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využĺvánl nasmlouvaných odpadú uvodoných v dodatclch lélo smlouvy
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člónek 3.: PRÁ!/A ŁEovtNNosTĺ sahaly'1ťĺcľ sTRAa

l. Zhotovltel je povinen:
odvézt nasmlouvanó odpady na vlastni nebezpečl a zajĺstit Jejich kvaliĺikované odstaněnl v souladu s platnou legĺslativou
zeJména zákonem č. 185/2001 Sb', o odpadech v platném zněnl a dalšlch souvisejicĺch závazných předpisrl.
výše uvedené služby pľovádět řádně a včas podle dodacĺch podmĺnek a dodatků této smlouvy
poskytovat ob|ednatelĺ dalšl nezbylnou souřlnnost.

3.2. Zhotovitel je opľávněn:
- v přlpadě zJištěnĺ nesouladu odpadu s odpadem nasmlouvaným v této smtouvě odpad nepřevzlt a okamžitě tuto skutečnost

oznámlt objednatéli.
- poŹadovät od objednatele potřebnou součinnost zeJména v zajištěnĺ přlstupu ke sběrným nádobám, kontejneĺům a jĺmkám na

shľomażďovánl odpadrl objednatele.
- v přlpadě nezaJlštění přĺstupu je zhotovitel povlnen tuto vadu ĺeklamovat u objednatele a pokud tento nepľodleně nezjodná

nápravu, je zhotovitel oprávnén odpad neodvézt' Náklady za maÍnou jlzdu hradĺ obiednatoĺ._ poŽadovat od objednatele řádné a včasné zaplaceni dohodnuté ceny.
3.3. Objednatel je povinen:
_ plalit cénu za poskytnuté sluŽby_ poskytnout zhotovĺteli součinnost dle přodchozlho odstavce
3.4" obiednatel je oprávněn:
- poŽadovat od zhotovilele řádnó a včasné plněnĺjeho povinnostĺ dle čl' 3.1.

ćIá nek 4. : DoDAcl PaDMÍNKr
4.1. Způsob pľováděnĺ služby
- odvoz odpadů ze sběĺných mĺst průběžně dle poŽadavků objednatele na základě jeho lelefonické, faxové nebo pĺsemné výzvy

nejdéle do 7 pracovnÍch dnů po vyzvánĺ obiednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak
- pfi objednävce odvozu odpadu Je objednatel povinen nahlásit zhotoviteĺi druhy a mnoŽstvl odpadů poŽadovaných přeľz!ł při

objednávce odvozu. Neohlášené odpady nebo množstvĺvýrazně převyšujicl objednávku je zhotovitel oprávněn nepfuę!t';-**
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Marius Pedersen ffi
zhotovitel nepřevezme k odvozu a odslraněnl odpady, které nejsou předmětem této smlouvy
objednatel (uŽivatel) sběľné nádoby (shĺomaŽďovacího prostředku) musl v době svozu zajistit dostatečný přístup k mĺstu jojlho
odebľánĺ, umoŽłluJĺcĺ snadnou a bezpeönou manĺpulaclse sběĺnými nádobamĺbez narušonĺ pĺynulosti poskytované služby
odpady musí být objednatelem uloženy do přepravnlch prostředků
Zhotovitelje oprávněn za|lstit prováděnĺ sluŽby iJakoukoli třetĺ způsobilou osobou dle svého výběru. Zhotovitel není, pokud to nenĺ
výslovně sjednáno, vázán při plněnl této smlouvy pokyny obJednatele.
Smluvnl stľany se dohodly' s ohledem na speciÍika poskytovaného p|něnĺ' Že nebude docházet k pľedánĺ a převzetl poskytnuté
služby a sluŽba bude provedena jejÍm dokončenĺm, a to postupně, vŽdy naloženĺm přĺslušného odpadu z nádoby na
přepĺavnĺ/dopľavnl prostředek a následným předánÍm k odstraněníÜlvyuŽltĺ a/nebo odstraněním čĺvyužĺlĺm'
Vlastnické právo k odpadu pľecházĺ z obJednatele na zhotovitole okamŽlkem naĺoŽenĺ píĺslušného odpadu z nádoby na
přepravnĺ/dopravnĺ prostředek' přičemŽ finančnĺ vyrovnánĺ takového pľechodu vlastnictvĺ je zohledněno v dále sjednané ceně
sluŽby.

