku odpadů určí Dodavatel s přihlédnutím k cenám daného druhu odpadů sjednaným
v průběhu Zkušebního období, s přihlédnutím k oprávněným nákladům a přiměřenému zisku
obou smluvních stran a s přihlédnutím ke změnám cen předmětného nakládání
s odpovídajícími druhy odpadů na trhu. Součástí návrhu ceníku bude, a to ve vztahu ke
každému z druhů odpadů, u něhož je navrhována cena, uvedení odhadovaného minimální
množství odpadů, které Dodavatel předpokládá dodávat do Zařízení v průběhu kaŽdého
Zúčtovacího období (pro účely Smlouvy také jen ,,Dílčí objemy odpadů"). Návrh ceníku
zpracovaný v souladu s předcházející částí tohoto bodu doručí Dodavatel v průběhu
posledního měsíce Zkušebního období emailem objednateli. objednatel ve lhůtě 30 dnů od
obdržení návrhu ceníku odpadů emailern sdělí Dodavateli, zda a jaké položky návrhu ceníku
odpadů (či návrh ceníku odpadů jako celek) akceptuje čijaké položky návrhu ceníku odpadů
(či návrh ceníku odpadů jako celek) odmítá, případně sdělí Dodavateli svůj protinávrh
k jednotlivým položkám návrhu ceníku odpadů (či návrhu ceníku odpadů jako celek), přičemž
takové odmítnutí či protinávrh musí konkrétně vysvětlit a odůvodnit. Pokud nebude návrh
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ceníku odpadů jako celek objednatelem akceptován, zavazují se sm|uvní strany jednat
minimálně po dobu 30 dnů od učinění odmítnutíči protinávrhu, v rámci takového jednání si
vzájemně podrobně vysvětit a doložit svoje požadavky na ceny a v dané lhůtě učinit, co po
nich lze spravedlivě požadovat, aby dosáhly dohody o návrhu ceníku odpadů (či dohody o
maximu sporných položek/jednotkových cen). Návrh ceníku odpadů zavazuje z hlediska cen
smluvní strany a představuje sjednané ceny odpadů (druhů odpadü, s jejichž jednotkovými
cenami obsaženými v návrhu smluvní strany souh|así), pokud je návrh ceníku (či jakékoll
jednotkové ceny} nebo protinávrh takového ceníku (či jakékoli jednotkové ceny) akceptován
smluvní stranou, které je návrh nebo protinávrh určen a doručen (dále také jen ,,Ceník
odpadů"). Dílčí objemy odpadů obsažené v odsouhlaseném Cenĺku odpadů nepředstavují
závazný rozsah odpadů, tedy Dodavatel je oprávněn dodávat, resp' dle zajistit dodání od jím
určených osob, jednotlivé druhy odpadů v rozsahu dle svých provozních potřeba a možnostÍ,
to vše při respektování závazku minimálního celkového objemu/rozsahu dodávek odpadů.
Ceník odpadů je účinný počínaje prvním dnem měsíce následujícího po odsouhlasení Ceníku
odpadů oběma smluvnĺmi stranami. Ceník odpadů může být doplňován kdykoli po uplynutí
Zkušebního období o nové jednotkové ceny (ceny druhů odpadů, jejichž jednotkové ceny
doposud ceník neobsahuje), přičemž při doplnění se ľľtusí postupovat shodně, jak je výše
sjednáno V tomto bodě Smlouvy, a to s přihlédnutím k cenám předmětných odpadr1 dodaných
doZařízení sjednaným dle bodů 1.6. a/nebo 1.7. této Smlouvy. Veškerá komunikace a právní
jednání dle tohoto bodu musí být vedena osobami oprávněnými za smluvní strany v těchto
záležitostech jednat. Předmětná cena určená dle Ceníku odpadĺ} platí též pro odpady dodané
od osob zprostředkovaných a/nebo jinak obdobně zajištěných ze strany Dodavatele. Cena
určená dle Ceníku odpadů bude navýšena o DPH v zákonné výši.

4.4. Vjednotkových cenách sjednaných vpříloze č. 2 a/nebo jednotkových cenách
sjednaných v Ceníku odpadů a/nebo cenách sjednaných dle bodu 1.6. či 1.7. této Smlouvy
jsou zahrnuty veškeré náklady VaK spojené s naložením s odpadem dle zákona o odpadech a

dalších právních předpisů a odpadními vodami z externích zdrojů dle právních předpisů a
provozních předpisů BČoV, jakož l všech souvisejících činností.

