
Smlouva o nakládáni s odpadem - ŽIVNOSTI vzor ZoO 27.10.2020

Smlouva o nakládání s odpadem č. 12520167 l 01.01.2021
uzavřená podle ustanoveni § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle zákona o

odpadech, v platném a účinném znění (dále jen ,,zákon o odpadech") a (dále jen ,,smlouva") níže uvedeného dne mezi:

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Se sfdlem: Pražská 1321/38a 102 00 Praha 10
Provozovna: Olomouc, Pavelkova 1314/8a, 779 00 Olomouc
IČO: 49356089
DIČ: CZ49356089
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddll C, vložka 19775
bankovní spojení:

dále jen jako ,,zhotovitel"

a

Švehlova střední škola polytechnická prostějov
Se sídlem: nám. Spojenců 17, prostějov prostějov, 796 01
IČO: 00566896
DIČ: CZ00566896
zapsaná v obchodním rejstříku .
Kontaktní adresa: Švehlova střední škola polytechnická prostějov , nám. Spojenců 17, prostějov prostějov, 796 01
Kontaktní email:

dále jen jako ,objednatel"

Objednatel a zhotovitel dále společně též ,,strany" nebo ,,smluvní strany" a jednotlivě též ,,strana" nebo ,,smluvní strana"

Přílohy, jež tvoří nedílnou součást této smlouvy:

Přlloha č. 1 - Specifikační a výpočtový list
Příloha č. 2 - Seznam svozových mist
Příloha č. 3 - Seznam vlastníků odpadu
Příloha č. 4 - Písemné informace o odpadu

l.
Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel je osoba oprávněná k převzetí odpadu a oprávněným provozovatelem zařIzení určeného pro nakládání s danými
druhy a kategoriemi odpadů, a to ve smyslu zákona o odpadech.
2. Odpad je movitá věc blíže specifikována v příloze č. 1 této smlouvy. Objednatel odpovídá za správné zařazeni odpadu podle
druhů a kategorií v souladu s katalogem odpadů.
3. Svozové místo je místo dohodnuté smluvními stranami, kde bude připravena sběrná nádoba určená ke svozu odpadu: seznam
svozových mist je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
4. Sběrné nádoby jsou nádoby, do nichž je soustřed'ován odpad. V případě, že je mezi smluvními stranami sjednáno dle podmínek
uvedených v této smlouvě (zejména pak či. VI.), poskytne zhotovitel objednateli sběrné nádoby, jejichž specifikace (typ) a počet
bude uveden v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že objednatel poskytne k převzetí odpadu zhotovitelem vlastni sběrné nádoby,
je zhotovitel oprávněn schválit typ a velikost takových sběrných nádob před realizacI plněni této smlouvy. Zhotovitel si vyhrazuje
právo dle své úvahy odmítnout neschválenou sběrnou nádobu objednatele.
5. Služby A jsou služby poskytované zhotovitelem objednateli v pravidelných i nepravidelných intervalech, a to zejména sběr, svoz
a zpracování odpadu soustřed'ovaného objednatelem ve sběrných nádobách. jednotková cena za Služby A je uvedena v přäoze č.
1 této smlouvy (dále jen ,,jednotková cena za Služby A").
6. Služby B jsou služby souvisejici s nakládáním s odpady poskytované zhotovitelem objednateli, jako např. doprava apod. Bližší
speciňkace a Jednotková cena za Služby B jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen ,,jednotková cena za Služby B").
7. Služby - nakládání s odpadem jsou služby poskytované zhotovitelem objednateli za zpracováni odpadu (tj. využití a/nebo
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uzavřená podle ustanovení § 11410 odst. 2 zákona č. 89í2012 Sb..obcanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a dle zákona o

odpadech. v platném a ůčínněm znění [dále jen „zákon o odpadech") a (dále jen „smlouva“l níže uvedeného dne mezi:

AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o.
Se sídlem: Pražská 1321í30a 102 00 Praha 10
Provozovna: Olomouc. Pavelková 1314i'8a. T'r'Q 00 Olomouc
Ice: 49356089
DIČ: ICZ-19356089
zapsaná v obched_n_í__rn rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C. vložka 10??5
bankovni spoje n Í: :22; -LÉ'É Š' = -ˇ'I '1335_-
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dále jen jako „Zhotovitel“

B

Švehlova střední Škola polytechnická Prostějov
Se sídlem: nám. Spojenců 17. Prostějov Prostějov. 1790 01
too: oosssses
DIČ: (3200566806
zapsaná v obchodním rejstříku .
Kontaktní adresa: Švehlova střední skola polytechnická Prostějov . nám. Spojenců 17'. Prostějov Prostějov. 'IQB 01
Kontaktní email:
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dáte jen jako „objednatel“

Objednatel a zhotovitel dále společně těž „strany“ nebo „smluvní strany" a jednotlivě těž „strana“ nebo „smluvní strana"

Přílohy. jež tvoří nedílnou součást teto smlouvy;

Příloha Č.. 1 - Specifikabní a výpočtový Ilsl
Příloha ě. 2 - Seznam svozových míst
Příloha ě. 3 v Seznam vlastníků odpadu
Příloha Č. 4 - Písemná informace o odpadu

í.
Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel je osoba oprávněná k převzetí odpadu a oprávněným provozovatelem zařízení určenoho pro nakládání s danými
druhy a kategoriemi odpadů. a to ve smyslu zákona o odpadech.
2. Odpad je movítá věc blíže specifikována v příloze ě. 1 této smlouvy. Objednateí odpovídá za správně zařazeni odpadu podle
druhů a kategorií v souladu s katalogem odpadů.
3. Svozově místo je místo dehodnutě smluvními stranami, kde bude připravena sběrna nádoba určená ke svozu odpadu; seznam
svozových míst je uveden v příloze Č. 2 těto smlouvy.
4. Sběrné nádoby jsou nádoby. do nichž je soustřed'ován odpad. V případě. že je mezi smluvními stranami sjednáno dle podmínek
uvedených v toto smlouvě (zejmena pak ěl. UL). poskytne zhotovitel objednateli :sběrna nádoby. jejichž specifikace (typ) :a počet
bude uveden v příloze Č. 1 této smlouvy. v' případě. že objednalel poskytne k převzetí odpadu zhotovitelem vlastní sběrna nádoby.
je zhotovitel oprávněn schválit typ a velikost takových sběrných nádob před realizací plnění těto smlouvy. Zhotovitel si vyhrazuje
právo dle svě ůvahy odmítnout neschváíenou sběrnou nádobu objednatele.
5. Služby A jsou služby poskytovaná zhotovitelem objednateli v pravidelných í nepravidelných intervalech. a to zejména sběr. svoz
a zpracování odpadu soustřed'ovaněho objednateíem ve sběrných nádobách. Jednotková cena za Služby A je uvedena v příloze c.
í táto smlouvy (dále jen „Jednotková cena za Služby N).
0. Služby El jsou služby související s nakládáním s odpady poskytovaná zhotovitelem objednateli. jako např. doprava apod. Eíližsi
specifikace a Jednotková cena za Služby B jsou uvedeny v příloze Č. 1 teto smlouvy (dále jen „Jednotková cena za Služby 5").
í“. Služby - nakládání s odpadem jsou služby poskytovaná zhotovitelem objednatelí za zpracování odpadu (tj. využití aínebo
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odstranění). Poskytováni těchto služeb bude účtováno zhotovitelem objednateli v případě, že služba již není zahrnuta v Jednotkové
ceně za Služby A. jednotková cena za nakládání s odpadem je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen ,,jednotková cena za
nakládání s odpadem") . ,
8. Poskytované služby jsou ve svém souhrnu Služby A, společně se Službami B a Službami - nakládání s odpadem, které jsou
poskytovány zhotovitelem objednateli.