4.2. Nájem zařhenl
_ pronajaté konteinery a nádoby na odpad (dále zařtzeni) jsou majetkem zhotovĺtele. Objednatel je oprávnän pouŽlvat pĺonajaté

zaŕlzenl pouze pro účely tomu odpovĺdajlcĺ nebo předem dohodnuté
- objednatel je povinen udrżovat pronajaté zařlzenl v dobrém technickém stavu. Po uplynutĺ pronájmu musĺ býl pľonaJaté zařlzenl

předáno bez znehodnocenÍ ěl nadměľného opotřebenl, které neodpovĺdá povaze a určenl věcĺ
- objednatelje povinen pečovat o to, aby nazařlzenÍ nevznikla škoda. ObJednatelJe odpovědný za jakékoli poškozenĺ pľonaJatého

zařĺzenĺ rzniklého v důsledku jeho chyby čijednánĺ z nedbalosti
- v přlpadě ztráty öi poškození zaŕlzenl uhradĺ objednatel zhotovitélí vzniklou škodu
- objednatel nenl oprávněn dát pronajalé zařizenl do podnájmu třetĺ slraně

{' nájemce prohlašujo, že ve smyslu s 1794 odst' 2 oběanského zákonĺku souhlasĺ se sjednanou Ęšl nájmu dle této smlouvy, a to
'. bez ohledu na to, zda se by se byt' l potenciáĺně mohlo jednat o nájem neúměľný. NáJemce prohlašuje' Že je mu známa obvyklá

výše náJmtl v obdobných přĺpadech.
- nenĺ-li stanoveno jinak' řldl se nájemnĺ rztah přĺslušnými ustanovenlmi občanského zákonlku a souvisejlcÍmi pľedpisy. Nájem

nádob je sjednán na dobu v délce truánl této smĺouvy' Dnem ukončenĺ smĺouvy docházĺ současně bez dalšĺho ke zrušenľ nájmu
odpadových nádob. objednatel Je povinen předat bezodkladně po ukončenĺ smlouvy nádoby zhotoviteli ve Śtavu odpovldajlcĺm
řádnému uŽĺvánĺ a bezjakýchkoli odpadů nebo jinýoh věcĺ uloŽených v nádobách.

- pokud dojde k ukončenl nájmu nádob před ukončenĺm celé smlouvy (poskytovánĺ služeb) zavazuje se obJednatel na svoje
náklady řádně a včas zajistit a na mĺsto určenĺ rozmĺstit odpovĺdajĺci nádoby potřebné k plnönĺ závazků zhotovltele z této
srnlouvy,

- nenÍ-li stanoveno jinak' ľĺdl se náJemní vztah přĺslušnýmĺ ustanovenlml oběanského zákonlku a souvisejlcimi předpisy

článek 5.: g:ENĄ S!-UŽBÍA PLATÉBNĺPoDMÍNKY
5.{. Gena služby
- odstraněnl odpadů' ceny pracl a dopravy budou r]čtovány dle cenových podmínek sJednaných touto smlouvou
- k dohodnutým cenám bude úötována DPH dle platných předpisů
- změny cenÍku se provádĺ výhľadně pĺsemnou formou, a to neJméně 30 dnĺ před datem jeho plätnosti
5.2. PlatebnÍ podmínky

fakturaco bude prováděna na základě skutečně odvezeného mnoŽstvĺ odpadü' Podkladem pro fakturacl budou váŽnl llsĺky, dodacÍ
listy nebo evideněnĺ listy přepravovaných nebezpečných odpadtl a záznamy o provozu nákladnĺch vozidel.
fakturace bude prováděna do 'l0 dnů po provedenĺ sluŽby nebo k poslednlmu dni kalendářnĺho měsícg podle toho, ktoý den
nastane dřlve'
splatnost faktur Je stanovena na 't4 dnů ode dne doručenĺ' Jednotlivé faktury budou obsahovät ľozpis dle cenlku' který je součástĺ
této smlouvy. Platby budou uskutečňovány na základě faktur, které budou záľoveň daňovými doklady. Nebude _ lifaktura splňovat
náležitosti daňového dokladu, objednatel fakturu vrátl zhotoviteli a do předánĺ nové faktury a uplynutĺ |ejĺ lhůty splatnosti není
objednatel v prodlenÍ s Úhradou takové faktury'
smluvni strany se dohodly' Že pro přtpad překročenĺ lhůty splatnosti se sjednává smluvnl úrok vo výšl 0'05 % dluŽná částky za
kaŽdý den prodlenÍ.
Ujednánĺ této smlouvy o smluvnĺch pokutách nemajĺ vliv na právo oprávněné smluvnĺ strany na náhradu tijmy (škody) způsobené
jĺ porušenĺm smluvnĺ pokutou zajištěné povinnostl, a to náhrady újmy (škody) ve výši přesahujlcl uhľazenou smluvni pokutu'
Smluvn| strany sjednávajl povinnosl odpovědné osoby oděinit poškozené smluvnl straně škodu inemajetkovou újmu.
Smluvnĺ strany výslovně sjednávajĺ, že ĺ v přlpadě' pokud porušujlci strana uhradĺ druhé smluvnĺ straně sjednané ěi zákonné
úľoky z prodlení z titulu porušenĺ povinnosli či závazku, ztlstává zachováno právo poškozené neporušujlci strany na náhradu celé
škody vzniklé v důsledku porušenĺ takové předmětné povinnosti či závazku.