4.5. Cena br'lde VaK hrazena vždy uýhradně ze strany Dodavatele, a to i v případě úhrady
ceny za převzetĺ odpadu a odpadnívody z externích zdrojů dodaných jakoukoli jinou osobu
určenou Dodavatelem, na základě daňového dokladu - faktury, kterou je VaK oprávněn
vystavit výhradě vůči/k tíži Dodavatele, a to i v případě fakturace ceny za převzetí odpadu a

odpadní vody z externích zdroJů dodaných jakoukoli jinou osobu určenou Dodavate|em, vŽdy
po skončení příslušného kalendářního měsíce, a to na částku odpovídaJící rozsahu a množství
převzatých odpadri a převzatých odpadních vod z externích zdrojů od Dodavatele či jím
určené osoby v přÍslušném kalendářním rněsíci a jednotkových cen uvedených v příloze č. 2
a/nebo jednotkových cen uvedených v Ceníku odpadů a/nebo jednotkových cen sjednaných
dle bodu 1.6. či 1.7. této Smlouvy. Přílohou každé faktury bude evidence množství a druhu
odpadu a Odpadních vod z externích zdrojů převzatých na BČoV či v Zařĺzení v příslušném
kalendářním měsíci odsouhlasený ze strany Dodavatele. Přitom budou vystavovány faktury
zvlášť pro odpady a zvlášť pro odpadnÍ vody z externĺch zdrojů. Z důvodu jistoty strany
výslovně sjednávajĺ, že VaK nebude požadovat úhradu jakéko|i ceny či nákladů za dodávku
odpadů či Odpadnĺvody z externĺch zdrojů po jakékoli třetí osobě, která uvedené dodala či
předala VaK na základě určení ze strany Dodavatele. Výše ujednané o fakturaci a úhradě za
převzetí odpadu a odpadní vody z externích zdrojů dodaných jakoukoli jinou osobu určenou
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Dodavatelem platí, pokud Dodavatel v konkrétním případě neurčí a včas neoznámí
objednateli, že by objednatel měl fakturovat Vůči/k tíži osoby zajištěné a určené
Dodavatelem, od které daný odpad či odpadnĺ vodu z externích zdrojů převza|, přičemž

v takovém případě Dodavatel ručíza splněnípovinnosti uhradit takto účtovanou cenu.

4.6. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Dodavate]i či

za podmínek výše sjednaných osobě určené Dodavatelem. Úhradu fakturované částky (určené

dle této Smlouvy) se zavazuje Dodavatel provést, či za podmínek výše sjednaných zajistit, na

účet VaK a pod variabilním symbolem uvedenými na jednotlivé faktuře.

4,7, Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právnÍch předpisů, zejména
zákona č. 235/2oo4 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,ZDPH"|' Nemá_li faktura některou z náležitostí stanovených zákonem, požadovanou přílohu
dle této Smlouvy čl trpí_li jinou vadou, je Dodavatel, či za podmínek výše sjednaných osoba
určená Dodavatelem, oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti vrátit VaK k opravě s uvedením
důvodu jejího vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti dle bodu 4.6. této
Smlouvy od doručenířádné faktury.

4.8. VaK prohlašuje a zavazuje se za to, že po dobu účinnostitéto Smlouvy bude dodržovat
povinnosti vyplývajĺcí pro něho z právních předpisů upravujících povinnosti ve vztahu k dani
z přidané hodnoty, zejména ZDPH.

4.9. Dodavatel, či za podmínek výše sjednaných osoba určená Dodavatelem, je oprávněn
provést úhradu DPH přímo na účet správce daně VaK, jestliže:

a) VaK bude ke dni uskutečnění zdanitelného plněníevidován jako nespolehlivý plátce

ve smyslu ZDPH, nębo
b) cena {i její část bude hrazena bezhotovostním převodem na účet VaK vedený

poskytävatelem platebních služeb mimo tuzemsko, nebđ
c) cena či její část bude hrazena bezhotovostním převodem avšak na jiný účet VaK, než

který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a pokud
úp|ata za toto plněnĺ překračuje dvojnásobek částky podle zákona upravujícího
omezení plateb v hotovosti, při jejímž překročení je stanovena povinnost provést
platbu bezhotovostně;

s čímŽ VaK souhlasí. Postup dle tohoto bodu se považuje za řádné splnění závazkit Dodavatele,
či za podmÍnek výše sjednaných osoby určené Dodavatelem, uhradit sjednanou cenu dle této
Smlouvy.