ll.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje přebírat odpady od objednatele, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 a s
převzatými odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech, tj. zajistit jejich jejich sběr, svoz a zpracování (tj. zajistit Služby A a
Služby - nakládání s odpadem), a to za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. V případě, že byly sjednány, zhotovitel se touto smlouvou zavazuje poskytnout objednateli rovněž Služby B. jednotková cena za
Služby B bude hrazena objednatelem společně s Jednotkovou cenou za Služby A a jednotkovou cenou za nakládání s odpadem
za poskytování Služeb A a Služeb - nakládáni s odpadem.
3. Objednatel se zavazuje sjednaným způsobem předávat odpady zhotoviteli po dobu účinnosti této smlouvy, a za Poskytované
služby zhotovitelem dle ČI. || odst. 1 této smlouvy, tj. (i) za Služby A zaplatit zhotoviteli Jednotkovou cenu za Služby A a (ii) za
Služby - nakládání s odpadem zaplatit zhotoviteli jednotkovou cenu za nakládání s odpadem sjednanou v příloze č. 1 této smlouvy
a za plněni poskytovaná zhotovitelem dle ČI. ||. odst. 2 této smlouvy, tj. (iii) za Služby B zaplatit zhotoviteli Jednotkovou cenu za
Služby B sjednanou v příloze č. 1 této smlouvy (jednotková cena za Služby A, Jednotková cena za nakládání s odpadem a
jednotková cena za Služby B společně dále též jako ,,Cena služeb" ).
4. Smluvní strany se dohodly, že odpad je převzatý zhotovitelem v okamžiku, kdy jej převezme od objednatele přímo zhotovitel
nebo třetí osoba, jež je smluvně zajištěná zhotovitelem k převzetí odpadů a jejich přepravě pro zhotovitele (dále jen "dopravce").
Zhotovitel si vyhrazuje právo odmítnout převzetí odpadu, pokud v důsledku změny povolení nebo provozního řádu koncových
zařízeni (tj. zejména skládek), na které je přijímán odpad, nemá nadále povoleno přijímat tento druh odpadu nebo z jiných
objektivních důvodů nezávislých na vůli zhotovitele.
5. Okamžikem převzetí odpadu zhotovitelem do zařIzenI určeného pro nakládáni s odpady se vlastníkem odpadu stává zhotovitel
ve smyslu ust. § 16 odst. 1 zákona o odpadech a ve vztahu k tomuto odpadu má zhotovitel všechny povinnosti provozovatele
zařízenl stanovené zákonem o odpadech.
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že místem předáni a převzetí odpadu, a tedy i místem naložení odpadu je svozové místo
uvedené u konkrétního druhu odpadu v příloze č. 2 této smlouvy.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit sběr odpadu soustředěného ve sběrných nádobách a zajistit jeho svoz ze svozového místa, a to v
rozsahu a frekvenci dle přílohy č. 2 této smlouvy.
2. objednatel je zejména povinen:

a) zajistit volný přístup ke sběrným nádobám v době probÍhajiciho svozu.
b) zajistit sjízdnost vozovek a schůdnost přlstupových cest vedoucích přímo k jednotlivým sběrným nádobám; s vyjímkou
pozemních komunikaci ve vlastnictví státu, kraje nebo obce.
c) zajistit soustřeďování odpadu do sběrných nádob na svozovém místě a současně zajistit, aby odpad nebyl ukládán mimo
sběrné nádoby. V případě, že bude odpad soustřed'ován nebo odložen vedle sběrných nádob, zhotovitel není povinen takový
odpad převzít.
d) zajistit, aby nedocházelo ke znehodnocování přebíraného odpaduodpadem, na který se nevztahuje tato smlouva.
e) vrátit zhotoviteli ve lhůtě 5 dnů ode dne ukončení účinnosti této smlouvy všechny jim pronajaté sběrné nádoby, a to v řádném
stavu, odpovidajÍcÍm běžnému opotřebení.
f) zařazovat odpad podle druhů a kategorii v souladu s katalogem odpadů.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré údaje, informace a/nebo dokumentaci týkající se odpadů, jejíž předání právni
předpisy (tj. zejména zákon o odpadech a/nebo podzákonné právni předpisy) pro daný druh předávaných odpadů vyžaduji, není-li
mezi stranami dohodnuto jinak. Tato dokumentace v podobě písemných informací o odpadu tvoří Přílohu č. 4 - ,,Písemné
informace o odpadu", která je tak nedílnou součástí této smlouvy.
4. V případě, že je svoz odpadu podmíněn označením sběrné nádoby svozovou známkou, předá zhotovitel objednateli paušální
a/nebo jednorázové svozové známky (samolepky). Objednatel je povinen označit sběrné nádoby těmito známkami a pouze takto
označené sběrné nádoby slouží k soustřeďování odpadu objednatelem a svozu odpadů podle této smlouvy.
5. Zhotovitel je oprávněn odmítnout svoz odpadu v případě, že objednatel nesplnil touto smlouvou sjednané povinnosti nebo je
objednatel v prodlení s úhradou kterékoliv částky dle této smlouvy.
6. Převzetí odpadu, na který se nevztahuje tato smlouva, může být provedeno pouze na základě operativní objednávky objednatele
a/nebo dodatkem k této smlouvě. Objednávka musí být učiněna písemně, musí v ni být uveden druh odpadu, svozové místo a doba
trvání, po kterou má být služba zhotovitelem poskytována, přičemž cena takto provedeného plnění bude stanovena dohodou
smluvních stran mimo režim této smlouvy.
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odstranění). Poskytování techto Služeb bude ůctováno zhotovitelem objednateli v připadá. že služba již není zahrnuta v Jednotková

cene za Služby A. Jednotková cena za nakládání s odpadem je uvedena v příloze e. i této smlouvy (dále jen „Jednotková cena za

nakládání s odpademt') .
S. Poskytované služby jsou ve svém souhrnu Služby A. společné se Službamí B a Službami - nakládání s odpadem. které jsou
poskytovány zhotovitelem objednateli.

Il.
Předmét smlouvy

1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje přebírat odpady od objednatele, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze o. l a s

převzatymí odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech. tj. zajistit jejich jejich sbér. svoz a zpracování (tj. zajistit Služby A a

Služby - nakládání s odpadem). a to za podmínek stanovenych touto smlouvou.
2. v připadá. že byly sjednány. zhotovitel se touto smlouvou zavazuje poskytnout objednateli rovnáž Služby B. Jednotková cena za

Služby B bude hrazena objednatelem spoieoné s Jednotkovou cenou za Služby A a Jednotkovou cenou za nakládání s odpadem
za poskytování Služeb A a Služeb - nakládání s odpadem.

3. Objednatel se zavazuje sjednanym způsobem předávat odpady zhotoviteli po dobu účinnosti této smlouvy. a za Poskytované

služby zhotovitelem dle ČI. |I odst. 1 této smlouvy. tj. (i) za Služby A zaplatit zhotoviteli Jednotkovou eenu za Služby A a (ii) za

Služby - nakládání s odpadem zaplatit zhotoviteli Jednotkovou cenu za nakládání s odpadem sjednanou v příloze č. í této smlouvy

a za plnéní poskytovaná zhotovitelem dle ei. II. odst. 2 této smlouvy. ij. jiii) za Služby B zaplatit zhotoviteli Jednotkovou cenu za

Služby B sjednanou v příloze c. i této smlouvy (Jednotková cena za Služby A. Jednotková eena za nakládání s odpadem a

Jednotková cena za Služby B spoleené dále též jako „Cena služeb“ ).
Li. Smluvní strany se dohodly. že odpad je převzaty zhotovitelem v okamžiku. kdy jej převezme od objednatele přímo zhotovitel

nebo třetí osoba. jež je smiuvné zajisténá zhotovitelem k převzetí odpadů a jejich přepravě pro zhotovitele (dále jen "dopravce").

