SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
(dále jen Smlouva)
převzetí, odstranění nebo využití směsného komunálního odpadu, objemného odpadu
uzavřená dle ust. 1746 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen
„NOZ“), zákonem č. 185/2001 b., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
(dále jen „zákon o odpadech“), dalších souvisejících zákonů a vyhlášek, obecně závazných vyhlášek
města Cheb mezí smluvními stranami;
Objednatel:
Oprávněný zástupce Objednatele;
IČ/DIČ;
Sídlo;
osoba oprávněná jednat ve
věcech technických;

CHETES s.r.o.
Ilja Mlátilík, jednatel
252 08 845 /CZ25208845
Pelhřimovská 2268/1, 350 02 Cheb
Ing. Michal Polák
tel.; + 420 725557238, e-mail; polak@chetes.cz.

(dále jen „Objednatel“)
a
Poskytovatel:

Marius Pedersen a.s.

Oprávněný zástupce;

Ing. Vít Sloup, jedná a podepisuje na základě plné moci

Zapsaný;

v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vl. 389

Právní forma;

Akciová společnost

IČ/DIč;

421 94 920 / CZ 42194920

Sídlo/místo podnikání;

Průběžná 14940/3, 500 09 Hradec Králové
Chocovice 20, 351 345 Skalná

Bankovní účet, číslo

17990143/0300

osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních;

Ing. Vít Sloup, jedná a podepisuje na základě plné moci

/ provozovna Cheb,

tel.; +420 602 646 595, e-mail; vit.sloup@mariuspedersen.cz
osoba oprávněná jednat ve věcech
technických;

Tomáš Králík
tel.; +420 739 682 636, e-mail; tomas.kralik@mariuspedersen.cz

(dále jen „Poskytovatel“)
1.
Preambule
Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem;
Odstraněni využití směsného komunálního odpadu, objemného odpadu.
Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení provedeném podle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“),
nabídku Poskytovatele, která splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci,
podmínky zákona o veřejných zakázkách a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.
Objednatel prohlašuje, že je ve smyslu zákona o odpadech považován zä osobu oprávněnou.
Realizace služeb, které jsou předmětem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou a dále podmínkami
stanovenými v zadávací dokumentaci (včetně všech jejích příloh) jmenované veřejné zakázky a
nabídkou Poskytovatele na účast ve veřejné zakázce, které jsou pro obě smluvní strany závazné
k plnění služby dle této Smlouvy. Poskytovatel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými
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živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném
rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a
organizačními prostředky k jeho realizaci a potřebnými oprávněními a povoleními nezbytnými
k plnění služby.
2.

2.1.

Předmět služby
Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele k převzetí odpadu za účelem odstranění
nebo využití (ukládání na skládku, mechanicko-biologickou úpravu dále také jen „MBÚ“
nebo energetické využití odpadu dále také jen „ZEVO“) odpadu. Odpadem se pro potřeby
této Smlouvy rozumí komunální odpady vznikající na území obce s rozšířenou působností
Cheb, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahuje povinnosti původce
(dále také jen „občan“) a odpady podobné odpadu komunálnímu, jejichž původcem jsou
fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby (dále také jen „původce odpadu“),
a to v rozsahu specifikovaném a stanoveném touto Smlouvou (dále také jen „služba“ nebo
„plnění“).
Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel od Objednatele převezme odpad a dál s ním
bude nakládat v souladu se zákonem o odpadech a dále za obchodních podmínek, které
byly mezi smluvními stranami sjednány v této Smlouvě.
Odpadem se pro účely této smlouvy rozumí směsný komunální odpad, objemný odpad
(dále také jen „odpad“ nebo „KO“) dle katalogu odpadu:
—

—

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

Kata logové číslo

Kategorie

Název

20 03 01

ostatní

Směsný komunální odpad

20 03 07

ostatní

Objemný odpad

Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele zajišťovat pro Objednatele realizaci
dohodnuté služby a dále závazek Objednatele jednotlivá plnění poskytované služby
přijmout a zaplatit Poskytovateli za jejich provádění cenu sjednanou v článku 5 této
Srn lo uvy.
3.
Specifikace plnění
Poskytovatel je povinen provést služby na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době
v souladu s požadavky ve Smlouvě, s platnými právními předpisy a technickými normami a
odpovídajícími technologickými a právním předpisy.