4'10. VaK je oprávněn sjednanou cenu za převzetí odpadu (pouze však jednotkovou cenu
tohoto druhu odpadu, která je sjednána v Ceníku odpadů odsouhlaseném smluvními
stranami) a odpadní vody z externích zdrojů, resp. jejich jednotkovou cenu, navýšit o dále
specifikovaný inflačnívliv, pouze však jednou ročně počínaje kalendářním rokem následujícím
po roce uzavření této smlouvy, a to vždy s účinností od prvého dne čtvrtého kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo Dodavateli doručeno oznámenĺVaK o zvýšení
cen, které musí procentuálně odpovídat výšĺ indexu ročního nárůstu oborových cen v dopravě
publikovanému Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářnĺ rok. Ke zvýšení dojde
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pouze za podmínky doručení řádného oznámení odpovídajícího podmínkách tohoto bodu
Smlouvy Dodavateli.

4.11. VaK je dá|e oprávněn sjednanou cenu za převzetĺ odpadu (pouze však jednotkovou
cenu tohoto druhu odpadu, která je sjednána v Ceníku odpadů odsouhlaseném smluvními
stranami) a odpadní vody z externích zdrojů, resp. jejich jednotkovou cenu, navýšit o dále
specifikované změny environmentálních daní či poplatků, a to Vždy s účinností od prvého dne
čtvrtého kalendářnÍho měsíce následujícího po měsíci, ve kterém bylo Dodavateli doručeno
oznámení VaK o zvýšenícen, které musĺ přesně odpovídat navýšení konkrétních nákladů VaK,
a to pouze nákladů skutečně vynakládaných výlučně (či v odpovídající míře) na naložení
s přebíranýmiodpady a odpadnÍmivodamiz externích zdrojů d]e této Smlouvy, a navíc pouze
v důs]edku nově zavedené nebo zvýšené environmentálnídan,ě či poplatku (např. poplatku za

ukládáníodpadu na skládkách, poplatku za spalování odpadu, poplatku za využití upraveného
ka|u v půdě). Podmínkou zvýšení ceny dle tohoto bodu Smlouvy je to, že VaK prokáže
Dodavateli, že mu definované navýšení nákladů skutečně vzniká (tedy takové náklady hradí)
při vhodném a hospodárném zpracování a využití přebíraných odpadů a odpadních vod
z externích zdrojů a/nebo při vhodném a hospodárném zajištění odstranění nevyužitelných
částíodpadů tímto zpracováním a využĺtĺm vzniklých třetírĺlioprávněnýmiosobami. Ke zvýšení
dojde pouze za podmínky doručení řádného oznámení, včetně dŮkazů požadovaného zvýšení,

odpovídajícího podmínkách tohoto bodu Smlouvy Dodavateli.

Öánek s
zápůjčka na flnancování výstavby vodárenské infrastruktury

Kauce

5.1. Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel poskytne společnosti VaK bezúročnou
zápůjčku ve výši n,,Záprijčka")'
Zápůjčka je účelově vázaná na pořízení vodárenské infrastruktury specifĺkované v článku 5.3.

níže a společnost VaK se zavazuje poskytnuté peněžníprostředky použĺt pouze ke sjednanému
účelu a vrátit v souladu s podmínkami a ustanovenímitéto Smlouvy'

5.2, Dle dohody smluvních stran bude zápůjčka poskytnuta převodem na bankovní účet

určený společnostíVaK do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy.

5.3. Účelem zápůjčky je poskytnutí části fĺnančních prostředků k modernizacl aktivačních
nádrŻí AN 13 a AN 14 pro přĺjem a zpracováníkapalného odpadu.

