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SMLOUVA O DÍLO  
LIKVIDACE BIOODPADU MĚSTA ŠTERNBERKA  

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
 Číslo smlouvy: 

 
166/21/S/OŽP/Juk 

 
 
 
Čl. I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:   Město Šternberk 
Adresa:    Horní náměstí 16, 785  01 Šternberk 
Zastoupen:     Ing. Stanislavem Orságem, starostou  
IČO:    00299529  
DIČ:    CZ00299529  
 
a 
 
Dodavatel:   Marius Pedersen, a.s. 
Adresa:     Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 
Zastoupen:    Ing. Miroslav Petrů, na základě plné moci 
IČO:                                             42194920 
DIČ:                                              CZ42194920 
 
 

Čl. II.  
Předmět smlouvy a rozsah díla 

 
1. Předmětem smlouvy je závazek dodavatele realizovat pro objednatele dílo a závazek 

objednatele za provedené dílo zaplatit.  
 

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí likvidace biologicky rozložitelného komunálního 
odpadu (dále jen BRKO) vzniklého na území města Šternberka včetně místních částí, tj. 
jeho odvoz a uložení v zařízení k tomu určenému v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zařízení k likvidaci BRKO). BRKO se 
pro účely této smlouvy rozumí veškeré rostlinné zbytky vzniklé údržbou veřejné zeleně na 
území města Šternberka vč. jeho místních částí, bioodpadu dodaného společností svážející 
BRKO od občanů města Šternberka a jeho místních částí a bioodpadu individuálně 
dovezeného občany Šternberka a jeho místních částí. 

 
2. Rozsahem díla se pro účely této smlouvy rozumí zajištění 2 ks velkoobjemového 

kontejneru pro uložení BRKO, odvoz veškerého BRKO vzniklého na území města 
Šternberka včetně jeho místních částí a jeho uložení v zařízení na likvidaci BRKO včetně 
BRKO vzniklého údržbou ploch zeleně, jejichž údržbu pro objednatele provádí jiné subjekty 
a jeho likvidace. Místem předání BRKO je vyhrazený prostor v areálu společnosti Marius 
Pedersen a.s., Uničovská 64, Šternberk (dále také provozovna objednatele). 
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Čl. III.  

Místo a čas plnění 
 
1. Místem plnění je provozovna objednatele uvedená v čl. II. odst. 3 této smlouvy a zařízení 

k likvidaci BRKO. 
 
2. Časem plnění jsou dny, ve kterých je odvážen BRKO z provozovny objednatele dle 

kalendáře svozu BRKO na příslušný rok, který se stává nedílnou přílohou této smlouvy a 
dále dny, ve kterých je prováděna údržba ploch zeleně. 

 
Čl. IV.  

Cena plnění 
 

Cena plnění činí 800,- Kč  bez DPH za likvidaci 1 t BRKO, přičemž v této ceně jsou již 
zahrnuty veškeré náklady dodavatele s prováděním díla dle čl. II., odst. 2 a 3. smlouvy.  

Uvedená cena je pevná min. do 31. 12. 2024. Od 1. 1. 2025 může být, po vzájemné 
dohodě dodavatele s objednatelem, sjednaná cena každoročně upravena o index 
odpovídající meziroční změně cen podle oficiálních údajů vydaných Českým statistickým 
úřadem. Tato dohoda bude sjednána formou dodatku smlouvy o dílo, který se stává 
nedílnou součástí smlouvy o dílo. Při výpočtu inflačního nárůstu bude postupováno podle 
indexu růstu spotřebitelských cen za předcházející kalendářní rok, který publikuje Český 
statistický úřad. Úpravy cen budou prováděny vždy do budoucna nikoliv zpětně, a to k 
prvému dni následujícího kalendářního roku. Tento postup platí opakovaně vždy pro každý 
kalendářní rok. Nebude-li provedena změna ceny inflačním nárůstem, platí cena původně 
sjednané pro předchozí kalendářní rok.  

 

Čl. V.  
Doba plnění 

 
  Doba plnění se sjednává od 1. 6. 2021 na dobu neurčitou. 
 
 

Čl. VI.  
Fakturace a placení 

 
1. Cena bude objednatelem hrazena na základě daňových dokladů – faktur dodavatele. 

Objednatel uhradí dodavateli cenu za plnění díla na základě fakturace, která bude 
prováděna 12 x ročně za kalendářní měsíc na základě skutečného množství BRKO, které 
bude odvezeno z provozovny objednatele a uloženo v zařízení k likvidaci BRKO.   

 
2. Přílohou faktury je doklad o skutečném množství BRKO odvezeného z provozovny 

objednatele (vážní lístky z provozovny objednatele) a doklad o skutečném množství BRKO 
uloženého v zařízení k likvidaci BRKO (vážní lístky ze zařízení k likvidaci BRKO).  