3.2.

Odpad bude dopravován prostředky Objednatele do místa plnění stanoveného v odst. 4.1
této Smlouvy.

3.3.

Předpokládané celkové množství odpadu předávaného Objednatelem Poskytovateli je
stanoveno na 7 500 8 500 tun za rok.
-

3.4.

Hmotnost dodávaného odpadu bude zjišťována na úředně ověřeném certifikovaném
vážícím zařízení Poskytovatele v místě převzetí. Ihned po zvážení a převzetí odpadu, budou
potvrzené vážní lístky předány Objednateli. Originály vážních lístků budou následně
odeslány spolu s fakturou Objednateli do sídla společnosti. Při převzetí odpadu potvrdí
ktomu určená osoba Objednatele vážní lístek Poskytovateli. Vážní lístek bude obsahovat
zejména specifikaci a množství skutečně předaného odpadu Poskytovateli.

3.5.

Objednatel je povinen před zahájením konkrétního obchodního případu předat
Poskytovateli doklady, které je původce odpadu povinen předat provozovateli zařízení
k nakládání s odpady dle příslušných právních předpisů, případně dle požadavku
Poskytovatele.
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3.6.

Objednatel je oprávněn předat Poskytovateli k odstranění pouze ten druh odpadu, který byl
dohodnut v této Smlouvě.

3.7.

Pokud Objednatel doveze, nebo vyloží odpad, který nebude v souladu s podmínkami
uvedenými v této Smlouvě, ponese Objednatel veškeré náklady spojené s vyřazením tohoto
odpadu včetně náhrady škody Poskytovateli, která případně vznikne Poskytovateli v
souvislosti s odstraněním takového odpadu. Objednatel nebo jeho zaměstnanec nebo
dopravce dovážející odpad do místa převzetí odpadů odpovídá za dodržení smluvních
podmínek a platně podepisuje zápis o případném nedodržení smluvních podmínek.

3.8.

Objednatel je povinen předložit v souladu s platnou legislativou ČR základní popis odpadu,
který je předmětem Smlouvy, v případě jednorázové nebo první z řady dodávek odpadu v
jednom kalendářním roce.

3.9.

Příjezdová trasa do sjednaného místa převzetí odpadu dle této Smlouvy bude svými
parametry odpovídat dopravní technice Objednatele dovážející odpad k předání a její délka
bude odpovídat délce trasy garantované Poskytovatelem vjeho nabídce na související
veřejnou zakázku. Objednatel bude ke svozu odpadu používat komunální techniku určenou
pro svoz a přepravu odpadu (svozová technika, nákladní soupravy s velkoobjemovými
kontejnery).

3.10.

Poskytovatel je před uzavřením této Smlouvy povinen Objednateli předložit ověřenou kopii
povolení k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadu v
rozsahu směsného komunálního odpadu a objemného odpadu (rozhodnutí Krajského
úřadu, nebo IPPC). Poskytovatel dále před podpisem této Smlouvy předloží Objednateli
čestné prohlášení o tom, že roční případně denní kapacita zařízení v daném a následujícím
roce, ve kterém bude předávaný odpad odstraňován, nebo využíván, dovolí za dobu plnění
nakládat s požadovaným množstvím odpadu.

3.11.

Poskytovatel je povinen s odpadem nakládat v souladu se zákonem o odpadech a
souvisejícími předpisy a za podmínek uvedených v této Smlouvě. Převzetím odpadu od
Objednatele se Poskytovatel ve smyslu zákona o odpadech stává vlastníkem tohoto odpadu
a přechází na něj povinnosti původce odpadů.

3.12.

Po převzetí odpadu plní Poskytovatel povinnosti evidence odpadu dle zákona o odpadech.

3.13.