5.4. Výše uvedená specifikace vodárenské infrastruktury ľnůže být změněna na základě
dohody smluvních stran v případě, Že taková změna bude odůvodněna změnou požadavků na

výstavbu infrastruktury. Změna specifikace vodárenské infrastruktury nemá vliv na výši

zápůjčky které je Dodavatel povinen poskytnout společnosti VaK dle ustanovení čl. 5.1' výše'

5.5. Společnost VaK je povlnen splatit Záptijčku Dodavateli nejpozději do 31.72'2022 ve

stejných měsíčnĺch splátkách (tj. Vždy k poslednímu dni příslušného kalendařního měsíce,
přičemž první splátka je splatná 3L.L.2D2L) ve výši odpovídající L/24 celkové zápůjčky' Smluvní
strany se dohodly, že odpovÍdající čast splátky zápůjčky dlužná společnostĺ VaK Dodavateli
bude vždy v příslušném kalendářním měsíci splatnosti dané splátky zápůjčky započtena proti
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měsíční úhradě splatné ceny, kterou má hradit Dodavatel společnosti VaK na základě této
Smlouvy. Smluvní strany si k započtenĺ dle tohoto bodu poskytnou vzájemnou součinnost,
zejména VystavÍ a předajĺ potřebné účetní, daňové či právní doklady. Dodavatelje oprávněn
zesplatnit ihned celou Zápůjčku čijejí nesplacenou část, pokud VaK použije byť část zápůjčky
V rozporu se sjednaným úče|em, a/nebo pokud bude VaK v prodlení delším než 90 dnů se
splněním jakéhokoli závazku plynoucího z této Smlouvy a toto prodlení nenapraví anive lhůtě
stanovené Dodavatelem v písemné výzvě k nápravě doručené objednateli, Zesplatnění je
účinné dnem doručení řádného písemného oznámení Dodavatele o zesplatně'ní po splnění
sjedna ných podmínek objednateli.

5.6. Společnost VaK je oprávněna splatit poskytnutou Zápůjčku i kdykoliv před její
splatností, a to celou Zápůjčku čijejí část.

5,7, V případě, že Dodavatel nezaplatíZápůjčku v době splatnosti stanovené v odstavci 5.2.
výše, je společnost VaK oprávněna od této Smlouvy bez dalšího odstoupit.

5.8. Za účelem zajištění zap|acení ceny dle čl. 4 Smlouvy, jakož i úhrad jakýchkoli jiných
závazkü Dodavatele v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy, zejména na úhradu škody
způsobenou Dodavatelem společnosti VaK (např. v souvislostl se sankcemi uloženými
společnosti VaK veřejnoprávními autoritami), je Dodavatel povinen složit společnosti VaK
nejpozdějido 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy jistotu/kaucive výši 1.000.000,_ Kč (slovy:
jeden milion korun českých). Tuto jistotu/kauci je spolenost VaK oprávněna, nikoli však
povinna, použít k účelům uvedeným v předchozí větě tohoto odstavce Smlouvy.

5.9. Pokud bude z kauce v průbéhu trvání smluvního vztahu čerpáno, je Dodavatel na výzvu
společnosti VaK povinen doplnit peněžní prostředky do prlvodní výše, a to ve lhůtě do jednoho
měsíce od dojití písemné výzvy,

5.10. Po skončení smluvního vztahu bude kauce nebo její nevyčerpaná část vrácena
Dodavateli ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne ukončení této Smlouvy.

5.11. V případě, že Dodavatel nezaplatí kauci dle odst. 5.8. výše nebo nedoplnídle odst. 5.9.
výše v době splatnosti stanovené v odstavci 5'8. a/nebo' 5.9. výše, Je společnost VaK
oprávněna od této mlouvy bez dalšího odstoupit'

článek s
Trvánĺ a ukončení Smlouvy

6,L Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Tato Smlouva se
uzavírá na dobu neurčitou.