ěIánek 6.: vzNtĘ, zrąĚNA AZÁN\K sMLoUW

6.1. Vznik a trvánĺ smlouvy
Tato smlouva se sjednává na dobu neurěĺtou a nabývá platnosli dnem jeJlho podpisu' Dohodnulé služby isou objednateli poskytovány
od ĺ.1.2015

6.2. Změna smlouvy- zmény smlouvy, včetně cenlku, jsou platné a účinné jen na základě dodatktl plsemně odsouhlasených statutámlmi zástupci
smluvnĺoh stran.
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Maľius Pedersen

6.3. Trvánĺ a zánik smlouvy_ Smlouvu ĺze ukončit:
a) Písemnou dohodou smluvních stran.
b) Plsemnou výpovědl jedné ze smluvnĺch stran, přičemż výpovědnĺ lhůta čĺnĺ 3 měslce a začlná běŽet prvnĺ den následujlcĺho
kalendáňtĺho měslce po datu, ve kteľém byla výpověď doručena druhé smluvnl gtÍaně'
c) odstoupenĺ od smlouvy ze strany objednatele, v připadě opakovaného nedodrźenĺ dohodnutých intervalů odvozu odpadu, a
to ani v náhradnlm termlnu přizavlněnĺ ze strany zhotovitele.
d) okamŽiým odstoupenĺm ze stľany zhotovitele v přĺpadě, Že objednateĺ nezaplatĺ cenu sluŽby do 15-ti kalendářnĺch dnů po
datu splatnosti platebnĺho dokladu, nebo z důvođu opakovaného nedodrżenĺ dohodnuté skĺadby odpadťl ve smysĺu článku lll., odst. 2)
této smĺouly. V takovém přlpadě objednatel uznává co do drlvodu a výše vzniklou pohledávku zhrtovitele a je si vědom, Že v přĺpadě
nezaplacenĺ bude vymáhána soudnĺ cestou.
Zhotovĺtel nenĺ vystaven náhradě škod nebo odstoupenl od smlouqy pro neplněnĺ závazků, jestliŽe Jeho prod|enl v plněni nebo
neplněnl závazků dle této smlouvy, je výsledkem nějaké událostizpůsobené Vyššĺ mocĺ.
Úělnkem odstoupenĺ je, Že 8e tato smlouva rušĺ, Smluvni strany se dohodly na tom, Že namlsto vľácenĺ vzáJemnä poskytnuých
plněnĺ, coŽ s ohledem na specĺfika plněnl nenĺ reálně moŽné' sizhotovitel ponechá uhrazenou cenu slużeb, resp' objednatel mu
uhradĺ doposud neuhrazenou cenu Jlž provedených sluŽeb (podle v této smlouvě sjednané ceny vyúčtuje zhotovitel cenu za odpad, u
něhož přešlo vlastnické právo na zhotovitele) a naopak objednatel nebude mÍt povinnost převzĺt zpět odpad (u něhoŽ přešlo vlastnické
právo na zhotovitele) ani nahradĺt zhotovltell obvyk|ou cenu za provedené slużby. odstoupenĺm od smlouvy nenĺ dotčen nárok
smluvnĺch stran na smluvnlch pokut dle této smlouvy, úroků z prodlenĺ, nárok na náhradu újmy a ustanovenĺ této smlouvy, která podle
své povahy maJĺ trvat i po odstoupenĺ od této $mlouvy (zeJména ustanovenĺ o přechodu vlastnlckého práva k odpadu).

čtánekr.: wššÍ ľlloc
i' '. znotovitel nenĺ vystaven náhradě Škod nebo odstoupenĺ oo smioffieplněni závazků, JestliŽe Jeho pľodlenĺ v plněnl nebo' neplněnĺ závazků dle této smlouvy' Je výsledkem nějaké události způsobené VyšŠĺ mocl.
7.2. Pro úěely této smlouvy znamená 'Vyšši moď' událost mimo konlrolu zhotovitele, klerou nglzg předvĺdaĺ a nezahrnuje chybu nebo

zanedbánĺ ze strany zhotovitoĺe. Takové událo$ĺi mohou bfi zejména války, ľevoluce, poŽáry, záplavy, zemětřesenĺ, epldemie,
sněhové kalamĘ' karanténnĺ omezenl, dopravnÍ embaęa a stávky.