Poskytovatel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, podílejících
se na předmětu plnění a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

3.14.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Poskytovatele mající příslušnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Poskytovatel povinen na požádání Objednatele
předložit.

3.15.

Poskytovatel je povinen mít po celou dobu platnosti a účinnosti této Smlouvy v celém jejím
rozsahu uzavřeno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem
pojištění minimálně ve výši 10 mil. Kč. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu plnění
požadovat předložení platné pojistné smlouvy a Poskytovatel je povinen tak nejpozději do 5
dnů učinit. Pojistná smlouva platná ke dni podpisu této Smlouvy tvoří přílohu č. 2 této
Smlouvy.

3.16.

Poskytovatel i Objednatel budou dodržovat provozní řád zařízení.

4.
Místo plnění
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4.1.

Místem plnění se rozumí místo převzetí odpadů, které je stanoveno na adrese: Chocovice 20,
351 34 Třebeň, gps souřadnice N 500 107.4242‘, E 12°401.8383‘ fhttps://mapy.cz/).

4.2.

Termín převzetí odpadu: Denně (pondělí až pátek) včetně státních svátků a dnů pracovního
klidu od 6.00 22.00 hodin. Po vzájemné domluvě možnost převzetí odpadu i v sobotu a
neděli.
-

5.
Cena služby a platební podmínky
5.1.

Cena za provádění sjednaných služeb byla mezi smluvními stranami sjednána dohodou jako
cena jednotková a cena smluvní, a to ve výši:
Cena za bezpečné převzetí, odstranění, využití 1 tuny odpadu činí:
Cena bez DPH: 1.220,00 Kč
DPH: 256,20 Kč
Celková cena včetně DPH: 1.476,20 Kč
Cena bez DPH slovy (jeden tisíc dvě sta dvacet korun českých)

5.2.

Cena za převzetí, odstranění, využití 1 tuny odpadu se sjednává jako pevná a nepřekročitelná
ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy při předpokládaném množství 7 500— $ 500 t za rok.
Cena zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady Poskytovatele nutně nebo účelně vynaložené
při poskytování předmětu plnění, pokud se Strany v konkrétním případě nedohodnou jinak.

5.3.

Cenu za převzetí, odstranění, využití 1 t odpadu je možno měnit pouze v případech, že dojde
ke změně výše daně z přidané hodnoty (DPH) nebo dojde ke změně zákonných poplatků
například za ukládání odpadů na skládku nebo jiných souvisejících nákladů s provozem
zařízení určeného k odstraňování či využívání odpadů dle příslušných právních předpisů, a to
od data právní účinnosti daných změn.

5.4.

Smluvní strany se dohodly, že jednotková cena sjednaná vtéto Smlouvě může být navýšena
jedenkrát ročně maximálně o aktuální míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného
ročního indexu spotřebitelských cen (průměrná meziroční míra inflace vyhlašovaná Českým
statistickým úřadem) počítanou ode dne účinnosti této Smlouvy. Toto bude vždy projednáno
s objednatelem a bude odsouhlaseno oběma smluvními stranami.

5.5.

Cena za provedené služby (vždy za skutečně předanou a převzatou tonáž odpadu), která je
sjednána vtéto Smlouvě, bude Poskytovatelem fakturována a Objednatelem placena ve
formě měsíční platby. Realizovaná plnění považují smluvní strany z hlediska předpisů o dani z
přidané hodnoty za opakovaná a datum uskutečnění zdanitelného plnění se sjednává vždy
k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž bude provedena sjednaná služba, a to za celý
tento měsíc. K tomuto dni bude Poskytovatelem vždy za celý kalendářní měsíc vystaven
příslušný daňový doklad.

5.6.

Faktura (daňový doklad) je Poskytovatelem odeslána Objednateli vždy nejpozději třetí
pracovní den ode dne jejího vystavení. K faktuře budou vždy připojeny soupisy vážních lístků
za daný měsíc.

5.7.

Do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po datu zdanitelného plnění, je Objednatel
oprávněn uplatnit u Poskytovatele reklamaci fakturované částky. Uplatněná oprávněná
reklamace má odkladný účinek pro den splatnosti fakturované ceny.