6.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto Smlouvu a závazek jí založený
vypovědět, bez udání důvodu, nejdříve po uplynutí jednoho róku ode dne uzavření této
5mlouvy' Pro výpověd'dle předcházejícívěty se sjednává povinná písemná forma. Výpovědní
doba činí 12 kalendářních měsĺců a počíná běžet od prvního dne kalendářnĺho měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla doručena písemná výpověd'druhé smluvní straně a končí
k poslednímu dni příslušného posledního kalendářnĺho měsĺce.
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6.3.
al

Dodavatelje oprávněn od této Smlouvy odstoupit pouze v následujících případech:
VaK v ľozporu s touto Smlouvou opakovaně (minimálně 3x) nepřevezme či odmítne
převzlt odpad a/nebo odpadnívodu z externích zdrojů v místě dodání; nebo
VaK ztratí povolení a/nebo oprávnění nakládát s odpady a/nebo odpadními vodami
z externích zdrojů, které je nezbytné k plnění této smlouvy anebo v důsledku změn
právních předpisů nebude dále pro jeden nebo vícero druhů odpadů oprávněn
nakládat s odpady dle této Smlouvy; nebo
bylo zahájeno inso|venčnĺ řízenĺ vůči VaK a/nebo insolvenčním soudem byl zjištěn

úpadek VaK a/nebo VaK vstoupil do likvidace.

bl

c)

6.4.
a)

VaK je oprávněn od této Smlouvy odstoupit pouze v následujících případech:
Dodavatel V rozporu s touto Smlouvou opakovaně (minimálně 3x) dodá společnosti
VaK odpad a/nebo odpadní vodu z externích zdrojů nesplňující limity stanovené
v Přĺloze č. 1této Smlouvy;
Dodavatel bude v prodlení se zaplacením po právu vyfakturované ceny nejméně po

dobu 60 dnů, Dodavatel byl na toto prodlení písemně upozorněn a k úhradě nedošlo
ani do 15 dnů ode dne, kdy Dodavatel obdržel písemnou výzvu VaK k úhradě; nebo

Dodavatel porušĺ svůj závazek k dodávce minimálního množstvÍ oĺlpaĺlů a/nebo
odpadních vod z externích zdrojů v rozsahu vyplývajícím z bodu 2.2. této Smlouvy ve

Zjišťovacím období, a toto své porušenĺ nenapraví ani ve ]hůtě 3 měsíců ode dne

ukončení Zjišťovacĺho období (například jednáním o změně cen odpadů a/nebo
odpadních vod z externích zdrojů); nebo
Dodavatel ztratí povolení a/nebo oprávnění nakládat s odpady, které je nezbytné
k p|nění této smlouvy anebo v důsledku změn právních předpisů nebude dále pro
jcdcn nebo vícero druhů odpadů oprávněn nakládat s odpady dle této Smlouvy; nebo
bylo zahájeno insolvenční řízení vůči Dodavateli a/nebo insolvenčnĺm soudem byl

zjištěn úpadek Dodavatele a/nebo Dodavatelvstoupil do likvidace'

bl

el

6.5. odstoupeníod této Smlouvy může být učiněno pouze písemně. odstoupením od této
Smlouvy závazky z této smlouvy zanikají ke dni doručeníodstor.lpenídruhé smluvní straně, Pro
případ odstoupení od této Smlouvy platí, že veškerá poskytnutá plnění, která si smluvnístrany
poskytly před zánikem této Smlouvy odstoupením, byla poskytnuta po právu a źádná ze
smluvnĺch stran nemá nárok na jejich vydánĺ, ani na poskytnutínáhrady za ně.

6.6. odstoupením od této Smlouvy není dotčen nárok na úhradu smluvních pokut

a náhrady újmy, na které již vznikl nárok před odstoupením. odstoupením není dotčena
platnost a rjčinnost ujednání, které mají vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po

odstoupeníod Smlouvy.

čHnek z
Smluvní pokuty

7.L. Pro případ porušení závazku Dodavatele kdodávce minimálnÍho množství odpadů
a/nebo odpadních vod z externích zdrojů v rozsahu vyplývajícím z bodu 2.2. této Smlouvy ve

Zjišťovacím období, pokud Dodavate| toto své porušení nenapravĺ ani do 3 měsíců ode dne

skončeníZjišťovacího období, se Dodavatel zavazuje uhradit VaK smluvní pokutu ve výši 200,-

c)

d)

t2/t4



Kč za každou tunu, o kterou Dodavatel nedodrŽel minimálnÍ množství. Pro případ prodlení
Dodavatele s poskytováním služeb objednateli dle bodu 2.10. Smlouvy se Dodavatel zavazuje

uhradit VaK smluvnípokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prod|ení.