Zhotovitel sí vyhrazuje právo odmítnout převzetí odpadu. pokud v důsledku zmeny povolenl nebo provozního řádu koncovych

zařízení (tj. zejména skládek). na které je přijímán odpad. nemá nadále povoleno přijímat tento druh odpadu nebo z jinych

objektivních důvodů nezávislych na vůli zhotovitele.
5. Ukamžikem převzetí odpadu zhotovitelern do zařízení určeného pro nakládání s odpady se vlastníkem odpadu stává zhotovitel
ve smyslu ust. § to odst. 1 zákona o odpadech a ve vztahu k tomuto odpadu má zhotovitel všechny povinnosti provozovatele
zařízení stanovené zákonem o odpadech.
6. Smluvní strany se dohodly na tom. že místem předání a převzetí odpadu. a tedy i místem nalezení odpadu je Svozovè misto
uvedené u konkretniho druhu odpadu v příloze c. 2 této smlouvy-

Ill.
Práva a povinnosti smluvních stran

l. Zhotovitel se zavazuje zajistit sbér odpadu soustředéného ve sbérnych nádobách a zajistit jeho svoz ze svozového mista. a to v
rozsahu a frekvenei dle přílohy e. 2 této smlouvy-
2. |Illbjednalel je zejména povinen:

a) zajistit volny přístup ke sbérnym nádobám v dobé probíhajícího svozu.
b) zajistit sjízdnost vozovek a sehüdnost přístupových cest vedouoíoh přímo k jednotlivym sbérnym nádobárn'. s vyjímkou
pozemních komunikaci ve vlastnictví státu. kraje nebo obce.
c) zajistit soustřed'ování odpadu do sbérnyoh nádob na svozovém místě a současné zajistil. aby odpad nebyl ukládán mimo
sbérne nádoby. v připadá. že bude odpad soustřed'ován nebo odíožen vedle sbérnyeh nádob. zhotovitel neni povinen takovy
odpad převzít.
d) zajistil. aby nedocházelo ke znehodnocováni přebíraneho odpaduodpadem. na ktery se nevztahuje tato smlouva.
e) vrátit zhotoviteli ve lhůtě 5 dnů ode dne ukončení Účinnosti této smlouvy všechny jím pronajaté sběrné nádoby. a to v řádném
stavu. odpovídajícím běžnému opotřebení.
t) zařazovat odpad podle druhů a kategorii v souladu s katalogem odpadů.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré ůdaje. informace alnebo dokumentaci tykajicí se odpadů. jejíž předání právní
předpisy (tj. zejmena zákon o odpadech ainebo podzákonné právní předpisy) pro dany druh předávanyeh odpadů vyžadují. neni-ii
mezi stranami dohodnuto jinak. Tato dokumentace v podobe pisemnych informací o odpadu lvoři Přilohu Č. 4 - .Písemné
informace o odpadu". která je tak nedílnou součástí této smlouvy.
4. V připadá. že je svoz odpadu podmínén označením sbérné nádoby svozovou známkou. předá zhotovitel objednateli paušální
alnebo jednorázové svozové známky (samolepky). Objednatel je povinen označit sběrné nádoby témito známkami a pouze takto
označené abérné nádoby slouží k soustředováni odpadu objednalelem a svozu odpadá podle této smlouvy.
5. Zhotovitel je oprávněn odmítnout svoz odpadu v připadá. že objednáte! nesplní! touto smlouvou sjednané povinností nebo je
objednatel v prodlení s uhradou kterékoliv éástky dle této smlouvy.
6. Převzetí odpadu. na ktery se nevztahuje tato smlouva. může byl provedeno pouze na základé operativní objednávky objednatele
ařnebo dodatkem k této smlouvé- Objednávka musi byt ueinéna písemné. musi v ní byl uveden druh odpadu. svozové misto a doba
trvání. po kterou má byl služba zhotovitelem poskytována. přicemž cena takto provedeného plnéní bude stanovena dohodou
smluvních stran mimo režim táto smlouvy.
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IV.
Cena plněni a platební podmínky

1. Cena služeb je stanovena dohodou smluvních stran v příloze č. 1, a to bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena v
aktuální zákonné výši.
2. Cena služeb bude vyúčtována vždy za fakturační období, které je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy. Zhotovitel vystaví daňový
doklad (dále jen ,faktura') za Poskytované služby a odešle jej objednateli na sjednanou zasňaci adresu dle této smlouvy. Faktura je
splatná 14 dní ode dne jejího vystavení. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat cenu pravidelných a opakujÍcÍch se služeb před jejich
poskytnutím, a to za předpokladu, že rozsah a cena poskytovaných služeb jsou smluvnImi stranami dohodnuty předem.
3. Zhotovitel je oprávněn objednateli vystavit a doručovat jakoukoliv fakturu podle této smlouvy v elektronické podobě, a to na
e-mailovou adresu objednatele uvedenou v této smlouvě. Objednatel uděluje zhotoviteli souhlas k zasňání a používáni faktur
(daňových dokladů) v elektronické podobě ve smyslu ustanoveni § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Elektronická faktura ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy bude vyhotovena ve formátu PDF.
4. Všechny platby podle této smlouvy se provádí bezhotovostně na účet zhotovitele nebo v hotovosti. Číslo účtu, měnu platby a
variabilnI symbol či způsob jeho určeni uvede zhotovitel vždy na faktuře. Náklady spojené s úhradou závazků dle této smlouvy
(např. bankovní poplatky, poštovni poplatky) nese každá ze smluvních stran sama.
5. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší nás|eduj[ci
pracovní den.
6. Platba objednatele se považuje za uhrazenou, je-li řádně identifikována (označena variabilním symbolem) a připsána v
předepsané výši na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
7. Změny bankovních účtů jsou si smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit.
8. Ostatní případné platby podle této smlouvy (např. smluvní pokuty, škody, úroky z prodlení, další náklady, náhrady, odvody a
poplatky) jsou splatné na výzvu k jejich úhradě. Platby dle tohoto odstavce je povinen zhotovitel vyúčtovat samostatnou fakturou,
popřípadě společně s fakturou vystavenou ria Cenu služeb. Společná faktura je splatná 14. den ode dne jejího vystavení,
9. Smluvní strany si sjednávají, že případné neidentifikovatelné platby poskytnuté objednatelem na bankovní účet zhotovitele nebo i
přeplatky je zhotovitel oprávněn, dle své úvahy, započíst na přislušenstvi kterékoli své pohledávky za objednatelem, a poté na
jistinu této své pohledávky za objednatelem.
10. Cena služeb dle této smlouvy se zvyšuje:

a) při navýšení vstupních nákladů zhotovitele podHejicích se na Ceně služeb (tj. zejména při zvýšeni nákladů zhotovitele, např. v
souvislosti se změnou právním předpisem stanovené výše poplatku za ukládáni odpadů na skládky nebo jakéhokoliv jiného
poplatku stanoveného v budoucnu); takové zvýšení je vůči objednateli účinné od prvého dne nás|edujÍcÍho kalendářnIho měslce
po měsíci, v němž zhotovitel zvýšení sjednané ceny písemně objednateli oznámil;
b) o míru inRace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen podle údajů zveřejněných na
internetových stránkách Českého statistického úřadu za předchozí kalendářní rok, přičemž ke zvýšení Ceny služeb o inflaci
může dojít každoročně, vždy s účinnosti od 1. ledna příslušného kalendářnIho roku nás|edujÍcÍcho po kalendářním roce, ve
kterém nabyla tato smlouva účinnosti. Zhotovitel písemně informuje objednatale o nové výši Ceny služeb. Zhotovitel je oprávněn
písemně informovat objednatele o nové výši Ceny služeb společně se zasláním faktury, a to i v elektronické podobě dle článku
lV. odst. 3 smlouvy, ve které již bude uvedena nová výše Ceny služeb.

