
Smlouva o dílo č. 4290
uzavřená podle ust. § 536 a následně obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. mezi níže uvedenými účastníky

platná od 1.9 .20 07

poskytovatel:______ ____________ ___________________________________________________________________
Mostecké odpady, spol. s r.o. IČO: 622403l i"  vyřizuje Bidašová telefon: 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
Dělnická 164 434 62 Most
zastoupené jednatelem společnosti Ing. Jiřím Třískou 
DIČ: CZ62240315 v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 7933 
Peněžní úst.: 
č.ú. 

odběratel:

Všeobecná zdravotní pojišťovna české republiky Fakturace: měsíčně-převodem
Orlická 4/2020
130 00 Praha 3
DIČ: CZ41197518
IČO: 41197518
Zastoupená: MUDr. Petrem Veselským, ředitelem Krajské pobočky pro Ústecký kraj 
Peněžní úst. 
Poštu doručit: VZP ČR, Krajská pobočka pro Ústecký kraj, Bratislavská 8, 400 50 Ústí nad Labem 
Telefon : 5 205

I
1. Poskytovatel se zavazuje:

a) zajistit dodání objednaného počtu nádob na stanoviště
b) provádět odvoz odpadů dle smlouvy, neprovedení svozu z důvodu neovlivnitelných skutečnosti (např. nepříznivé klimatické podmínky, 

nesjízdnost komunikací apod.) se nepovažuje za neplnění smlouvy
c) na žádost odběratele zvýšit či snížit četnost svozu nebo počet nádob
d) dle četnosti svozu vydat známku (nálepku) na odpadovou nádobu

2. Odběratel se zavazuje:
a) zajistit trvalé stanoviště pro nádoby na odpadky a zajistit volný přístup z hlediska obslužnosti
b) objednat takové množství nádob, případně četnost svozu, aby nedocházelo k ukládání odpadu mimo nádobu
c) ukládat do sběrových nádob pouze SKO (směsný komunální odpad). V případě porušení této povinnosti se zavazuje nahradit 

poskytovateli vzniklou škodu, zejména více náklady spojené s odvozem a zneškodněním jiného odpadu než SKO.
d) do 15 dnů nahlásit veškeré změny týkající se smlouvy o odvozu SKO. Změny týkající se nádob, četnosti svozu, počtu a velikosti 

nádob nahlásit 15 dnů předem. Pokud odběratel změny nenahlásí včas, nebudou dodatečně promítnuty do fakturace.
e) při výměně nádob na základě žádosti odběratele je  odběratel povinen uhradit poskytovateli manipulační poplatek ve výši 90 Kč/1 ks 
ť) dodržovat ustanoveni vyhlášky o čistotě, ochraně veřejných prostranství a veřejné ho pořádku
g) hradit ve stanovených lhůtách faktury za odvoz odpadu.

I I
1. Ceny za odvoz odpadů jsou uvedeny v příloze č. l této smlouvy
2. Cena za dohodnuté plnění bude účtována fakturou daňovým dokladem, vystavenou poskytovatelem dle fakturačního období.

Splatnost faktury je 30 dní od data vystavení.
3. Poskytovatel předá objednateli do užívání nádoby, do kterých bude odpad ukládán. Po případném ukončení této smlouvy předá objednatel nádoby ve 

stavu, v jakém je převzal s přihlédnutím k běžnému opotřebení. O převzetí nádob do užívání, taktéž při zpětném převzetí nádob 
poskytovatelem, bude sepsán protokol.

4. Odběratel bere na vědomí, že služby dle této smlouvy budou poskytovatelem přerušeny a nádoby odstaveny, neuhradí-li
fakturu za předchozí fakturační období. Obnovení plnění této smlouvy započne po zaplacení všech dlužných částek a smluvní pokuty 
ve výši 500,- Kč za každou zpětně přistavenou nádobu.

5. Při prodlení odběratele v úhradách faktur se stanovuje úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 163/2005. Při zasílání upomínek dlužných částek 
je poskytovatel oprávněn účtovat poplatek za vzniklé vícenáklady (např. poštovné) ve výši 50,- Kč za zaslání I. upomínky, 100 Kč za zaslání 
II. upomínky.

6. Poskytovatel je oprávněn změnit cenu za svoz odpadů vždy k prvnímu dni měsíce následujícího v návaznosti na změny cen vstupních nákladů. 
Poskytovatel je povinen oznámit změnu cen měsíc předem.

7. Nebude-li odběratel souhlasit se změnou cen, je oprávněn od smlouvy odstoupit ke dni provedení změny, a to písemným podáním.

I I I
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. Smlouvu lze zrušit dohodou stran.
3. Kterákoli ze stran může tuto smlouvu vypovědět s měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího 

po podání výpovědi.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, nedotkne se tím platnosti ostatních ustanovení. Na místo 

neplatného ustanovení se dosadí právně přípustné a účinné ustanovení, které dosáhne zamýšleného účelu smlouvy.

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 