 
3. Dodavatel je povinen předat daňové doklady objednateli poštou, osobně, nebo 

v elektronickém formátu PDF, a to prostřednictvím DS objednatele. Požadovaná příloha 
faktury, která je považována za nezbytnou náležitost faktury, může být připojena v souboru 
ZIP. 

 
4. Doba splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.  
 
5. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
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Čl. VII.  
Smluvní sankce 

 
1. Pokud dodavatel nepřevezme v provozovně objednatele BRKO od jiných subjektů 

provádějících údržbu ploch zeleně v rozsahu a souladu s čl. II. odst. 2. a 3. této smlouvy, k 
odvozu BRKO do zařízení na likvidaci BRKO, uhradí objednateli smluvní sankci ve výši 
2.000,- Kč za každý jednotlivý případ nepřevzetí BRKO. 
 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur bude dodavatel oprávněn účtovat 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. 
 

3. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v 
jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

 
4. Smluvní pokutu je povinná strana uhradit do 10 dnů od doručení vyúčtování. Objednatel je 

vyúčtované smluvní sankce oprávněn započítat vůči daňovému dokladu – faktuře 
dodavatele.  

 
Čl. VIII.  

Odpovědnost za vady díla 
 
1. Reklamaci služeb uplatní objednatel písemně s uvedením nedostatků s požadovaným 

termínem odstranění. V případě, že dodavatel neuplatní námitku proti reklamaci ve lhůtě do 
5 dnů od obdržení reklamace, má se zato, že reklamaci uznává a s věcnými a termínovými 
požadavky objednatele souhlasí. 

 
2. Odstranění reklamovaných nedostatků bude potvrzeno zápisem, sepsaným dodavatelem v 

součinnosti s objednatelem. V závěru zápisu objednatel výslovně uvede, zda odstranění 
nedostatků proběhlo dle jeho požadavků a plnění přejímá, nebo z jakých důvodů plnění 
převzít odmítá. 

 
3. Dodavatel neodpovídá za vady, které byly způsobeny živelnými událostmi či vyšší mocí. 
 
4. Dodavatel odpovídá za možné škody, které by vznikly objednateli při provádění díla 

dodavatelem, ať již z titulu nekvalitního provedení díla, neodborným rozhodnutím nebo 
porušením platných předpisů, které byl povinen při provádění díla dodržet. Dodavatel má 
uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní 
činností, včetně škod způsobených pracovníky dodavatele, a to ve výši min. 500 tis. Kč, 
číslo pojištění: 0020203195., u České podnikatelské pojišťovny, a.s.. 

 
 

Čl. IX.  
Ukončení smlouvy 

 
1. Tuto smlouvu je možné vypovědět písemnou výpovědí bez udání důvodu, přičemž 

výpovědní doba činí 12 měsíce počínaje prvním dnem měsíce, následujícího po doručení 
výpovědi. Během výpovědní lhůty je dodavatel povinen dokončit veškeré nedokončené 
práce a předat je objednateli, pokud nedojde k jiné dohodě smluvních stran. Během 
výpovědní lhůty objednatel není vázán touto smlouvou ve smyslu zadání nově 
zahajovaných prací. 
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2. V případě, že důvodem výpovědi ze strany objednatele je skutečnost, že dodavatel 
nedokáže, bez odůvodněných příčin, náležitě provádět dílo, nebo bezdůvodně zastaví 
provádění díla nebo jestliže dodavatel neustále zanedbává plnění svých povinností, 
výpovědní doba činí 3 měsíce počínaje prvním dnem měsíce, následujícího po doručení 
výpovědi dodavateli. Během výpovědní lhůty je dodavatel povinen dokončit veškeré 
nedokončené práce a předat je objednateli, pokud nedojde k jiné dohodě smluvních stran. 
Během výpovědní lhůty objednatel není vázán touto smlouvou ve smyslu zadání nově 
zahajovaných prací. 

 
3. Dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smluvních 

podmínek a závazků objednatelem (neplacení faktur za provedené a převzaté práce v 
dohodnutých termínech), přičemž výpovědní doba činí 3 měsíce počínaje prvním dnem 
měsíce, následujícího po doručení výpovědi objednateli.  

 
4. Smlouva může být dále během smluveného období ukončena dohodou smluvních stran.  
 
5. V případě ukončení platnosti smlouvy má dodavatel právo na tu část smluvní ceny, která je 

ekvivalentní odvedené práci k termínu ukončení platnosti smlouvy. 
 

 
Čl. X.  