V.
Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení objednatele s úhradou kterékoli splatné peněžité pohledávky zhotovitele podle této smlouvy je objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Předá-li objednatel zhotoviteli odpad, který nesplňuje kvalitativní parametry deklarované v dokladech vystavené dle článku |||.
odst. 3 této smlouvy, resp. jedná-li se o jiný druh odpadu, než který je uveden v příloze č. 1 této smlouvy, má zhotovitel právo
převzetí takového odpad odmítnout, a to i v případě, že předávaný odpad je nevhodný pouze z části.
3. Zhotovitel je oprávněn uplatnit nárok na zaplaceni smluvní pokuty ve výši 300,- Kč, dostane-li se objednatel do prodlení s
úhradou jakéhokoliv plnění dle této smlouvy, a to o vice než 30 dní ode dne splatnosti daňového dokladu - faktury, kterým bylo toto
plněni zhotovitelem u objednatele uplatněno. Tim není dotčeno právo zhotovitele na úrok z prodlení a právo zhotovitele odstoupit
od smlouvy dle ČI. VIl. této smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn uplatnit nároky na úhradu smluvní pokuty vyp|ývajÍcÍ z či. v. odst. 3 této smlouvy, a to i opakovaně.
5. Uplatněním nároku zhotovitele na smluvní pokutu dle ČI. V. odst. 3 této smlouvy není dotčeno právo zhotovitele na náhradu
škody. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije.

VI.
Nájem sběrných nádob

1. Zhotovitel se zavazuje přenechat do užIváni za úplatu objednateli sběrné nádoby zhotovitele dle specifikace a v počtu uvedeném
v příloze č. 2 této smlouvy (dále také jako ,,předmět nájmu").
2. Objednatel prohlašuje, že se seznámil se stavem předmětu nájmu a neshledal žádné faktické či právni vady, které by bránily jeho
UžlvánÍ k účelům touto smlouvou sledovaných a v tomto stavu a za podmínek dále v této smlouvě stanovených jej do nájmu přijímá.
3. Cena za nájem předmětu nájmu dle této smlouvy je stanovena jako část jednotkové ceny za Služby B v příloze č. 1, a to bez
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IV.
Cena plnení a platební podmínky

1. tlena Služeb je Stanovena dohodou Smluvních Stran v příloze č. 1. a to bez dane z přidaná hodnoty. která bude připočtena v
aktuální zákonná vyší.
2. ISena Služeb bude vyučtována vždy za fakturační období. která je uvedeno v příloze č. 1 Siniouvy. Zhotovitel vystaví oařtevy
doklad (dáte jen ..faktura“) za Poskytovane Služby a odešle jej objednateii na Sjednaˇiou zasiiací adresu dle táto Smlouvy. Faktura je
splatná tflt dni ode dne jejího vystavení. Zhotovitel je oprávnen vyL'ičtovat cenu pravídeinych a opakujících se Služeb před jejich
poskytnutím. a to za předpokladu. že rozsah a cena poskytovaných Služeb jsou Smiuvriímí stranami dohodiiuty přeoern.
3. Zhotovitel je oprávnen objednatelí vystavil a doručovat jakoukoliv fakturu podle teto Sınlouvy v elektronicke podobá. a to na
evmaíiovou adresu objednatele uvedenou v teto Smlouva. Objednatel udeluje zhotoviteli souhlas k zasílání a používání faktur
tdanovych dokladùj v etektroníeke podobá ve Smyslu ustanovení Š EG odSt. 3 zákona č. 235í2tìüfl Sb.. o daní z přidaná hodnoty.
Elektronická faktura ve Smyslu tohoto ustanovení Smlouvy bude vyhotovena va formátu PDF.
4. všechny platby podle teto Sıiiiouvy Se provádí beztiotovostrıá na účet zhotovitele nebo v hotovostí. Číslo učto. menu platby a
variabilní symbol č'- zpùsob jeho určení uvede zhotovitel vždy na faktuře. Náklady Spojene S uhradou závazků dle táto Smlouvy
(např. bankovní poplatky. poštovní poplatky) nese každá ze Smiuvních Stran Sama.
o. Případná-li poslední den Spíatnosti na don pracovního volna nebo pracovního klidu. pak je dnem Spiatnosti nejbližší následující
jvacovniden.
d. Platba objednatele Se [_iovažuje za uhrazenou. je-ii řádne ıdentifıkovč'ina [označena variabilním Symbolem) a připsána v
předepsane vyší na učet zhotovitele uvedeny v záhlaví teto Smlouvy.
F. Zmeny bankovních učttˇi jsou Si Smluvní Strany povinny bez zbytečneho odkladu písemné oznámit.
tí. Ostatní připadne platby podle teto Smlouvy (např. Smluvní pokuty. škody. úroky z prodlení. další náklady. náhrady. odvody a
popiatkyl jsou Splatne na vyzvo k jejich uhrade. Platby die tohoto odstavce jo povinen zhotovitel vyučtovat Samostatnou fakturou.
popřípade Společná S íaktorou vyStavenou na rČlenu Služeb- Společná faktura je Spíatná tft. den ode dne jejího vystavení.
á. Smluvní Strany si Sjednávají. že připadne neidentiřıkovaleine platby poskytnuta objadnateiem na bankovní účet zhotovitele nebo i
přopiatky je zhotovitel oprávnen. die Svá úvahy. započíst na přislušenství ktc-rokoií sve pohledávky za objednatetom. a pote na
jístinu táto Svá pohledávky za ol'Jjednatelem.
10 ICena Služeb dle teto Smlouvy Se zvyšuje:

aj pří navyšení vstupních nákladu zhotovitele podílejír_.ír.;h Se na Cena Služeb (tj zejmena pří zvyšení nákladu zl'tt'ltovíteleı např. v
Souvislosti Se zmenou právním předpisem Stanovene vyse poplatku za ukládání odpadů na Skládky nebo jakéhokoliv jineho
poplatku stanoveného v ouríoucnuj; taková zvýšení je vuči objednateli učinne od prvetio dne následujícz'ho kalendářního mesice
po měsíci, v neniž zhotovitel zvyšení Sjotlnane ceny písemná objediiateíí oznámil“.
b) o míru intiace vyjádřenou přírustkem prumerneho ročního indoku spotřebitelskych cen podle údajù zveřejnánych na
inttzirrii-itovynh Stiánkach Českeho Sli-itıstiokeho uřadu za předchozí kalendářní rok. přičemž ke zvyšeni Ceny sluzeb o intiaci
muže dojit každoročně. vždy S účinností od 1 ledna příslušného kalendářního roku následujícícho po kalendářním roce. ve
kterem nabyla tato smlouva účinnosti. Zhotovitel písemná informuje objednalale o nove vyši Ceny Služeb. Zhotovitel je oprávněn
písemná informovat objednatele o nove vyši Ceny služeb Společná Se zasláním faktury. a to i v elektronicke podobě dle článku
iv. odSt. 3 Smlouvy. ve ktere již bude uvedena nová vyše Ceny Služeb.