5.8.

Fakturovaná cena je splatná do 14-ti dnů ode dne vystavení faktury.

5.9.

Cena obsahuje veškeré nutné náklady k řádné službě, včetně všech nákladů souvisejících
(poplatky, předpokládaná rizika, provoz Poskytovatele, obecný vývoj cen, zvýšené náklady
vyplývající z obchodních podmínek, apod.)
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6.
Smluvní pokuty
6.1.

Poskytovatel se zavazuje, že v případě porušení ustanovení povinností vyplývajících z této
Smlouvy zaplatí smluvní pokutu;
6.1.1.

6.1.2.

6.2.

Za prodlení se splněním povinnosti převzít odpad v termínu dle čI. 4 této Smlouvy
Poskytovatel zaplatí Objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5 %
ze sjednané ceny včetně DPH za tunu za každou nepřijatou tunu odpadu.
Za nesplnění povinnosti v odst. 3.12. této Smlouvy Poskytovatel zaplatí Objednateli
smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Objednatel se zavazuje, že v případě prodlení se sjednanou platbou zaplatí Poskytovateli za
každý den prodlení smluvní úrok ve výši 0,05 %. Pro výpočet úroku je rozhodná cena včetně
DPH.

6.3.

Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí smluvní strany nezávisle na tom, zda a
vjaké výši vznikne škoda. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody
v celé výši. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká smluvní straně povinnost splnit závazek, se
kterým je v prodlení.
7.
Doba trvání Smlouvy a ukončení Smlouvy

7.1.

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

7.2.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti nabývá dnem 1. 4. 2017.

7.3.

Tato Smlouva končí svoji platnost a účinnost:
a) písemnou dohodou Stran;
b) písemnou výpovědí kterékoli ze smluvních stran bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí v
případě výpovědi dané Poskytovatelem šest měsíců a v případě výpovědi dané Objednatelem tři
měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé straně.

7.4.

Odstoupit od Smlouvy v termínu kratším než tři měsíce, nejméně však jeden týden, je
Objednatel oprávněn v případě podstatného porušení Smlouvy na straně Dodavatele. Za
podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:

•

Opakované porušení povinností Poskytovatele stanovených touto Smlouvou, byl-li Poskytovatel
na takové porušení alespoň jednou písemně upozorněn během dvou po sobě následujících
měsíců. Pokud Poskytovatel přes písemné upozornění ze strany Objednatele podstatným
způsobem neplní své povinnosti stanovené touto Smlouvou a ani v přiměřené době, nejdéle však
14 dnů od odeslání výzvy, resp. upozornění Objednatelem, nesjedná nápravu, nebo nedojde ke
vzájemné dohodě o způsobu sjednání nápravy v narušené smluvní oblasti.

•

Poruší-li Poskytovatel svoji smluvní povinnost odebrat odpad s prodlením delším jak 5 dnů.
Smluvní strany výslovně ujednaly, že v takovém případě Objednateli vzniká nárok k Poskytovateli
na úhradu oprávněných nákladů vynaložených na zajištění náhradního řešení k plnění zákonných
povinností Objednatele upravených a zajištěných touto Smlouvou.

•

K odstoupení od Smlouvy dle tohoto odstavce je Objednatel oprávněn v případě, že se prokáže,
že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této
Smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.
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7.5.

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno prokazatelně doručeným písemným oznámením
druhé straně. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je
jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením oznámení druhé straně.

7.6.

Odstoupením od Smlouvy dle odst. 7. 4. tohoto článku nebo ukončením dle odst. 7.3.
zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení či ukončení Smlouvy se
však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi
smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat í po ukončení Smlouvy odstoupením.

8.1.

8.
Závěrečná ustanovení
výslovně
neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení
V případech v této Smlouvě
NOZ a obchodní zvyklosti.

8.2.

Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou
neplatnost. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit po vzájemné dohodě toto
ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu zrušeného ustanovení.

8.3.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy vyjmenované níže.

8.4.

