
 
 
 
 

SMLOUVA O ODVOZU A ODSTRANĚNÍ ČI VYUŽITÍ ODPADU 
     

 

I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Mateřská škola Světlov, Šternberk, příspěvková organizace 

 Společnost je zapsána u: Krajského soudu v Ostravě, Pr 5296 

 Sídlo:  Šternberk, Světlov 2592/21 

 Adresa provozovny: Viz. příloha č. 1 
 Korespondenční adresa: Šternberk, Světlov 2592/21 
 Zastoupený: Mgr. Bc. Vladimíra Rášová 

 Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Vladimíra Rášová 

 Bankovní spojení:  Číslo účtu:  

 IČO: DIČ: Nejsou plátci DPH 

 Telefon: Fax:  

 IČP:  Email  

 

Dále jen " objednatel " 
 

1.2. Zhotovitel: Marius Pedersen a.s. 

 společnost je zapsána u: Krajského soudu v Hradci Králové – oddíl B, vložka 389 

 Sídlo:  Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 

 Provozovna Uničovská 64, 785 01 Šternberk 

 
Zastoupený na základě  
plné moci 

Ing. Miroslav Petrů, oblastní manažer provozovny Šternberk 

 Bankovní spojení: Číslo účtu: 
 IČO: DIČ: 
 Telefon: Fax:  

 IČZ: Email 

 

Pracovníci pověření k úkonům ve věcech této smlouvy: 
Obchodních i technických: Ing. Iva Kirchnerová, obchodní zástupce, tel. 
 

Dále jen " zhotovitel " 
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
1. Předmětem smlouvy je zajištění odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu (dále jen SKO) a zajištění odvozu a využití vytříděných 
složek komunálního odpadu (VSKO) ze zhotovitelem odsouhlasených, resp. pokud je to dále výslovně sjednáno i zhotovitelem pronajatých, nádob 
v dohodnutých časových intervalech dle přílohy č. 1 této smlouvy zhotovitelem pro objednatele. Objednatel se zavazuje řádně a včas zhotoviteli 
za tuto službu platit cenu stanovenou podle podmínek uvedených v této smlouvě. 
2. Za SKO se dle této smlouvy považují odpady zatříděné dle Katalogu odpadů č. 381/2001 Sb. v platném znění pod katalogovým číslem 20 03 
01 – Směsný komunální odpad. Jedná se o zbytkové směsné odpady, které nelze dále třídit a využívat, neobsahují nebezpečné či stavební 
odpady, jsou pevného skupenství a pochází z běžné činnosti fyzických či právnických osob.  
3. Za VSKO se dle této smlouvy považují odděleně vytříděné a dále využitelné odpady zatříděné dle Katalogu odpadů č. 381/2001 Sb. 
v platném znění pod katalogovými čísly – 20 01 01 – Papír a lepenka, 20 01 02 – Sklo, 20 01 39 – Plasty, 15 01 01 – Papírové a lepenkové obaly, 
15 01 02 - Plastové obaly, shromažďované dle jednotlivých druhů do nádob či obalů specifikovaných dle přílohy č. 1 této smlouvy. 
 
 
 
 
 
 
 

