
S m l o u v a  č. 10622_2/2021 

o sběru a odvozu odpadu

I. Smluvní strany:

Zhotovitel: MIKAPA plus, s.r.o.

se sídlem: Praha 1 0 -  Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 577/27b, PSČ 11101 
zastoupený: p. Václavem Stránským, jednatelem 
IČO: 257 46 197
DIČ: CZ25746197 - plátce DPH
bankovní spojení:
Č.Ú.: 
tel.: • 
e-mail:

společnost Je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 0 , vložka 66477 
/  dále jen „Odvozce" /

Objednatel; Mlnísterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

se sídlem; Praha 1 - Malá Strana, Karmelitská 529/5, PSČ 118 00 
zastoupený: p. Tomášem Beňou, vedoucím oddělení provozního 
IČO: 000 22 985 
DIČ: —
bankovní spojení:
č. ú.:
tel.:
e-mail:

/  dále jen „Objednater /

uzavírají v souladu s § 2586 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
,Občanský zákoník"), a v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen 
„Zákon"), a navazujícími právními normami, tuto „Smlouvu o sběru a odvozu odpadu" (dále jen „Smlouva") 
pro právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání.

Odvozce prohlašuje, že je  oprávněn ve smyslu živnostenského zákona podnikat v oblasti nakládání 
s odpady dle živnostenského listu „Podnikání v oblasti nakládání s odpady s výjimkou nakládání 
s nebezpečnými odpady", čj. ŽO/0002010/98/Vj, koncesní listiny „Podnikání v oblasti nakládání 
s nebezpečnými odpady", čj. ŽO/0002129/98/Vj, je  zařazen v „Seznamu oprávněných osob k nakládání 
s odpady na území hl. m. Prahy" ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, a je 
držitelem souhlasu k provozování mobilního sběru a výkupu odpadů dle Rozhodnutí MHMP, čj. MHMP- 
71865/ OŽP-ll-303/R-370/2005/Ha.



II. Předmět Smlouvy

1/ Předmětem Smlouvy je  závazek Odvozce provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo 
spočívající v pravidelném sběru a odvozu odpadu z míst shromažďování odpadu od objektů nebo 
prostor, které Objednatel vlastni, užívá nebo ke kterým vykonává právo hospodaření neboje spravuje, 
(dále jen „Služba").

2/ Objednatel se zavazuje dílo-Službu převzít a zaplatit Odvozci smluvně sjednanou cenu dle bodu III. 
Smlouvy.

3/ K účelu předmětu Smlouvy dle odst. 1/ umístí Odvozce po dohodě s Objednatelem na shromažďovací 
místa shromažďovací prostředky (dále jen „sběrné nádoby"). Shromažďovací místa, typy a počty 
zapůjčených sběrných nádob a četnost odvozu jsou specifikovány v příloze k této Smlouvě, které jsou 
její nedílnou součástí.

4/ Sběrné nádoby jsou ve vlastnictví Odvozce a Objednatel je  má po dobu platnosti Smlouvy zapůjčeny 
k užíváni. Cena za zapůjčení sběrných nádob je zahrnuta v ceně Služby.

5/ Den odvozu bude dohodnut Objednatelem a Odvozcem při podpisu Smlouvy a tato dohoda bude 
zachycena písemně, přičemž postačí forma e-mailu. S přihlédnutím na provozní možnosti Odvozce je 
možné jej po vzájemné dohodě měnit, v takovém případě je Odvozce povinen Objednateli oznámit 
návrh na změnu dne odvozu na kontaktní e-mail Objednatele, alespoň 5 pracovních dnů před 
navrhovanou účinností změny dne odvozu. Pokud se Objednatel ve lhůté 3 pracovních dnů od doručení 
k oznámení návrhu na změnu dne odvozu nevyjádří, platí, že se změnou souhlasí.

6/ Sběr a odvoz dalších odpadů, kupř. stavební odpady, zeleň, větve, kovové i nekovové předměty apod., 
není předmětem této Smlouvy a je možné jej smluvit s Odvozcem samostatné.

7/ Na požádání Objednatele Odvozce zajistí i sběr a odvoz nebezpečného odpadu v rozsahu povolení 
správním úřadem. Cena tohoto odvozu není součástí této Smlouvy a bude stanovena smluvně vždy 
podle druhu odpadu a jeho množství před odvozem.

III. Cena plnění

1/ Cena za poskytnutou Službu je smluvní, stanovuje se dohodou a její výše a splatnost jsou uvedeny 
v přílohách této Smlouvy podle druhu odpadu a jednotlivých shromažďovacích míst. Tyto přílohy jsou 
nedílnou součásti této Smlouvy.

21 Odvozce se zavazuje, že změna ceny může být provedena pouze po dohodě smluvních stran v případě, 
změní-li se podmínky, za nichž Odvozce Službu poskytuje (např. zvýšení cen za likvidaci odpadů, 
zvýšení cen PHM, atd.). Návrh na změnu ceny zašle Odvozce Objednateli minimálně 30 dní před 
změnou ceny. V případě, že nedojde k písemnému uzavřeni dohody o nové ceně do termínu, který 
Odvozce Objednateli písemně oznámil, přičemž tento termín nesmí být kratší než 21 dnů ode dne 
doručení oznámení, končí v den následující po termínu oznámené změny účinnost této Smlouvy.

3/ Sjednaná výše ceny plnění může být bez dalšího upozornění Odvozcem každoročně jedenkrát 
upravována o míru inflace, vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen (CPI 
- Consumer Price Index), která vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 měsíců 
předchozího roku proti průměru 12 měsíců roku tomuto roku předcházejícího, vyhlášenou Českým 
statistickým úřadem. Úprava výše ceny dle tohoto odstavce bude Objednateli oznámena doporučeným 
dopisem nebo elektronicky.

