Smlouva o sběru, přepravě a odstranění odpadu
uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a dle zákona č. 541/2020 S., o odpadech, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „“zákon o odpadech“)
(dále jen „smlouva“) níže uvedeného dne mezi:
Smluvní strany:
JOGA Luhačovice, s.r.o.
Se sídlem:
Zastoupená:
IČO:
DIČ:
Zapsaná:

Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice
jednatelem
60697628
CZ60697628
v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 14340, dne 23. 3. 1994

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:
(dále jen „zhotovitel“)
a
Česká republika – Generální finanční ředitelství
Se sídlem:
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město
Zastoupená:
vedoucím Oddělení provozního
zabezpečení Vzdělávacího zařízení Pozlovice
IČO:
72080043
DIČ:
CZ72080043
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Evid. číslo AvisME:
21/7700/0049
Korespondenční adresa:
Vzdělávací zařízení Pozlovice, 763 26 Pozlovice 338
E-mailová adresa pro doručování elektronických faktur:f
z
Kontaktní osoba:
Tel.:
e-mail.:
(dále jen „objednatel“)
společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“

I. Předmět smlouvy
1.

Za podmínek stanovených touto smlouvou se zhotovitel zavazuje přebírat od objednatele
odpad specifikovaný v odst. 2. tohoto článku a s převzatým odpadem nakládat v souladu
se zákonem o odpadech, tj. zajistit jeho sběr, svoz a zpracování (dále jen „služby“) a odběratel
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se zavazuje sjednaným způsobem předávat odpad zhotoviteli a za poskytované služby hradit
zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou.
2.

Odpad bude objednatelem ukládán do příslušných sběrných nádob:
- směsný komunální odpad, kód 200301
- ostatní odpad, kód 020304,
- tříděný odpad, kód 150101 – papírové a lepenkové obaly
kód 150102 – plastové obaly
kód 150107 – skleněné obaly
kód 200108 – biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven
- „N“ odpad – svoz a likvidace dle ceníku, interval dle požadavku objednatele.
(dále společně jen jako „odpad“)
Stanoviště sběrných nádob: Vzdělávací zařízení Pozlovice, 763 26 Pozlovice 338
prostor zásobovací rampy
Velikost a počet nádob: SKO: 2 ks, 1100 l
BIO: 1 ks, 240 l
TO:
2 ks 1100 l plast
2 ks 1100 l sklo
1 ks papír
Sběrné nádoby jsou evidovány v majetku VZ Pozlovice.

3.

Interval svozu odpadu:
- svoz směsného komunálního odpadu - 2 ks kontejner 1100 l, interval 1x týdně
- svoz tříděného odpadu:
papírové a lepenkové obaly - 1 ks bigbag, interval 1x týdně
plastové obaly – 2 ks kontejner 1100 l, interval 1x za měsíc
skleněné obaly – 2 ks kontejner 1100 l, interval 1x za měsíc
biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven – 1 ks nádoba 240 l,
interval 2x týdně: středa, pátek
svoz ostatního a nebezpečného odpadu bude prováděn zhotovitelem na základě požadavku
objednatele, a to na základě objednávek (elektronických nebo písemných) objednatele.

4.

Okamžikem převzetí odpadu zhotovitelem do zařízení určeného pro nakládání 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 zařízení
stanovené zákonem o odpadech a přebírá tedy veškerou odpovědnost za manipulaci
s odpadem a řádné nakládání s ním.

II. Cena a platební podmínky
1. Cenu za služby poskytované zhotovitelem sjednávají smluvní strany takto:
- nádoba SKO 1100 l / svoz 1x 7 dní ……. 30.558,- Kč/ks/rok ………. 61.116,- Kč / 2 ks / rok
- nádoba BIO 240 l / svoz 2x 7 dní …………………………………….… 14.516,- Kč / 1 ks / rok
- nádoba plast / svoz 1x za měsíc………..…6.135,- Kč/ks/rok …….…. 12.270,- Kč / 2 ks / rok
- nádoba papír / svoz 1x 7 dní …………...........................................….