číslo smlouvy 
46/2018 



III. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 
 

1. Zhotovitel se zavazuje:   
 
a) realizovat tuto smlouvu v souladu s jejími ustanoveními 
b) odvoz SKO, VSKO  zajišťovat z nádob zajištěných řádně a včas objednatelem na jeho náklady a/nebo z pronajatých nádob zhotovitele, 
pokud je nájem dále výslovně sjednán, které odpovídají běžnému standardu odpadových nádob (popelnice P 110,  P 120, P 240,  a kontejnery K 
1100, kontejnery na svoz skla, a technickým a kvalitativním provedením odpovídají zásadám bezpečnosti práce při manipulaci s nimi 
c) zabezpečit, pokud je nájem dále výslovně sjednán, objednateli přistavení a nájem požadovaného množství a typu odpadových nádob pro 
účel zajištění odvozu a zneškodnění SKO, VSKO  počínaje od zahájení poskytování služby. 
d) u nádob pronajatých zhotovitelem objednateli provádět jejich údržbu, i nahradit nádobu, která je z technického a bezpečnostního hlediska 
dále nepoužitelná 
e) zabezpečit v intervalech dohodnutých v příloze č. 1 smlouvy vyprazdňování odpadových nádob s obsahem SKO, VSKO či , jeho odvoz a 
zneškodnění či využití v souladu s platnou legislativou České republiky 
f) po provedení výsypu vrátit nádobu na místo, odkud byla převzata 
g) zabezpečit odvoz a zneškodnění SKO, VSKO  umístěného pouze v pytlích poskytovaných zhotovitelem na svozové trase v termínu svozu 
jednotlivých druhů odpadů dle stanoveného harmonogramu 
h) odstranit případné znečištění způsobené zaměstnanci zhotovitele při manipulaci s nádobami či pytli 
i) v případě nedodržení oznámeného termínu odvozu SKO, VSKO z viny zhotovitele zajistit náhradní provedení této služby nejpozději do 48 
hodin či dle dohody s objednatelem. 
j) poskytnout příslušnému objednateli informaci o dni pravidelného odvozu SKO, VSKO i jeho případných změn 
k) v případě neprůjezdnosti svozové trasy nebo jiných příčin, které nejsou na straně zhotovitele zajistit náhradní řešení po dohodě 
s objednatelem 
l) úpravu cen provádět výhradně vydáním nového ceníku služeb, který nahrazuje dosavadní aktuální ceník tvořící přílohu smlouvy počínaje od 
jeho platnosti určené zhotovitelem, v době ne kratší než 14 kalendářních dnů před datem jeho platnosti  
m) dodržovat ustanovení zákona o odpadech v platném znění, jakož i dalších závazných norem a zákonů České republiky, místních vyhlášek a 
nařízení 
 
 

2. Objednatel se zavazuje: 
 
a) určit stanoviště nádob na SKO, VSKO a nést zodpovědnost za jeho řádné ošetření z pohledu příslušných vyhlášek a zákonů v platném 
znění, především zákona o pozemních komunikacích, hygienických předpisů a majetkoprávních vztahů k pozemku stanoviště nádob 
b) objednat u zhotovitele odvoz a zneškodnění SKO, VSKO z takového množství a kapacity sběrových nádob, aby při dohodnutém intervalu 
poskytování služby nedocházelo k jejich přeplňování (odvoz volně vysypaného odpadu a odpadu uloženého mimo sběrné nádoby – kromě pytlů 
poskytnutých zhotovitelem – není předmětem této smlouvy) 
c) zřídit na vlastních nebo jím užívaných pozemcích stálá stanoviště sběrných nádob SKO, VSKO tak, aby byla rozmístěna podél svozové 
trasy. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, jsou svozové trasy vedeny po veřejných komunikacích se zajištěnou zimní údržbou 
d) v případě, že vzdálenost stálého stanoviště sběrných nádob od svozové trasy bude delší než 10m, určit podél svozové trasy přechodné 
stanoviště sběrných nádob a zajistit, že v den svozu zde budou sběrné nádoby umístěny 
e) zajistit (zejména v zimním období) ve svozových dnech přístup zaměstnancům zhotovitele z veřejné komunikace ke stanovištím nádob a 
možnost manipulace s nimi 
f) šetrně manipulovat s nádobami poskytnutými zhotovitelem a neprodleně oznámit ztrátu, poškození nebo zničení nádoby  
g) neprodleně oznámit zhotoviteli všechny skutečnosti, jež mohou mít vliv na řádné plnění předmětu smlouvy (neprůjezdnost komunikace, 
změna vlastníka, adresy apod.) 
h) neukládat do sběrných nádob a pytlů určených pro svoz SKO látky, které nemají charakter SKO – především předměty nadměrné 
velikosti nebo hmotnosti, stavební suť, pneumatiky, akumulátory, zeminu, listí, větve, uhynulá zvířata, různé odpady, které mohou 
v zimě ve sběrné nádobě zamrznout, odpady, které by mohly ohrozit bezpečnost obsluhy sběrové techniky nebo sběrovou techniku 
poškodit, horký popel, odpady, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností dle přílohy č. 2 zákona č. 185/2001 Sb. „o 
odpadech“ v platném znění. 
i) neukládat do sběrných nádob a pytlů určených pro svoz VSKO látky, které nemají charakter VSKO – především předměty 
nadměrné velikosti nebo hmotnosti, směsný komunální odpad, stavební suť, pneumatiky, akumulátory, zeminu, listí, větve, uhynulá 
zvířata, různé odpady, které mohou v zimě ve sběrné nádobě zamrznout, odpady, které by mohly ohrozit bezpečnost obsluhy sběrové 
techniky nebo sběrovou techniku poškodit, horký popel, odpady, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností dle přílohy č. 2 
zákona č. 185/2001 Sb. „o odpadech“ v platném znění. 
j) pytle na SKO plnit vychladlým popelem maximálně do poloviny pytle 
k) sběrné nádoby používat pouze k odkládání SKO  
l) řádně a včas provádět úhradu služeb zhotoviteli ve výši stanovené ceníkem služeb platným pro příslušné období poskytování služby a to 
způsobem a v termínech dohodnutých v této smlouvě 
m) odděleně ukládat vytříděný odpad do odpadových nádob podle jejich označení, pokud toto povinnost řeší místně příslušná vyhláška o 
nakládání s komunálním odpadem 
n) uhradit zhotoviteli náklady spojené s přistavením sběrové nádoby, která mu byla před tím odebrána pro neplacení ceny za poskytovanou 
službu 
o) dodržovat ustanovení zákona o odpadech v platném znění, jakož i dalších závazných norem a zákonů České republiky a místních vyhlášek a 
nařízení 
 

3. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění služby i jakoukoli třetí způsobilou osobou dle svého výběru. Zhotovitel není, pokud to není výslovně 
sjednáno, vázán při plnění této smlouvy pokyny objednatele. 

4. Smluvní strany se dohodly, s ohledem na specifika poskytovaného plnění, že nebude docházet k předání a převzetí poskytnuté služby a služba 
bude provedena jejím dokončením, a to postupně, vždy naložením příslušného odpadu z nádoby na přepravní/dopravní prostředek a 
následným předáním k odstranění či využití a/nebo odstraněním či využitím. 

5. Vlastnické právo k odpadu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem naložení příslušného odpadu z nádoby na přepravní/dopravní 
prostředek, přičemž finanční vyrovnání takového přechodu vlastnictví je zohledněno v dále sjednané ceně služby.   

6. Dodržovat maximální hmotnosti naplnění nádob, které jsou stanoveny: 
sběrná nádoba 120 l ....... 55 kg 
sběrná nádoba 240 l ....... 85 kg 
kontejner 1100 l ....... 340 kg 



V případě nadměrného přetížení není technicky možné odpad vyprázdnit a zhotovitel není v takovém případě povinen nádobu vyprázdnit. 
 

IV. ROZSAH A CENA SLUŽBY, PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

1. Objednatel objednává u zhotovitele a zhotovitel bude objednateli zajišťovat službu za podmínek řešených touto smlouvou.  
2. Cena služby je dána platným ceníkem služeb společnosti, který je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Platba za poskytovanou službu je 
prováděna na základě vystavené faktury (daňového dokladu). Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do konce prvního měsíce fakturačního období. 
Dnem zdanitelného plnění je datum vystavení faktury. Faktura je splatná do 14ti dnů po vystavení daňového dokladu. Změny služby uskutečněné 
v průběhu fakturačního období budou vyfakturovány dalším daňovým dokladem (faktura, dobropis). Den zdanitelného plnění bude shodný 
s datem změny. V případě dobropisu se objednatel zavazuje zaslat potvrzený doklad zpět. 
3. Platba za poskytované služby je prováděna za období: měsíčně 

4. V případě pozdní úhrady je zhotovitel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení 
s platbou a objednatel se zavazuje vyfakturovanou smluvní pokutu uhradit do 14-ti dnů od data odeslání faktury. 
5. Úpravy ceníku je zhotovitel oprávněn provádět minimálně 14 dnů před datem platnosti nových cen a neprodleně tyto změny oznámit 
objednateli. Nový ceník služeb, který nahrazuje dosavadní aktuální ceník tvořící přílohu této smlouvy, nahrazuje aktuální a stává se přílohou této smlouvy 
počínaje od jeho platnosti určené zhotovitelem.   
6. Ujednání této smlouvy o smluvních pokutách nemají vliv na právo oprávněné smluvní strany na náhradu újmy (škody) způsobené jí porušením 

smluvní pokutou zajištěné povinnosti, a to náhrady újmy (škody) ve výši přesahující uhrazenou smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají 
povinnost odpovědné osoby odčinit poškozené smluvní straně škodu i nemajetkovou újmu.  

7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že i v případě, pokud porušující strana uhradí druhé smluvní straně sjednané či zákonné úroky z prodlení 
z titulu porušení povinnosti či závazku, zůstává zachováno právo poškozené neporušující strany na náhradu celé škody vzniklé v důsledku 
porušení takové předmětné povinnosti či závazku.  