V.
Úrok z prodlení a Smluvní pokuty

1. í-i'ro případ prodlení objednatele S uhradoo kterekoii Splatná penežitá pohledávky zhotovitele podle táto Smlouvy je objednatei
povinen zaplatit zhotoviteli smluvní urok z prodlení ve vyši 0.05 clt. z dluzne částky za každy í započaty den prodlení.
2*. Předá-Ií objednala! zhotoviteli pripad ktery nesplňuje kvalitativní parametry dokiarovane v dokladech vystavena die článku l||_
odSt. 3 toto Smlouvy. resp. jedna-li Se o jiny druh odpadu. než ktery je uveden v příloze č. 1 teto Smlouvy. má zhotovitel právo
převzetí takoveho odpad odmítnout. a to i v připadá. že předávany odpad je nevliodny pouze z části.
Il. Zhotovitel je oprávnen uplatnit nárok na zaplacení Smluvní pokuty ve vyší 3tltl.- lflč. dostane-li Se objednatei do prodlení S
Lfihradou jakehokoliv pinení die teto Smlouvy. a to o více než 30 dní ode dne splatnost: danoveho dokladu - faktury. kterym bylo toto
plnenı' zhotoviteiem u objednatele uplatneno. tím není dotčeno právo zhotovitele na urok z prodieni a právo zhotovitele odstoupit
od Smlouvy dle či. VII. táto Smlouvy.
čt. ž'íiotovílel je oprávněn uplatnit nároky na úhradu Smluvní pokuty vypiyvající z čí. `v. odSt. 3 teto Smlouvy. a to í opakovaná.
5. Uplatneriím nároku zhotovitele na Smluvní pokutu dle či. v. odSt. il teto Smlouvy není dotčeno právo zhotovitele na náhradu
škody. Ustanovení Š 2tl-5ü zákona č. Bšìížtit? Sb.. občansky zákoník. ve zneni pozdějších předpisu. Se nepoužíje.

VI.
Nájem Sbernych nádob

. Eholovıtui se zavazuje přenechat do užívám za oplatu objednateli sbčrne nádoby zhotovitele dle Specifikace a v poštu uvedenem
v příloze č. Z? teto Smliíiuvy [dále take jako Ipředmšt nájmu' l.
?. Objednatel prohlašuje, že Se Seznámil Se Steven“. předmeto nájmu a neshledal žádná fakticke č= právní vady. která by bránily jeho
užívánl k t'ıčelum touto Siniouvr;.-u Sledovai'iyc'i :i v tomto Slovo o za podmínek dále v teto Smlouviăl Stanovenyoh jeJ do nájmu přijímá.
F."- Ctť-na za nájem predmetu nájmu dliji telo Sm ouvy je Stanovonıi jziko část `.licolrit'ltkijít-'e 'ceny za Služby El v příloze Č. 1. Et to til-[fi
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daně z přidané hodnoty. Pokud cena nájmu není uvedena jako část jednotkové ceny za Služby B platí, že cena nájmu sběrných
nádob je již zahrnuta v jednotkové ceně za Služby A.
4. Objednatel je povinen předmět nájmu:

a) užívat ve shodě s účelem smlouvy, hospodárně a účelně;
b) chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením;
C) vrátit zhotoviteli bez zbytečného odkladu v případě, že jej nepotřebuje pro plněni účelu smlouvy nebo je řádně nevyužívá;
d) užívat při dodržování všech požárních, bezpečnostních, hygienických a dalších předpisů, které se vztahují k jeho činnosti;
e) předložit zhotoviteli na jeho žádost ke kontrole, a to nejpozději do 3 dnů od doručeni takové žádosti objednateli;
f) řádně užívat, jinak nese odpovědnost za škody na majetku způsobené neodborným zacházením a provozními událostmi.

5. Zhotovitel:
a) je povinen ke dni účinnosti této smlouvy předat objednateli předmět nájmu, pokud se strany nedomluví jinak;
b) je oprávněn žádat vrácení předmětu nájmu, neužívá-li objednatel předmět nájmu řádně, případně je užívá v rozporu s
účelem, ke kterému má sloužit;
C) je oprávněn odebrat objednateli předmět nájmu v případě, že objednatel nesplnil touto smlouvou sjednané povinnosti nebo je
objednatel v prodlení s úhradou kterékoliv částky dle této smlouvy.

6. Pokud nájem předmětu nájmu není součástí zhotovitelem poskytovaných služeb, tento článek VI. se nepoužije.

VIl.
Doba trvání smlouvy a její zánik

1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem nabytí účinnosti zákona o odpadech, který zruší a zcela nahradí zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech.
2. Obě sm|uvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět s výpovědní dobou . Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s
výpovědní dobou jeden měsíc v případě, že dojde ke změně podmínek pro přijhnáni odpadu do koncového zařlzení, či nastanou-li
jiné důležité provozní důvody na straně zhotovitele. výpovědní doba počíná běžet prvního dne měsíce následujlciho po měsíci, v
němž druhá smluvní strana obdrží písemnou výpověď řádně doručenou na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní závazky z uzavřených smluv se stejným nebo obdobným plněním se podle § 1902
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zcela ruší a nahrazují se touto smlouvou. výjimku tvoří
závazky, které vznikly z důvodu porušení povinnosti z uzavřených dosavadních smluv mezi smluvními stranami, např. smluvní
pokuta.
4. Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit,

(i) v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, tj. zejména dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou úplaty za
poskytnutá plněni na základě daňového dokladu - faktury o vÍce než třicet (30) dnů ode dne splatnosti daňového dokladu;
(ii) v případě podstatné změny okdnostl, ke které dojde po uzavřeni této smlouvy, tj. zejména, kdy u zhotovitele dojde ke
zvýšení nákladů na poskytované služby (např. v souvislosti se změnou právním předpisem stanovené výše poplatku za ukládání
odpadů na skládku nebo jakéhokoliv jiného poplatku stanoveného právním předpisem v budoucnu), v důsledku čehož zhotovitel
v souladu s touto smlouvou zvýší cenu poskytovaných služeb a objednatel bude rozporovat nebo zpochybňovat oprávněnost
takového zvýšení ceny;
(iii) v případě, že zhotovitel pozbyde příslušné oprávněni či povolenI nezbytné k provozu zařízenI, ve kterém nakládá s odpady
uvedenými v této smlouvě nebo pozbyde příslušné oprávněni či povolenI nezbytné k nakládání s jednotlivými druhy odpadů,
které jsou uvedeny v této smlouvě; nebo
(iv) v případě, že byl prohlášen úpadek objednatele.

5. Oznámeni o odstoupeni doručí zhotovitel na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Účinky odstoupení nastávají
ke dni, kdy objednatel obdrží písemné oznámeni o odstoupení od smlouvy. Odstoupení od této smlouvy má účinky jen do
budoucna. V případě odsoupení některé strany od této smlouvy nejsou strany povinny si vrátit plněni, která si na základě této
smlouvy doposud poskytly, a zůstávají zachovány veškeré nároky které stranám z této smlouvy a v souvislosti s ní vznikly do doby
odstoupeni od ni. V případě odstoupení od této smlouvy se obě smluvní strany zavazují vypořádat své finanční poměry založené
touto smlouvou nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení oznámení o odstoupeni od této smlouvy.

VIII.
Prorogace

1. Strany se dohodly, že v případě jakýchkoliv sporů dle této smlouvy, je místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 10, případně
Městský soud v Praze.

lX.
Závěrečná ustanoveni

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí zákonem o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Každá ze smluvních stran bude v roli správce zpracovávat osobní údaje fýzických osob vystupujicIch na straně druhé smluvní
strany jakožto subjektů údajů, a to pro účely souvisejíci s uzavíráním a plněním této smlouvy, ochrany jejich právních nároků a
plněni právních povinnosti. Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracováni
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daně z přidaná hodnoty- Pokud cena nájmu není uvedena jako cast Jednotková ceny za Službyr B p ati. že cena nájmu sběrnych

nádob je již zahrnuta v Jednotková ceně za Služby A.
a. U'ojednatei je povinen předmět nájmu:

a) užívat ve shodě s ucelem smlouvy. hospodárně a ucolně;
b) chránit před poškozením. ztrátou nebo znıćením;
c) vrátit zhotoviteli bez zbylocneho odkladu v případě. že jej nepotřebuje pro plnění ucelu smlouvy nebo je řádně nevyužívá:

d) užívat při dodržování vsech požárních. bezpečnostních. byçjienickyclˇ*I a dalsich předpisu. která se vztahují k jeho cinnosti“.

e) předložit zhotoviteli na jeho žádost ke kontrole. a to nejpozději do 3 dnu od doručení taková žádosti objednatelı;

ij řádně užívatı jinak nese odpovědnost za Škody na majetku zpusobeně neodbornym zacházením a provozními událostmi.