V případě rozporu mezi zněním ustanovení této Smlouvy a zněním přílohy má vždy
přednost ustanovení této Smlouvy.

8.5.

Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná nebo podléhají znění odst. 5.17 této
Srn lo uvy.

8.6.

Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8.7.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či
Poskytovatel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

8.8.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z
vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom

předkládá

vyhotovení.

8.9.

Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke
smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost
věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.

8.10.

Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, sjejíchž obsahem je spojen vznik, změna nebo
zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou
druhé smluvní straně je splněna při doručování prioritně datovou schránkou nebo poštou
dle zákonných ustanovení NOZ o doručování písemností.

8.11.

Smluvní strany výslovně souhlasí 5 tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna na profilu
zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní
Smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků.
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8.12.

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a
na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:
1. Vyhláška města Cheb č. 12/2006 Obecně závazná vyhláška o nakládání s komunálním a stavebním
odpadem ze dne 20. 6. 2006 s účinností od 1.8.2006
2. Pojistná smlouva
3. Plná moc

V Chebu dne. 2017

V Chebu dne

podpis:

podpis:

za Objednatele
Ilja Mlátilík, jednatel

za Poskytovatele
ing. Vít Sloup, oblastní manažer

phiimoSk0

Marius Pedersen as.
Průběžná 1940/3
09 Hradec Králové
DČ: CZ42194920
86-

i

jcdnOLeI
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Obecně závazná vyhláškao
nakládání $ komunálním a stavebním
odpadem
12/2006

-

MĚSTO CHEB
OBECNĚ ZÁVAZNA VYHLÁŠKA
1212006
o nakládání s komunálníma stavebním odpadem
Zastupitelstvo města Chebu se usneslo dne 75. června 2006 vydat podle 10 a 84 odst. 2 písm. i) zákona č.
72812000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením
17 odst. 2
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen „zákon o odpadech“), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku města Chebu:

čl.1
Předmět, působnost a závaznost vyhlášky
(1) Obecně závazná vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen ‚systém“) vznikajících na území města Chebu (dále jen „město“) a určuje místa k odkládání
odpadů. Dále upravuje nakládání se stavebním odpadem.

(2) Obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby1), které mají na území města trvalé bydliště, a
pro další osoby, které se na území města zdržují.
(3) Obecně závazná vyhláška je závazná pro všechny právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání,
které se na základě smlouvy s městem2 zapojily do systému města, pokud není v dané smlouvě mezi městem a těmito
osobami uvedeno jinak.
(4) Obecně závazná vyhláška se nevztahuje na vyřazené výrobky (např. elektrozařízení z domácností, elektrické
akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky3)), které má povinnost od spotřebitele zdarma
zpětně odebrat povinná osoba (zpravidla výrobce) v souladu se zákonem o odpadech4). Tyto výrobky se odkládají na
místech zpětného odběru určených povinnou osobou. Povinné osoby však mohou po dohodě s městem využívat systém
města, např. sběrný dvůr.

(5) Obecně závazná vyhláška se nevztahuje na nakládání s autovraky5). Každý, kdo se zbavuje autovraku, je
povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo
odstraňování autovraků v souladu se zákonem o odpadech6).

htp:/iwww.cheb.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=50918id=3608318n= 12%2D2006%200becne%2Dzavazna%2Dvyhlaska%2Do%2Dnakladani%2Ds%Z..
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Či. 2