Sociální a environmentální aspekty plnění 
 
1. Dodavatel je povinen po celou dobu platnosti této smlouvy zajistit zaměstnání alespoň 

jedné osoby bez zaměstnání, přičemž osobou bez zaměstnání se rozumí osoba, která je 
vedena v evidenci osob Úřadu práce po dobu nejméně 3 měsíců, a to alespoň v rozsahu 
stanovené týdenní pracovní doby podle ustanovení § 78 zákoníku práce. Tuto skutečnost je 
dodavatel povinen kdykoli na výzvu objednatele prokázat seznamem zaměstnanců a 
osvědčením vystaveným Úřadem práce. V případě ukončení pracovněprávního vztahu ve 
smyslu tohoto ustanovení smlouvy před skončením plnění zakázky dle této smlouvy je 
dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně písemně vyrozumět objednatele a bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, sjednat nápravu v podobě 
zajištění nového pracovníka dle tohoto ustanovení smlouvy. V případě, že dodavatel 
nezajistí podmínku zaměstnávat příslušný počet osob dle tohoto článku smlouvy je 
objednatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý 
započatý kalendářní měsíc, v němž citovaná povinnost nebude plněna. V případě 
nezajištění nápravy dodavatelem s ukončením pracovněprávního vztahu dle tohoto článku 
smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za 
každý, i započatý kalendářní den prodlení proti lhůtě stanovené pro sjednání této nápravy. 
 

2. Dodavatel se zavazuje při plnění díla zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, 
zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se 
zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami 
atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním 
zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění 
dála podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny 
bezprostředně dodavatelem či jeho poddodavateli. V případě, že objednatel zjistí jakékoli 
porušení legálního zaměstnávání či nedodržení pracovně právních předpisů a 
odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti práce, je dodavatel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

 
3. Dodavatel je povinen v případě, že při plnění díla využije poddodavatele, zabezpečit v 

rámci férových podmínek v dodavatelském řetězci, aby smlouvy mezi dodavatelem a jeho 
poddodavateli obsahovaly obchodní podmínky obdobné, jako jsou obchodní podmínky této 
smlouvy o dílo, přiměřeně upravené k rozsahu a charakteru poddodávky. Požádá-li o to 
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objednatel, je dodavatel povinen poskytnout objednateli do 3 tří pracovních dnů od 
doručení písemné výzvy objednatele údaje o všech svých poddodavatelích a na základě 
žádosti objednatele předložit objednateli ke kontrole smlouvy uzavřené s těmito 
poddodavateli. V případě, že objednatel zjistí, že dodavatel nesplnil povinnost zabezpečit 
podobné smluvní podmínky pro své poddodavatele (obdobné vůči smlouvě mezi 
objednatelem a dodavatelem), je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

 
4. Dodavatel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem 
vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění dála dle této smlouvy, a to vždy do 15 
pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. V případě, že 
dodavatel nezajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve 
smyslu tohoto článku smlouvy, je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2 000,00 Kč za každou opožděnou platbu těmto poddodavatelům. 

 
5. Dodavatel je povinen zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního 

prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, 
využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o 
životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen přijmout veškerá 
opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody 
způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní 
znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými 
právními předpisy. V případě, že objednatel zjistí jakékoli porušení dodržování právních 
předpisů z oblasti práva životního prostředí dodavatelem, je dodavatel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

 
6. Kontrolu plnění povinností dodavatele bude provádět objednatel min. 1 x ročně v sídle   

nebo provozovně dodavatele. 
 
 

Čl. XI.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Určení konkrétního zařízení k likvidaci BRKO je na vlastním rozhodnutí dodavatele.   
  
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv 

dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní 

strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně 
závazných právních předpisů. 

 
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných 

ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 

splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění 
zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od 
samého počátku. 
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6. Tato smlouva může být měněna, doplněna, případně zrušena pouze dohodou smluvních 
stran, a to písemnými dodatky, výslovně nazvanými „Dodatek ke smlouvě o dílo“, 
číslovanými vzestupnou řadou, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu smlouvy nepovažují. 

 
7. K návrhům dodatků smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit nejpozději do 5 pracovních 

dnů od doručení. Marným uplynutím této lhůty se má za to, že druhá strana s návrhem 
dodatku nesouhlasí. 

 
8. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a 

podepsaná zaručeným elektronickým podpisem zástupce objednatele a zástupce 
dodavatele. 

 
 
Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  
 

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy o dílo Rada města Šternberka 
dne 12.04.2021 usnesením č. 2041/50. 
 
Ve Šternberku dne 17.05.2021 
 
 
 
 
 
 
........................................................   …………..…………………………………….. 

objednatel       dodavatel 
             Město Šternberk     Marius Pedersen,a.s.  

zastoupené Ing. Stanislavem Orságem                zastoupený Ing. Miroslavem Petrů          
starostou      oblastním manažerem 

 
Příloha: Harmonogram svozu BRKO 