5. Zhotovitel:
a) je povinen ke dní ucínnostı tělo smlouvy předat objednatelı předmět nájmu. pokud se strany nedomluví jinak.
bj je oprávněn žádat vrácení předmětu nájmu. neužívá-Ii objednatei předmět nájmu řádně. případně je užívá v rozporu s
ucelem. kc kteremu má sloužit;
c) je oprávněn odebrat objednateíi předmět nájmu v případě. že objednateí nesplní! touto smlouvou sjednaně povinností nebo je
objed tatel v prodlení s uhradou kterékoliv částky dle toto smlouvy.

o. Pokud nájem předmětu nájmu není soucástí zhotovitelem Poskytovanycn služeb. tento Článolt VI- SE Irıi-llìlíilllľfi'ílì-

VII.
Doba trvání smlouvy a jeji zánik

t. Smlouva se uzavírá na dobu neurcítou. Smlouva rıabyvá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a ucínnosti
dnem nabytí uěínnostı zákona o odpadech. ktery zrus'l a zcela nahradí zákon c. 'flBbí'ŽüDí Sb.. o odpadech
ž. Obě smluvní strany jsou oprávněny smlouvu vypovědět s vypovědni oebou . .Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s
vypovědni dobou jeden měsíc v případě. že dojde ke změně podmínek pro přijímání odpadu do koncověl'ıo zařízení. Či nastanouvli
jiná duiežito provozní duvody na Straně zhotovitele. `tíy'tj.íovědni doba pocíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci. v
němž druhá smluvní strana obdrží písemnou vypověd' řádně dorucenou na její adresu uvedenou v záhlaví táto smlouvy.
ii. Smluvní strany se dohodly. že dosavadní závazky z uzavřenych smluv se stejnym nebo obdobnym plněnín“. se podle Š íěuż
zákona c. BQižOiE Sb._ obcansky zákoník. ve znění pozdějších předjgiísu. zcela rusi a nahrazují se touto smlouvou. Výjimku tvoří
závazky. která vznikly z duvodu porust-żni povinnosti z uzavřenych dosavadních smluv mezi smluvnímI stranami. např. smluvní'
pokuta.
li. Ehetovítel má právo od tělo smlouvy odstoupit.

ti) v případě oodstatněho porusenľ smlouvy objednatelom. tj. zejmena dostanei se objednateí do prodlení s uhradou uplaty za
poskytnuta plnění na záklat'lě danoveho dokladu - faktury o více než třicet (3U) dnu ode dno splatnosti daňovoho dokladu;
íıi) v případě podstatně změny okolností. ke která dojde po uzavření tělo smlouvy. tj. zejmena. kdy u zhotovitele dojde ke
zvyseni nákladů na poskytovaná služby (např. v souvislosti se změnou právním předpisem stanovená vyse poplatku za ukládání
odpadu na skládka nebo jakehokolív jineho poplatku stanoveneho právním předpisem v budoucnu). v dusledku cehoz z'notovitel
v souladu s touto smlouvou zvysi cenu poskytovanych služeb a objednatoi bude rozporovat nebo zpochybr'tovat oprávněnost
takoveho zvyseni ceny;
tiiij v případě. že zhotovitel pozbyde přísiusně oprávnění Či povolení nezbytně k provozu zařízení. ve kterem nakládá s odpady
uvedenymi v tělo smlouvě nebo pozbyde příslušná oprávněni cí povolení nezbytně k nakládání s jednotlivymí druhy odpadu.
která jsou uvedeny v tělo smlouvě; nebo
tivj v případě. že byl prohlášen úpadek objednatele.

5. lĹ-Jznë'ìn'ıeni o odstoupení doručí zhotovitel na adresu objednatele uvedenou v záhlaví toto smlouvy. L'Jıčıríky odstoupení nastáváji
ke dní. kdy objednatei obdrží písemně oznámení o odstoupení od smlouvy. Odstoupení od táto smlouvy má ucínky jen do
budt'iucna. V případě odsoupení některě strany od táto smlouvy nejsou strany povinny si vrátit plnění. která si na základě teto
smlouvy doposud poskytly. a zustávají zachovány veskere nároky která stranám z teto smlouvy a v souvislosti s ní vznikly do doby
odstoupení od ní. 'v případě odstouj'iení od táto smlouvy se obě smluvní strany zavazuji vypořádat sve íınancni poměry založená
touto smlouvou nejpozději do i měsíce ode dne doruceni oznámení o odstoupení od táto smlouvy.

Vill.
Prorogace

í. Strany se dohodly. že v případě jakychkoliv sporu dle teto smlouvy. je místně příslušný Obvodní soud pro Ptoi'ltl '10E oíiiJöCľlë
ívíěstsky soud v Praze.

IX.
Závěrečná ustanovení

4'- PI'ČlV-ifl ii' l-lül-'Ilil'lü'äíi :illlltlvníclí stran touto smlouvou rıeupravená se řídí zákonem o odpadech. ve zněcı pozdějsích předpisu a
zákonem ě. džlt'žü'iž* Sb.. obcansky zákoník. ve znění pozdějsích předpzsp
Ě. Každá ze smluvních stran bude v roli spravce zpracovávat osobní udaje řyzickych osob vystupujících na straně druhá smluvní
äľľřmtí íiií'ífiĚlü ÉüíìlíF-'HÍÚ L'lfjř'iííln ü [il íll'o t'rceíy související s uzaviranírc a plněním leto smlouvy. ochrany jejich právních nároku a
plnění právních j'iovinnosti Ir'l'nažcrfı ze smluvních stran ır““formujt=- sve připadne zaměstnance a dalsi subjekty udaju o zprz-rcováni.ı
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jejich osobních údajů druhou smluvní stranou. Informace o zpracování osobních údajů ze strany zhotovitele jsou dostupné na
adrese http://www.ave.cz/cs/ochrana-udaju.
3. Veškeré změny smluvních ujednání této smlouvy je možné činit jen po vzájemné dohodě smluvních stran, a to v podobě nové
písemné smlouvy, jenž v plném rozsahu nahradí tuto smlouvu a bude představovat úplnou dohodu smluvních stran na předmětu
plněni.
4. Případná nicotnost, neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost některých ustanovení této smlouvy nemá vliv na existenci,
platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanoveni této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné
nebo nevymahatelné ustanoveni této smlouvy ustanovením platným, účinným a vymahatelným, které bude nejvíce odpovídat
smyslu a účelu původního ustanovení smlouvy.
5. Strany sjednávají, že v rámci smluvnIho vztahu založeného touto smlouvou mají ustanoveni zákona, jež nemají donucujíci
účinky, přednost před obchodními zvyklostmi. Ustanoveni § 558 odst. 2, věty druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 shodných vyhotoveních.
7. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek z této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Olomouc, dne 23.01.2021 V š7 Ž. ĽoL-j
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jejich osobních údajů druhou smluvní stranou. Informace o Zpracování osobních údajů Ze Strany zhotovitele jsou dostupné na
adrese httpííwwwave.ozícsíochrana-udaju.
3. Veškerá Změny smluvních ujednání teto Smlouvy je možná ělnit jen po vzájemně dohodě smluvních stran, a lo v podobě nové
písemně smlouvy, jenž v plnem rozsahu nahradí tuto smlouvu a bude představovat úplnou dohodu smluvních stran na předmětu
plnění.
4. Případná nicotnost, neplatnost, neüčinnost Či nevymahatelnost nekterych ustanovení teto smlouvy nemá vliv na existenci,
platnost, účinnost ěi vymahatelnost ostatnich ustanovení těto smlouvy. Smluvní strany se Zavazujl nahradil neplatně, neúčinná
nebo nevymahatelné ustanovení táto smlouvy ustanovením platnym. úcinnym a vymahatelnym, která bude nejvice odpovídat
smyslu a účelu původního ustanovení smlouvy.
5. Strany sjednávaji, že v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou mají ustanovení zákona, jež nemaji donucujici
účinky, přednost před obchodními Zvyklostmi. Ustanovení § 558 odst. 2, věty druhe Zákona Č. 89í2012 Sb., občanského Zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů. se nepoużlje.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 shodnyoh vyhotovenlch.
7. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádny závazek Z táto smlouvy není fixnlm Závazkem podle 'à 1980 Zákona č. 8919012
Sb., občanský Zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 12520167/01.01.2021