9.980,- Kč / 1 ks / rok

- nádoba sklo / svoz 1x za měsíc …………. 5.940,- Kč/ks/rok …….…. 11.880,- Kč / 2 ks / rok
Celkem za 1 rok (12 měsíců)..…………………………………………….. 109.762,- Kč
Celkem svoz odpadu činí měsíčně ………………………………………. 9.146,83 Kč bez DPH
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2.

Cenu za služby poskytované hotovitelem dle této smlouvy lze měnit pouze na základě
písemného dodatku ke smlouvě v následujících případech:
- Pokud dojde, v porovnání se stavem ke dni uzavření této smlouvy, k prokazatelnému
zvýšení cen položek ovlivňujících sjednanou cenu plnění, tj. zejména ke zvýšení ceny
pohonných hmot, zvýšení poplatku za uložení odpadu na skládku ve smyslu zákona
o odpadech nebo k jakémukoliv zvýšení nákladů na plnění dle této smlouvy vzniklému na
základě případně nové přijatých či změněných právních předpisů.
- O míru inflace, tj. o procentní přírůstek cenové hladiny vyhlašovaný a publikovaný Českým
statistickým úřadem. Základem pro výpočet inflace bude výše nájemného k 31. 12.
předchozího kalendářního roku.
- V případě požadavku objednatele na změnu rozsahu plnění uvedeného v článku I. odst. 3.
této smlouvy.

3. Fakturace:
- Sjednanou cenu za poskytnuté služby bude zhotovitel účtovat objednateli měsíčně
na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktura“) vystavené zhotovitelem
nejpozději do 15 kalendářního dne následujícího měsíce.
-

Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů, a to zejm.
náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
a náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku, případně i náležitosti dle § 29 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je-li poskytovatel
plátcem DPH.

-

Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení vrátit, aniž
by došlo k prodlení s její úhradou, nesplňuje-li požadované náležitosti. Zhotovitel je povinen
podle povahy nesprávnosti fakturu opravit. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů počne
plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

-

Splatnost faktury se stanoví na 21 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
Faktura musí být vystavena ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví
smlouvy.

-

Fakturu doručí zhotovitel objednateli písemně, buď v listinné podobě na korespondenční
adresu uvedenou v záhlaví smlouvy nebo elektronicky do datové schránky objednatele či
na e-mailovou adresu
Objednatel upřednostňuje elektronické
faktury vytvářené v IS DOC nebo ve formátu PDF.

-

Fakturační adresa: Česká republika – Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22
Praha 1 – Nové Město.

-

Za termín úhrady se považuje datum odepsání částky z bankovního účtu objednatele a
poukázání ve prospěch účtu zhotovitele.

-

V případě sporu se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.

-

K cenám bude účtována DPH v zákonné výši.

-

V případě opožděné úhrady ceny za poskytnuté služby je zhotovitel oprávněn účtovat
objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým
se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických
a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích,
ve znění pozdějších předpisů.
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III. Práva a povinnosti smluvních stran
1.

Zhotovitel je povinen:
- Zajistit svoz řádně a včas a dle podmínek stanovených touto smlouvou.
- Zajistit navrácení sběrných nádob pro pravidelný svoz na jejich stanoviště, a to bez
zbytečného odkladu po jejich vyprázdnění.
- Zajistit náhradní svoz odpadu v případě havárie či poruchy na vozidle nebo v případě jiné
závažné události nejpozději následující den po dni plánovaného svozu.
- Zajistit náhradní svoz odpadu v případě oznámení o neprovedeném svozu objednatelem
nejpozději následující den po dni oznámení.
- Zajistit na své náklady opravu nebo výměnu sběrné nádoby, dojde-li k jejímu
prokazatelnému poškození jednáním ze strany zaměstnanců zhotovitele.
- Zajistit neprodleně odstranění nečistoty, dojde-li činností zhotovitele při manipulaci se
sběrnými nádobami ke znečištění stálého stanoviště sběrné nádoby, případně veřejného
prostranství.
- Předat objednateli vždy do 20. 1. následujícího roku přehled převzatých druhů odpadu a
jejich množství za uplynulý kalendářní rok a poskytovat objednateli po celou dobu trvání
smlouvy konzultační a poradenské služby v oblasti nakládání s odpady.