7.2. Vak se zavazuje zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výšl 100,_ Kč za každou tunu
odpadu a/nebo odpadnívody z externĺch zdrojů, kterou byla společnost VaK povinna podle
této 5mlouvy převzĺt, a jejíž převzetí V rozporu se Smlouvou neprovedla' Smluvní pokutu není
Dodavatel oprávněn po Vak požadovat v případech, kdy převzetí odpadů/odpadních vod

bráníhavárie nebo odstávka provozu zařízení pro jejich likvidaci'

7.3. Dodavatel se zavazuje, pro případ prodlení s úhradou oprávněně vyfakturované ceny
uhradit VaK vedle zákonného úroku z prodlenĺrovněž smluvnípokutu ve výši 0,L% z dlužné
částky za každý započatý den prodlení.

?,4. Ujednánítéto Smlouvy o smluvních pokutách nemaJí vliv na právo oprávněné smluvní
strany na náhradu újmy způsobené jí porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti, a to
náhrady újmy v plné výši.

článek 8
Komunikace smluvních stran, oprávněné osoby

8.1. Veškerá komunikace a právní jednánĺ dle této smlouvy musí být vedena osobami
oprávněnými za smluvní strany v těchto záležitostech jednat.

8.2, oprávněnou osobou za objednatele je:

Ing.Ę
telefonr-
e-mail:

8.3. oprávněnou osobou za Dodavatele je:

lng, 

-, 

oblastní manažer
telefon:-
e-mail

Každá smluvní strana je oprávněna (a současně povinna) oznámit bez zbytečného odkladu
druhé smIuvní straně jakékoliv změny údajů oprávněných osob uvedených v této smlouvě, jiné

či další oprávněné osoby, a to s účinností od doručení písemného oznámení druhé smluvní
straně. Řáun,1m doručením tohoto oznámení dojde ke změně údajrj smluvní strany bez
nutnosti uzavřenídodatku k této smlouvě.

üánek g

Závěrečná ujednání

9.1. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními
stranami. Změna 5mlouvy jinou než písemnou formou se nepřipouští.
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9.Ż. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž
každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

9.3. Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným,
neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy jako
celku anijiných ustanovenítéto Smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení
oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné
ustanovení nahradit, bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvní strany, novým
platným a účlnným ustanovenĺm, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovĺdat podstatě
a smyslu původního ustanovení a které nebude současně stiženo vadou, která neplatnost či

neúčinnost způsobila.

9.4. Pokud je nebo by se stala neplatnou či neúčinnou Smlouva jako celek, zavazují
se smluvnĺ strany uzavřít, bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvnĺ strany, novou
smlouvu, která bude svým smyslem a účelem odpovÍdat této Smlouvě a která zároveň nebude
stižeľta vadou způsobujícíneplatnost či neúčinnost této Smlouvy. 7ávazekdle tohoto odstavce
bodu této Smlouvy je podle výslovné vůle smluvnĺch stran oddělitelný od zbývajĺcího obsahu
Smlouvy a má platit i v případě neplatnosti zbývajícího obsahu 5mlouvy.

9.5. Nedílnou součástítéto smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1- Druhy odpadů a odpadních vod z externích zdrojů
Příloha č.2 -Jednotkové ceny za převzetĺ odpadnívody z externích zdrojů
Příloha č. 3 - Kopie lntegrovaného povolení(rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje
ze dne 7,6.2oL8, č,j. KrÚ 18985/2o18/oŻp/olp ve zněnĺ opravného rozhodnutí č'j. KrÚ
43O4L|2OL8 ze dne L9.6.2018)
Příloha č.4 - Rozsah chcmickóho rozboru
V případě rozporu přílohy Smlouvy a této Smlouvy se použije tato 5mlouva.

9.6. Smluvní strany podpisem této smlouvy shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné
okolnosti, které by bránily uzavření této smlouvy, že si tuto Smlouvu dtikladně přečetly, s jejím

obsahem souhlasí a uzavírají ji vědomy si všech jejích důsledků.

V Hradci Králové, dne 6. IL.2020 V Pardubicĺch, dne !. L,2o2I

Za Dodavatele: Za VaK:

Marius
lng. Pavel Bo

obchodní

fr|aľiu:

500 09
DlČ

a.s.

4.3.
IgĄo/3
<: Krllové
194920

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

lng. Martin Charvát
předseda představenstva

H
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