Základní pojmy
(1) Základní pojmy z oblasti odpadového hospodářství (odpad, nebezpečný odpad, komunální odpad, nakládání
s odpady, využíváni odpadů, úprava odpadů, odstraňování odpadů, skládka odpadů, skladování odpadů, původce odpadů,
oprávněná osoba) jsou definovány v zákoně o odpadech7).
Základní pojmy pro účely této obecně závazné vyhlášky:
(2) Veřejná prostranství jsou náměstí, ulice, parky, ulice spolu s přilehlými chodníky a bezprostředně sousedící
veřejná zeleň sloužící k obecnému užívání, přístupná každému bez omezení, a to bez ohledu na vlastnický vztah k těmto
pro sto rám8).
(3) Objemný odpad je komunální odpad, který nelze vzhledem k některým Jeho vlastnostem (např. velikosti,
hmotnosti a podobně) ukládat do běžných nádob na odpad.
f4) Nádoby na odpad slouží k přechodnému shromažďování komunálního odpadu, určeného k pravidelnému
odvozu oprávněnou osobou.
(5) Zvláštní nádoby na odpad slouží k přechodnému shromažďování vytříděných složek komunálního odpadu, tj.
objemného odpadu, odpadu z údržby zeleně, nebezpečných složek komunálního odpadu a podobně.
(6) Sběrný dvůrje zařízení určené pro odkládání vytříděných složek komunálního odpadu. Sběrný dvůrje fyzickým
osobám přístupný v provozní době za podmínek stanovených provozním řádem zařízení. Sběrný dvůr může být mobilní.

Č13
Všeobecná ustanovení
podobného
(1) Sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu od fyzických osob a odpadu
na základě písemné
které
podnikání,
k
oprávněných
osob
fyzických
nebo
osob
právnických
od
odpadu
u
komunálním
smlouvy s městem využívají systém města, zajišt‘uje město prostřednictvím oprávněné osoby.
odpadů. Do nádob na
(2) Komunální odpad je povoleno ukládat pouze do nádob určených ke shromažd‘ování
vyznačena. Pokud
způsobem
m
jednoznačný
nádobě
na
která
je
odpadu,
odpad lze ukládat pouze tu složku komunálního
který zbyl po
odpad,
komunální
ukládán
ní
že
do
je
to,
za
se
má
odpadu,
druh
žádný
vyznačen
odpad
na
není na nádobě
vytřídění.
ve vlastnictví
(3) Nádoby na odpad jsou umístěny na místech k tornu určených. Takovými místy mohou být pozemky
prostory.
jiné
fyzických osob nebo původců odpadů, veřejná prostranství nebo
(4) Veřejné prostranství může být pro tento účel využito Jen se souhlasem města.
na veřejných
(5) Komunální odpady z domácností nelze ukládat do veřejných odpadních nádob (košů) umístěných
prostranstvích a určených pouze pro vhazování drobného odpadu.
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Čl.4
Vytříděné složky komunálního odpadu

(1) Vytříděné složky komunálního odpadu, zejména objemný odpad, odpad z údržby zeleně a nebezpečné složky
komunálního odpadu, je možné odkládat pouze do zvláštních nádob na odpady, do sběrných dvorů v systému města a do
zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů, které provozují ktomu oprávněné osoby.
(2) Do zvláštních nádob na odpady lze ukládat pouze ty druhy odpadů, pro které jsou nádoby určeny.
(3) Zvláštní nádoby na odpady umísťuje oprávněná osoba na místa určená městem dle stanoveného systému.
(4) O době a místě přistavení zvláštních nádob budou fyzické osoby informovány způsobem ve městě obvyklýma na úřední
desce.

Č15
Povinnosti fyzických osob,
právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání
zapojených do systému města

(1) Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množsMa nebezpečné vlastnosti.
(2) Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad pouze na místech určených městem a ode dne účinnosti
závazné vyhlášky třídit komunální odpad na následující složky:
obecně
této
a) papir, lepenku,
b)sklo,
c) plasty, nápojové kartony „tetrapak,
d) objemný odpad,
e) odpad z údržby zeleně,
f) nebezpečný odpad,
h) kovový odpad,
i) biologicky rozložitelný odpad,

j) další složky odpadu

určené městem.

(3) Povinnosti uvedené v odstavci 1 a 2 platí ve stejném rozsahu pro právnické osoby a fyzické osoby oprávněné
k podnikání, které na základě písemné smlouvy s městem využívají systém města, pokud není v dané smlouvě mezi městem
a těmito osobami uvedeno jinak.