 
 
V. NÁJEM ZAŘÍZENÍ  
 
a) pronajaté kontejnery a nádoby na odpad (dále zařízení) jsou majetkem zhotovitele. Objednatel je oprávněn používat pronajaté zařízení pouze 
pro účely tomu odpovídající nebo předem dohodnuté 
b) objednatel je povinen udržovat pronajaté zařízení v dobrém technickém stavu. Po uplynutí nájmu musí být pronajaté zařízení předáno bez 
znehodnocení či nadměrného opotřebení, které neodpovídá povaze a určení věci. 
c) objednatel je povinen pečovat o to, aby na zařízení nevznikla škoda. Objednatel je odpovědný za jakékoli poškození najatého zařízení 
vzniklého v důsledku jeho chyby či jednání z nedbalosti. 
d) v případě ztráty či poškození zařízení uhradí objednatel zhotoviteli vzniklou škodu 
e) objednatel není oprávněn dát pronajaté zařízení do podnájmu třetí straně 
f) není-li stanoveno jinak, řídí se nájemní vztah příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a souvisejícími předpisy 
g) Nájem nádob je sjednán na dobu v délce trvání této smlouvy. Dnem ukončení smlouvy dochází současně bez dalšího ke zrušení nájmu 
odpadových nádob. Objednatel je povinen předat bezodkladně po ukončení smlouvy nádoby zhotoviteli ve stavu odpovídajícím řádnému užívání a 
bez jakýchkoli odpadů nebo jiných věcí uložených v nádobách. 
h) Pokud dojde k ukončení nájmu nádob před ukončením celé smlouvy (poskytování služeb) zavazuje se objednatel na svoje náklady řádně a včas 
zajistit a na místo určení rozmístit odpovídající nádoby potřebné k plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. 
 

VI. OSTATNÍ USTANOVENÍ  
 

1. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Dohodnuté služby jsou objednateli poskytovány od 
1.10.2018 na dobu neurčitou. Smlouvu lze ukončit takto: 
a) Písemnou dohodou smluvních stran.  
b) Písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran, přičemž výpovědní lhůta činí 6 měsíců a začíná běžet první den následujícího 
kalendářního měsíce po datu, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 
c) Odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, v případě opakovaného nedodržení dohodnutých intervalů odvozu SKO, VSKO či a to 
ani v náhradním termínu při zavinění ze strany zhotovitele. 
d) Okamžitým odstoupením ze strany zhotovitele v případě, že objednatel nezaplatí cenu služby do 15-ti kalendářních dnů po datu 
splatnosti platebního dokladu, nebo z důvodu opakovaného nedodržení dohodnuté skladby odpadů ve smyslu článku III., odst. 2) této smlouvy. 
V takovém případě objednatel uznává co do důvodu a výše vzniklou pohledávku zhotovitele a je si vědom, že v případě nezaplacení bude 
vymáhána soudní cestou.  
Zhotovitel není vystaven náhradě škod nebo odstoupení od smlouvy pro neplnění závazků, jestliže jeho prodlení v plnění nebo neplnění závazků 
dle této smlouvy, je výsledkem nějaké události způsobené Vyšší mocí. 
2. Účinkem odstoupení je, že se tato smlouva ruší, Smluvní strany se dohodly na tom, že namísto vrácení vzájemně poskytnutých plnění, což 
s ohledem na specifika plnění není reálně možné, si zhotovitel ponechá uhrazenou cenu služeb, resp. objednatel mu uhradí doposud 
neuhrazenou cenu již 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 převzít zpět odpad (u něhož přešlo vlastnické právo na zhotovitele) ani nahradit 
zhotoviteli obvyklou cenu za provedené služby. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvních stran na smluvních pokut dle této smlouvy, 
úroků z prodlení, nárok na náhradu újmy a ustanovení této smlouvy, která podle své povahy mají trvat i po odstoupení od této Smlouvy (zejména 
ustanovení o přechodu vlastnického práva k odpadu). 
3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  

 
Příloha č. 1:  Rozsah poskytovaných služeb a ceník služeb 
 
4. Smlouva je pořízena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a  jedno zhotovitel. 
5. Podpisem této smlouvy oběma smluvními stranami se ruší platnost veškerých dosud uzavřených smluv mezi zhotovitelem (nebo jeho 
právním předchůdcem) a objednatelem, týkajících se svozu a zneškodnění směsného komunálního odpadu. 
6. Změna smlouvy jinou než písemnou formou se nepřipouští.  
7. Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít 

za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této smlouvy, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné 
od zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit, bez zbytečného odkladu po výzvě 
kterékoliv smluvní strany, novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu 
původního ustanovení a které nebude současně stiženo vadou, která neplatnost či neúčinnost způsobila.  