2.

Objednatel je povinen:
- Zajistit volný přístup ke sběrným nádobám v souladu s plánovanými svozy.
- Zajistit sjízdnost a schůdnost komunikací v příslušnosti hospodaření objednatele,
vedoucích k jednotlivým stanovištím nádob.
- Zajistit, aby odpad nebyl ukládán mimo určené sběrné nádoby. Pokud bude vedle sběrných
nádob odložen odpad, zhotovitel není povinen jej odvézt.
- Zajistit, aby nedocházelo ke znehodnocování odpadu odpadem, ke kterému není určena
tato smlouva.
IV. Trvání smlouvy a ostatní ujednání

1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou – 12 měsíců:
- datum zahájení plnění: 1. 3. 2021
- datum ukončení plnění: 28. 2. 2022

2.

Tato smlouva může být ukončena před uplynutím sjednané doby písemnou dohodou obou
smluvních stran k dohodnutému datu nebo písemnou výpovědí učiněnou kteroukoliv smluvní
stranou bez udání důvodu. Výpovědní doba činí tři měsíce a počíná běžet od prvního dne
kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

3.

Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy, dojde-li druhou smluvní stranou
k porušení smlouvy podstatným způsobem ve smyslu § 2002 a násl. občanského zákoníku.
Za porušení smlouvy podstatným způsobem se považuje zejména:
- Opakované nevyprázdnění sběrných nádob zhotovitelem (minimálně 2x), na které byl
objednatelem upozorněn.
- Opakované nezaplacení sjednané ceny za svoz odpadu objednatelem (minimálně 2x),
na které byl zhotovitelem upozorněn.
Odstoupením od smlouvy se smlouva neruší od počátku. Účinky odstoupení od smlouvy
nastávají dnem doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně.

V. Závěrečné ustanovení

Strana 4 ze 5

1.

Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí zejména zákonem
o odpadech a občanským zákoníkem.

2.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a to v plném znění se
znečitelněním osobních údajů. Smluvní strany rovněž tímto prohlašují, že smlouva neobsahuje
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku. Uveřejnění v registru
smluv zajistí objednatel.
Veškeré změny této smlouvy je možné činit jen po vzájemné dohodě smluvních stran a v
písemné formě, chronologicky číslovanými dodatky, které budou tvořit nedílnou součást této
smlouvy, pokud není ve smlouvě ujednáno jinak. Dodatky musí být podepsány oběma
smluvními stranami.
Ke změně bankovního spojení a bankovního čísla účtu může dojít pouze písemným dodatkem
ke smlouvě.
Změna v kontaktních osobách a kontaktních údajích uvedených v záhlaví smlouvy nebude
smluvními stranami považována za podstatnou změnu smlouvy s nutností uzavírat dodatek
ke smlouvě. Případnou změnu si smluvní strany sdělí písemně.

3.

4.

Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

5.

Dnem podpisu této smlouvy se ruší veškeré smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami
uvedenými v záhlaví smlouvy, jejichž předmětem je shodné plnění na nějž se vztahuje tato
smlouva.

6.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem 1. 3. 2021, nejdříve však
dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Luhačovicích dne 22.2.2021

V Luhačovicích dne 22.2.2021

Zhotovitel:
JOGA Luhačovice, s.r.o.

Objednatel:
Česká republika – Generální finanční ředitelství

………………………………………….

………………………………………….

jednatel
JOGA Luhačovice, s.r.o.

vedoucí Oddělení provozního zabezpečení
VZ Pozlovice
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