ČI.6
Nakládání se stavebním odpadem

(1) Ukládat stavební odpad do nádob na komunální odpad je zakázáno.
(2) Odstranění stavebního odpadu si fyzické osoby zajistí u oprávněné osoby na vlastní náklady.
http://www.cheb.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org50918,id360831 8n= 12%2D2006%2Dobecne%2Dzavazna%2Dvyhlaska%2Do%2Dnakladani%20s%Z..
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ČL7
Sankce

Za porušení této vyhlášky lze uložit pokutu v souladu s platnými právními předpisy9.

Čl.a
Kontrolní činnost

Kontrolu dodržování této obecně závazné vyhlášky provádí Městská policie Cheb a pověření pracovníci Městského úřadu
Cheb.

Či. 9
Závěrečná ustanovení
(1) Město zajišťuje informování fyzických osob o nakládání s komunálním a stavebním odpadem prostřednictvím
Městského úřadu Cheb.
(2) Ke dni nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška města Chebu č.
579/1998 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

Či. 10
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2006.

MUDr. Jan Svoboda v.r.
starosta města Chebu

RN Dr. Ravel Vanoušek v.r.
místostarosta

Zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Cheb dne 20. 6. 2006
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1)

7 až 10 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

2)

17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

3)

38 odst. 1 zákona č. 185/2007 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

4)

38 odst. 2 až 11 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů

5) 36 zákona
č. 185/200 1 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

6)

37 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

7)

3a

4 zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

8) Obecně
závazná vyhláška města Chebu č. 6/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

9) Zákon
č. 200/1 990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni),

ve znění pozdějších předpisů
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Pojistná smlouva číslo: 0013875000
Česká podníkatelská pojišťovna, a. s., Vienna lnsu rance Group
Sídlo: Praha 2, Pobřežní 665/23, Psč 18600
Zastoupena Ing. Pavlem Wiesnerem, ředitelem üseku podnikatelských rizik
osobou pověřenou na základě plné moci

a
!gor !ern, rionánm editeiem
osobou pověřenou na základě plné moci

iČ: 63998530
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433
Bankovní spojeni: česká spořItelna, a.s., Č. ‚. 700135002/0800
Tel: 495 704 410
dále Jen

pojisutel

a

Obchodní firma: Marius Pedersen a.s.
Sídlo: Průběžná 1940/3, 50009 Hradec Krá‘ové
Zastoupena Markem Gilarem, provozním ředitelem; na zcidě plné moci udělené
představentvim společrŤosti
iČ: 42194 9Z0
Zápis v obchodním rejstříI;i Krjský wud v Hrndci Králové, oddíl B,
vložka 389
dále Jen

pojistn(i

uzavírají
podle zákona č. 8i2012 Sb., cbčanský zákoník v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými
podmínkami pojistitele a přílohami tvoří nedflný celek.

Zprostředkovatel pojištění: CE.B, as., 9990602007
Vypracoval: JiříJfIek

Správa pojistné smlouvy: 0Kl Rř{ HK, 2891803000
ceská podnikatelská pojišfovna, a.s. Vienna lnsurance Group
Pabřeini 665123, 166 OO Prahu 8, fax. $47 213 466, e-moQ info«cppcz
je zapsaná v obchodnĺrn rejstřiku uedeérn Mnsskim soudem v Praze oddil R, vI.,žo 3433.
IČ: 63998530, WC: CZ63998530, DiČpr. DPH CZ659000955
—

YIENNMNSURANCEGROUP

Čoká pcdnikateLká poji

3v,

a.., Vienna lnsurance Group
PS 0013875000

Článek L
úvodní I5tnnvpf
2.

Členský stát sídla pojistitele: Česká republika
Pojistník sie vi1 tuto pojisr ou smlouvu Qcjistiteem ue svůj rěih tzn. ie árceř pojštěným a ve prospěch
pojištěných uvedených v přu1ne Č.1 t4to rnlouvy.

3.

Předmět pká:( rbo činnosti ieh ]išěných k lni ařenl .o pisri mlou‘ryje uveden v přiložených
výpisech z Z.hchod1flC roJtíku, ker t‘cří přílohu Č. 2 pojistr noVy.

4.