Pokud je nebo by se stala neplatnou či neúčinnou, vyjma řádného ukončení, smlouva jako celek, zavazují se smluvní strany uzavřít, bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvní strany, novou smlouvu, která bude svým smyslem a účelem odpovídat této smlouvě a která 
zároveň nebude stižena vadou způsobující neplatnost či neúčinnost této smlouvy. Závazek dle tohoto odstavce bodu této smlouvy je podle 
výslovné vůle smluvních stran oddělitelný od zbývajícího obsahu smlouvy a má platit i v případě neplatnosti zbývajícího obsahu smlouvy. 

8. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších 
předpisů (dále také jen občanský zákoník), a nebude se domáhat obnovení jednání o této smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností 
tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením 
nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění. 

9. Objednatel prohlašuje, že se ve smyslu § 1794 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí se sjednanou cenou za služby dle této smlouvy, a to 
bez ohledu na to, zda se by se byť i potenciálně mohlo jednat o cenu neúměrnou. Objednatel prohlašuje, že je mu známa obvyklá cena plnění 
sjednaných služeb. 

10. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakoukoli pohledávku vzniklou z této smlouvy lze postoupit na třetí osobu pouze na základě písemného 
souhlasu druhé smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této smlouvy lze postoupit, tedy lze postoupit smlouvu, na 
třetí osobu pouze na základě písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

11. Vztah mezi smluvními stranami se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku. 
 
 
VII. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN 
 

Tato smlouva je projevem shodné a svobodné vůle obou smluvních stran, které se smlouvou i se všemi přílohami a dodatky seznámily a s jejich 
zněním souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ve Šternberku dne 12.9.2018.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…………........................................................   ..……………………………………… 
zhotovitel   objednatel 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 1 smlouvy o odvozu a odstranění či využití č. 46/2018 
 

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB A CENY 
 

1.1.1. Sběr, svoz a odstranění 20 03 01 „O“ Směsný komunální odpad – pravidelný svoz 
 

Stanoviště Typ nádoby Počet ks V pronájmu ks Od Do Četnost vývozu Cena za svoz/Kč/ks/rok 

MŠ Světlov 
21, Šternberk 

110 l – 240 l 2 0 1.10.2018 neurčitou 1x7 dní 4.050,00 

MŠ 
Oblouková, 
Šternberk 

110 – 240 l 1 0 1.10.2018 neurčitou 1x 7 dní 4.050,00 

 
 
1.1.2. Sběr, svoz a odstranění/využití 15 01 01 „O“ Papírové a lepenkové obaly – pravidelný svoz 
 

Stanoviště Typ nádoby Počet ks V pronájmu ks Od Do Četnost vývozu Cena za svoz/Kč/ks/rok 

MŠ Světlov 21, 
Šternberk 

1100 l 
plast. 

popelnice 
1 1 1.10.2018 neurčitou 1x14 dní 3.250,00 

MŠ Oblouková, 
Šternberk 

120 l plast. 
popelnice 

1 1 1.10.2018 neurčitou 1x 14 dní 780,00 

 

 
 

1.1.3. Pronájem nádob na odpad s kat. č. 15 01 01 „o“ Papírové a lepenkové obaly 
 

Stanoviště Typ nádoby Počet ks V pronájmu ks Od Do Četnost vývozu Cena za svoz/Kč/ks/rok 

MŠ Světlov 21, 
Šternberk 

1100 l 
plast. 

popelnice 
1 1 1.10.2018 neurčitou 1x14 dní 1.300,00 

MŠ Oblouková, 
Šternberk 

120 l plast. 
popelnice 

1 1 1.10.2018 neurčitou 1x 14 dní 150,00 

 
K výše uvedeným cenám bude účtována DPH ve výši 21 % podle platných předpisů. 
 
Ve Šternberku dne 12.9.2018.   

 
 
 
 
 
 

…………........................................................   ..……………………………………… 
zhotovitel   objednatel 

 

 