Specifikační a výpočtový !i,s,t

Služby A Množstvi/Mj jednotková cena
za Služby A

(v CZK bez DPH)Q
21.204,12
16.520,04

Interní číslo
smlouvy

1100 l SVOZ 1x7 od 1.1.2021

1100 l SVOZ 1x7 od 1.1.2021

Služby - nakládání s odpadem

200301 směsný komunální odpad

200301 směsný komunálni odpad

2 JV

1 JV
2116057742

2116058422

Množstvi/Mj jednotková cena Interní číslo
za nakládání s odpadem smlouvy

(v CZK bez DPH)
1 T 0,00 2116057742
1 T 0,00 2116058422

l) Objednatel bere na vědomí, že Jednotková cena za Služby A je uvedena jako cena za 1 rok poskytováni služby
zhotovitelem za jednu jednotku výkonu (JV), přičemž částka uvedená na faktuře bude odpovídat násobku poměrnc
výše Jednotkové ceny za Služby A dle fakturačního období a skutečnému počtu jednotek výkonu.

Fakturační období: Měsíčně
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mcífikační a vy' počtovy' [E

Služby A MnožstvííMJ Jednotková cena Interní číslo
Za Služby A smlouvy

(v CZK bez DPHW
110015v021xì' od 1.1.2021 2 .JV 21.204,12 2116057742
1100 I svoz 1x7 od 1.1.2021 1 JV 16.52004 2116058422

Služby - nakládání S odpadem MnožstvílMJ Jednotková cena Interní číslo
za nakládání a odpadem Smlouvy

(v CZK bez DPH)
200301 Směsný komunální odpad 1 T 0,00 2116057742
200301 Směsný komunální odpad 1 T 0,00 2116058422

11 Objednatel bere na vědomí, že Jednotková cena za Služby A je uvedena jako cena za 1 rok poskytování Služby
zhotovitelem za jednu jednotku vykonu (JV), přičemž částka uvedená na faktuře bude odpovídat nasobku poměrm
výše Jednotková ceny za Služby A dle fakturačniho období a 'skutečnému počtu jednotek vykonu.

Fakturační obdobi: Měsíčně

Sl'ran'kšìÉT



Seznam svozových mist - vzor ZOO 27.10.2020

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 12520167/01.01.2021

Seznam svozových ,m,ís,t

Svozové místo pravidelného
svozu odpadu

prostějov, Fandedíkova

prostějov, u spalovný

Číslo Číslo
popisné orient.

25

6

Číslo Počet Typ

dodat nádob ke nádob ke

svozu svozu

2 U1100

1 U1100

Nádoba Roční Den
v nájmu přepočet svozu

svozu
ANO 52 po

NE 52 čt

Sezóna Kód Interní číslo

svozu odpadu smlouvyl
objednávký

200301 2116057742

200301 2116058422
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Příloha Č. 2 ke smlouvě Č. 12520167/01.01.2021

Seznam svozových mist

Svozové místo pravidelného Číslo Číslo Číslo Počet Typ Nádoba Roční Den Sezóna Kod Interní Číslo

Svozu odpadu popisné orient. dodat. nádob ke nádob ke v nájmu přepočet Svozu svozu odpadu Smlouvy!

svozu svozu Svozu objednávky

Prostëfov. Fandenı'kova 95 2 111100 ANO 52 oo 200301 21 16Ű57Yđ2

5 1 U1 1911 NE 52 Čt 200301 21 18058422.Uros'teiohn U Soaíovn-„f
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Seznam vlastníků odpadu - vzor ZoO 27.10.2020

Příloha č. 3 ke smlouvě č. 12520167/01.01.2021

Seznam vlastníků odpadu

Interní číslo IČO
smlouvy

2116057742 00566896

2116058422 00566896

Název Ulice Č.p. Č.o. Č.dod. Město Místní část PSČ lČP llČP lČZ

Švehlova střední škola

polytechnick Pros
Švehlova střední škola
polytechnick

Fanderlikova 25

U Spalovny 6

prostějov prostějov

prostějov prostějov

796 01

796 01
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Příloha Č. 3 ke smlouvě č. 12520167/01.01.2021

Seznam vlastníků odpadu

Interní Číslo IČO Názov Ulice
sı'ı'ıfll-:ˇ.›uv),r

2115052742 [105156896 Švohlovs střední škola
oolytoohnick Pros

Fandorlíkova

211513513422 [10566896 Švohlova Střední Škola U Spalovnv
polytechnick

ćflnflı. Mèstø

Prostějov

Prostějov

Místní část

Prostějov

Prostějov

PSČ

796 U1

7'95 01

IČP IIČP ICZ
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Písemné informace o odpadu - vzor ZOO 27.10.2020

Příloha č. 4 ke smlouvě č. 12520167/01.01.2021

Písemné informace o odpadu
v případě jednorázové nebo první z řady dodávek

ID partnera (sídlo) ID dodavatele (místo vzniku odpadu)

název

adresa

Švehlova střední škola polytechnická
Prostějov
nám. spojenců 17
796 01 prostějov

název

adresa

Švehlova střední škola polytechnická
prostějov
Fanderlikova 25
796 01 prostějov

lČ 00566896 lČ 00566896
ZÚJ 589250 ZÚJ 589250

lČZ/lČP/
IČOB/ORP*

* Uved'te příslušnou identifikaci daného dodavatele: iČZ - Identifikační číslo zařízení nebo lČP - identifikační číslo provozovny podle
živnostenského zákona, pokud odpad pochází z provozovny, která nemá Cp přiděleno, nutno vyplnit číslo vlastni nebo IČOB - ldentifikačnl
číslo obchodníka. Činnost mimo pevnou provozovnu se eviduje na ORP/SOP, kde se činnost provádí.

katalogové číslo a kategorie odpadu:

název druhu odp.: Kměsný komunální odpad

2 O O 3 O 1 l O !

výčet nebezpečných vlastností: HP1 výbušný

hp2 oxidujici

hp3 Hořlavý

hp4 Dráždivý

další informace, jsou-li požadovány:

hp5 Toxický (orgány) HP9 Infekčnf
hp6 Akumě toxický hp10 Teratogenní

HP7 Karcinogenní HP11 Mutagenní
HP8 Žíravé HP12 Uvo|ňuie plyn

HP13 Senzibilujicl

hp14 Ekotoxický

HP15 Následně nebezpečný

protokol o výsledcích zkoušek:

Čestně prohlašuji, že:
- všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé a úplné
- s odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií způsobů nakládáni s odpady podle platné legislativy
- biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu nepřesahuje 50%
- směsný komunálni odpad byl vytříděn o nebezpečné a využitelné složky a komodity určené ke zpětnému odběru

Datum: jméno a příjmení osoby odpovědné za informace v PlO: Razítko:

Podpis:

Pisemnejnformaoe o odpadu - vzor ZoO 21102020

Příloha č. 4 ke smlouvě č. 12520167/01.01.2021

Písemné informace o odpadu
v případě jednorázové nebo první z řady dodávek

ID partnera (sídlo) ID dodavatele (misto vzniku odpadu)

název Švehlova střední Škola polytechnická název Švehlova Střední Škola polytechnická
Prostějov Prostějov

adresa nám. Spojencü 1? adresa Fanderiíkova 25
'FEIG O'l Prostějov 796 01 Prostějov

IC 00588808 IC 00588898
ZUJ 580250 zL'JJ 589250

ıozrıćrv
ICOBIORP*

' Uved'te příslušnou ídentifıkaci daného dodavatele“. IČZ - Identifikační cislo zařízení nebo lČP - identifikační cislo provozovny podle
živnostenského zakona, pokud odpad pocházl z provozovnyI která nema ICP pfir'ielr-ı-noI nutno vyplnit cislo vlastni nebo IČÚB - Identifikacnl
Číslo obchodnlka. Činnost mimo pevnou provozovnu se eviduje na ORPiSŰP, kde se cinnost provedl.

kalaiogoveolsloakategorieodpadu: I 2 I Ů I 0 l 3 I Uì 1 jj Oì

nazev druhu pop; ISmesný komunální odpad

vyťıei nobEIDE'Č-nyoh vlastností; HF'i vybusny HPS Tokicky (orgány) HPQ lnfekůr'ıl HF't Senzibílujíol

HPE Okidujici HF'Eì Akutne toxicky HP'iD Teratogenni HP14 Ekotoxicky

HP3 Hoflavy i-łF'í' Harclnogenní HP11 Mutapenni HPi5 Naslodnıäı nebezpeony

HP4 Dráădivy HPB Žirave HP'iÉ Uvolñuje plyn

dalsi informace. jsou-Il požadovány:

protokol o vysledoioh zkoušek: F

__. ___-__ ___. ___ ___

Čestné proł'ılasujił ze:
- vsechny informace uvedene v tomto dokumentu jsou pravdivé a úplná
- s odpadem nelze nakládat jinym způsobem v souladu s hierarchii způsobu nakládání s odpady podle platné legislativy
- biologicky rozlołltelny podíl komunálního odpadu nepřesahuje 50%
~ smesný komunální odpad byl vytřidèn o nebezpečné a využitelná složky a komodity určená ke zpětnému odberu

___-_

Datum. ì Jmeno a příjmení osoby odpovedne za informace v P10: Razítko:

Podpis.



Písemné informace o odpadu - vzor ZOO 27.10.2020

Příloha č. 4 ke smlouvě č. 12520167/01.01.2021

Písemné informace o odpadu
v případě jednorázové nebo prvniz řady dodávek

ID partnera (sídlo) ID dodavatele (místo vzniku odpadu)

název

adresa

Švehlova střední škola polytechnická
prostějov
nám. spojenců 17
796 01 prostějov

název Švehlova střední škola polytechnická

adresa U Spalovny 6
796 01 prostějov

lČ 00566896 lČ 00566896
ZÚJ 589250 ZÚJ 589250

lČZ/lČP/
IČOB/ORP*

* Uveďte příslušnou identifikaci daného dodavatele: lČZ - Identifikační číslo zařízení nebo IČP - identifikační číslo provozovny podle
živnostenského zákona, pokud odpad pochází z provozovny, která nemá lČP přiděleno, nutno vyplnit číslo vlastni nebo IČOB - ldentifíkačnl
číslo obchodníka. Činnost mimo pevnou provozovnu se eviduje na ORP/SOP, kde se ännost provádí.

katalogové číslo a kategorie odpadu:

název druhu odp.: směsný komunální odpad

2 O O 3 O 1 |!o !

výčet nebezpečných vlastnosti: HP1 výbušný
hp2 oxidujlci

hp3 Hořlavý
hp4 Dráždivý

další informace, jsou-li požadovány:

hp5 Toxický (orgány)
HP6 Akutně toxický

HP7 Karcinogennl
HP8 Žhavé

HP9 Infekční
HP10 Teratogenní
HP11 Mutagenní

hp12 Uvolňuje plyn

HP13 Senzlbňu]ícl
hp14 Ekotoxlcký
HP15 Následně nebezpečný

protokol o výsledcích zkoušek:

Čestně prohlašuji, že:
- všechny informace uvedené v tomto dokumentu jsou pravdivé a úplné
- s odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchii způsobů nakládáni s odpady podle platné Ieglslativy
- biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu nepřesahuje 50%
- směsný komunální odpad byl vytříděn o nebezpečné a využitelné složky a komodity určené ke zpětnému odběru

Datum: jméno a příjmení osoby odpovědné za informace v PlO: Razítko:

Podpis:

Éiı'fząemflà informafëaeefilpfiüu “ V213" .2.0.01 27102020
Příloha Č. 4 ke Smlouvě Č. 12520167/01.01.2021

Písemná informace o odpadu
v případě jednorázové nebo prvni z řady dodávek

-..I-__ ı_ı________

ID partnera (sídlo) ID dodavatele (místo vzniku odpadu]

název Švehiova střední Škola polytechnická název Svenlova střední Škola polytechnická
Prostejov

adresa nám. Spojenci.: 17 adresa U Spalovny 5
Y'šliì D'l Proslálov 796 01 Prostějov

IC 06566696 IC 00566696
ZUJ 569250 ZUJ 569250

ıczilćei'
ıCoB/ORP*

' Uvedte pr'ıslusnou identıiıkací daneno dodavatele: iCZ - ldontitıkaonl cislo zarizeni neoo lČP - ıdentilikacni cislo provozovny podle
zivnostenskeno zákona. pokud odpad pochází z [šrolrozoiťnyı která nema ECP ptideleno. nutno vyplnit cislo vlastni nebo lČüB - Identilikacni
cislo oocnodnika. Činnost mimo pevnou provozovnu se eviduje na DRPISOP, kce se cınnosl provádí.

kala-çjovcı tisioakelcgoneodpaou' [__2 l 0 l 0 l 3 T0 l 1 ll O l

nazev druhu pop.. Ěmèsny komunální odpadł_ „zu_„l

*v'ifđıci flfıbezoeůfdfilı vlastoesli HP'I vyousny Hes Tax-mixy inruanyl ı-lee ınfalzčv-ıi Hela sanzıuııujipi l

l-lP'z' Ukiduıici HPB Akutná toxicity HF'lt) í ofalogennı' HPlII Ekotokicky

HPĹl- Hoilavy HP? Karcinogenni Hilll lviulagenni HPlfi Následné nebezpecny

He-fl orażaıvy Hea żhflva HF“. :z uvoırluie plyn

dalsi informace, isou‹|i požadovány:

protokol o vysledcı'cn zkoušek; _ I

Casino prohlašuji. že:
v všechny informace uvedená v tomto dokumentu jsou pravdivé a uplne
- s odpadem nelze nakládat jinym zpusobem v souladu s hierarchii způsobů nakládání s odpady podle platné legislativy
- biologicky rozlożitelnyr podíl komunálního odpadu nepřesahuje 50%
v smesny komunální odpad byl vytřiden o nebezpečné a využitelné složky a komodity urcene ke zpětnému odberu

.__ .1 -\_.

Datu'n: Jmeno a plı'jrnen osoby odpovedno za Informace v PID Razítko:

Podpis