čt ánek 8. :zÁvĚREcNÄ U 9TAN ?WN l
8.1. Pokud některé z ustanovenĺ této smlouvy Je nebo se stane neplaĺným či neúöinným, neplätnoŚt či neÚčinnost tohoto ustanovenl

nebude mlt za následek neplatnost smlouvy jako celku anl Jiných ustanovenl této smlouvy' pokud Je takovéto neplatné čl noúöinné
ustanovenl oddělltelné od zbytku smlouvy. Smluvnl stľany se zavazujl takovéto neplatné öi neúěĺnné ustanovenĺ nahradit, bez
zbytočného odkladu po výzvä kterékollv smluvnl stľany, novým platným a účinným uslanovenĺm, kteĺé svým obsahém bude co
nejvěměji odpovÍdat podstatě a smyslu původnlho ustanovenl a které nebude současně stlŽeno vadou, která neplatnost či
neúěinnosl způsobĺla.

B.2. Pokud je nebo by se stala neplalnou öi neúčinnou' vyjma řádného ukončenl, smlouva jako celek, zavazujl se smluvnĺ stľany
uzavřlt, bez zbyteöného odkladu po výzvě kterékoliv smluvnl stľany, novou smlouvu, která bude svým smyslem a účelem
odpovĺdat této smlouvě a kĺerá zároveň nebude stiż'ena vadou způsobujĺcĺ neplatnost či neúčlnnost této smlouvy. Závazek dle
tohoto odstavce bodu této smlouvy je podle výslovné vůle smluvnlch stran oddělltelný od zbývajĺcĺho obsahu smĺouvy a má platit l
v připadě neplatnosti zbývaJlcĺho obsahu smlouvy.

8.3. Smluvní strany na sebé pfublraií nebezpečĺ změny okolnostĺve smyslu s 1765 z.ć.8912012 Sb., občanského zákoníku ve zněnĺ
pozdějšĺch předpisů (dále také |en občanský zákonlk), a nebudou se domáhat obnovenĺ jednánĺ o této smlouvě, anl pokud by
došlo ke změně okolnostĺ tak podstatné, že změna založl v právech a povlnnostech stran zvlášť hľubý nepoměr znevýhodněnlm
jedné z nich buď neúměrným zvýšenlm nákladú plněnĺ, anebo neúměrným snĺŽenlm hodnoty předmětu plněnl'

{. objednatél prohlašuje' Že se ve smyslu $ 1794 odst' 2 oběanského zákonĺku souhlasĺ sesjednanou cenou za sĺużby dle této
smĺouvy, a to bez ohledu na to' zda se by se byť i potenciálně mohlo jednat o cenu nęúměmou. Objednalel pľohlaŠuJe, Že Je mu
známa obvyklá cena plněnt sjodnaných sluŽeb.

8.5. Smluvnl strany se dohodly na tom, że jakoukoll pohledávku vznik|ou z této smlouvy lze postoupĺt na třetl osobu pouze na základě
pÍsemnóho souhlasu druhé smluvn| slrany. Smluvnĺ strany se dohodly, že práva a povinnostĺ z této smlouvy lze postoupit' ĺedy lze
postoupit smĺouvu' na třetlosobu pouze na základě pĺsemného souhlasu druhé smluvnĺ strany'

8.6. Vztah mezĺ smluvnĺmi stľanami se řldl platnými právnĺmi předpisy České republlĘ, zejmóna ustanovenlmĺ s 2586 a násl'
oběanského zákon|ku'

8.7. Počet výtisků a jejich rozdělenl_ smlouva je sepsána ve dvou vyhotovenĺch, z nichž kaŽdá ze smluvnĺch stran obdrŽl Jedno vyhotovenĺ
8.8. Počeĺ listů smlouvy. počet listl3 smlouvy: 3_ počet listtl přilohy: 2
8.9. Podpisy opľávněných zástupctl obou smluvnĺch slran

V Pardubicĺoh, dne: V Paľdubicích, dp'' l

Za zhotovitele:Za objednatele:

Vodovody a kanallzace Pardublce, a;ś.'.,, Marius Pedersen a

lng' Michal Koláček
předseda předslavenstva
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