4/ Cena za objednané Služby je splatná, dle dohody s Objednatelem předem, na základě výzvy zaslané 
Odvozcem („Výzva k platbě" - Proforma faktura), do 30-tí dnů po jejím doručení Objednateli. Po uhrazení 
úplaty Objednatelem bezhotovostním převodem bude vystaven do 15-ti dnů po připsání úplaty na účet 
Odvozce Daňový doklad - faktura, který bude neprodleně odeslán Objednateli.

5/ V případě prodlení s úhradou Výzvy k platbě o více než 30 dnů může být považováno za hrubé porušení 
této Smlouvy a může být důvodem k přerušení služeb Odvozce dohodnutých v této Smlouvě příp. bez 
dalšího k odstoupení Odvozce od této Smlouvy.

6/ Platba za poskytovanou Službu se provádí bezhotovostním převodem na účet Odvozce dle čí. (., 
pokud nebude dohodnuto jinak.



IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1/ Odvozce se zavazuje provádět na základě této Smlouvy dle čl. II. zejména tyto činnosti, které jsou 
součástí Služby:

sběr odpadů 
odvoz odpadů
využití nebo odstranění odpadů v souladu se Zákonem 
zapůjčení sběrných nádob

2/ Provedení náhradního odvozu se sjednává nejpozdějí na následující pracovní den po dni dohodnutého 
odvozu.

3/ Objednatel se zavazuje umožnit přístup pracovníkům Odvozce ke sběrným nádobám a manipulaci 
s nimi při odvozu odpadu. V případě porušení této povinnosti ze strany Objednatele se má za to, že 
Odvozce svou povinnost odvozu, vyplývající pro něho z těto Smlouvy, špinil.

4/ Odvozce se zavazuje, že při jednorázovém zvýšení množství odpadu na shromažďovacím místě 
poskytne Objednateli za zvláštní úplatu v rámci Služby i odvoz tohoto zvýšeného množství, pokud bude 
tento odpad vhodně umístěn vedle sběrných nádob (v igelitových pytlích apod.).

5/ Objednatel se zavazuje, že se nebude opakovaně hromadit nadbytečný odpad na shromažďovacím 
místě. Při opakovaných závadách se Objednatel zavazuje, že na doporučení Odvozce upraví smluvně 
bez zbytečných průtahů četnost odvozů odpadu resp. typ nebo počet sběrných nádob.

6/ Objednatel je informován o způsobu používání sběrných nádob (zejména manipulaci s nimi, odkládání 
přípustných složek odpadu do nich atd.) a zavazuje se, že bude o zapůjčené sběrné nádoby řádně 
pečovat. V případě jejich ztráty nebo znehodnocení nad rámec běžného opotřebení, uhradí Odvozci 
veškerou vzniklou škodu a náklady spojené s dodáním náhradní sběrné nádoby.

7/ Objednatel i Odvozce se zavazují neprodleně ohlásit druhé smluvní straně všechny změny vztahující 
se k obsahu této Smlouvy bez zbytečného odkladu poté co nastanou (např. změna adresy, kontaktní 
osoby, shromažďovací místo atd.).

8/ Odvozce se zavazuje po provedení odvozu odpadu vrátit sběrné nádoby na dohodnuté shromažďovací 
místo (viz příslušná příloha).

9/ Objednatel se zavazuje, že sběrné nádoby budou umístěny v souladu s příslušnými právními normami. 
Odvozce je povinen Objednatele upozornit, že sběrné nádoby nejsou umístěny v souladu s právními 
předpisy, pokud takový stav nastane.

V. Doba platností Smlouvy

1/ Smlouva se uzavírá na dobu U r Č í t O U
5 Účinností od 1. září 2021 do 31. srpna 2022

2/ Obě smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu písemné vypovědět bez uvedení důvodů. Výpovědní 
lhůta činí tři měsíce. Výpovědní lhůta počíná plynout od prvého dne měsíce následujícího po písemném 
doručeni výpovědi druhé smluvní straně.

VI. Závěrečná ustanovení

1/ Vztahy Smlouvou výslovně neupravené se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy 
souvisejícími s předmětem této Smlouvy.

2/ Veškeré změny a dodatky této smlouvy mohou být učiněny pouze písemně s podpisy obou stran.
3/ Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

uvedeným vč l. V odst. 1/. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí 
Objednatel uveřejnění celého textu smlouvy, vyjma osobních údajů, a metadat smlouvy v registru smluv 
včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li Objednateí uveřejnění smlouvy nebo metadat 
smlouvy v registru smluv do 30 dnů od uzavření smlouvy, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejněni 
Poskytovatel ve lhůtě tří měsíců od uzavření smlouvy.



4/ Smlouva je  vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, které mají platnost originálů. Odvozce i Objednatel 
obdrží po jednom vyhotovení Smlouvy.

Přílohy: a) 10622.
b) 10622
c) 10622
d ) 10622
e) 10622
f) 10622
g) 10622.
h) 10622
i) 10622 
j) 10622 
k) 10622_ 
I) 10622 
m )10622

.2-01-1 smés_U lužického semináře 
2-01-2 papír_U lužického semináře 
.2-01-3 plast_U lužického semináře 
2-01-4 sklo_U lužického semináře 
.2-02-1 smés_Karmelitská 529 
.2-02-2 papír_Karmelitská 529 
.2-02-3 plast_Karmelitská 529 
.2-02-4 sklo_Karmelitská 529 
2-02-5 BROKS_Karmelitská 529 
2-03-1 smés_Karmelitská 386 
2-03-2 papír^Karmelitská 386 
2-03-3 plast_Karmelitská 386 
2-03-4 sklo Karmelitská 386
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