V přípaaé pořízeni nove ocnodni korporace je tato korporace auzomaticky pojištěným ve smyslu této pojistné
smiouvy. V případě, že do 30 dnů ob pcízen nové oIchodr,í koľporace není poji3titeli doručeno prohlášení o
přistoupeník pojistné smlouvě, korporace přestává být po uplynutítéto lhůty pojištěným.
Pojištění se díVacrii ojistnými p mínkmi (dme Jen VPP), DopMkovýi pjistnými pcmínkami (dále Jen
nmi v či. ti pojistné smlouvy a dále ujednáními
drnírkr (die Jen ZPP) u
DPP), Zv)átn(mi pofstnými
sJednan‘ml “pojistné m!,‘jvě VPP. DPP a ZPP tvoří ořílohu Č. 3 pojistné smlouvy
Oprávněná osoba: osoba, které v důsledku pojistné udilosti vznikne právo na pojistné plněni podle příslušných
VPP, DPP Či ZPP.

1.

S.

6.
7.

8.
9.

Místo pojištěni; území Č a E‘;ropy
Pojistné Částky byly stanoveny pojistníkem. není-li v této pojistné smlouvě dá‘e uvedeno jinak.
Sjednané p šríjs cjiěním škociovým.

Foiism neeezůeČí.
1.

ČIinei II.
edmětv eojiŠtěrd. oflst;é Částku, HmitvDltění a spoluúČasti

POJIŠTĚNf OOPC!VDNOSTI

Z pojištění odpovědnosti má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě pojistné události nahradil poškozenému
ve výši určené zá‘onem, pojisznou smlouvou a
majetkovou újmu tškocu), popřípadě i jinou újmu, v wzahu
přrslušnými pojistnými prnmínkarni, vznikla-J povinnost k náhradě pojiŠtnérnu.
PojIštění se řídí: VPP pro pojištění odpovědnoszi VPPOD 1/14 (dále Jen VPPOD 1114)
DPP pro pojěnl dpověuosd pnikztehs DPPCF P 1/14 tdále jen DPPOP P 1/14)
1.1. Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou po‘innort pojštěnéhn nahradit poškozenému újmy specifikované
V DPPOP P 1/14. vznikla-li pojištěnému povinnost k jejich náhradě v souvislosti s:
Činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo v souvislosti se vztahy z této Činnosti vyplývajícími

-

•

nakládáním s odpady a nakládáním s nbczpečnými cdpy
pohybem popelnic a kontejnerů
vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovité věci, pokud slouží k výkonu výše uvedené
činnosti
v souladu s Článkem 5, bod 2, písm. f) DPPOP P 1/14 se ujednává, že pojištění i na Činnost, u které zvláštní
právní předpis ukládá povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti za Škodu puvinně smluvní pojíštění). Pojištění
se vztahuje pouze na odpovědnosti za škodu na životním prostředí a zdraví lidí způsobenou provozem skládky
nebo její Části v první fázi provozu skládky a za škodu vzniklou z důvodu ukončení provozu během první fáze
provozu skládky, a to ve smyslu ustanovení 48a zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předp!sů.

Rozsah pojištěni: Pojištění se sjednává v rozsahu Článku 2, bodů 1, písm. a)1 c) až 7 b) DPPOP P 1/14 (dále Jen „obecná
odpovědnost“).
V souladu s Článkem 2 DPPOP P 1/14 se majetkovou újmou vzniklou na hmotném majetku rozumí
rovněž újma vzniklá na životním prostředí, pokud tato vznikla nenadálou poruchou ochranného
zařízení.
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V souladu s článkem 2, bod 3, 4 DPPOP P 1/14 se pojištění dále vztahuje na náhradu nákladů léčení
vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetích osob I zaměstnanců,
pokud tyto vznikly v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného
V souladu s článkem 2, bod 2 DPPOP se ujednává, že pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou
povinnos! pojištěného nahradit majetkovou újmu vzniklou na hmotném majetku zaměstnance při
plnění pracontch úkoic, neix v pflm sMsloti
PojÍtěíií se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou třetí osobě na
pneurna tikách vozidel.

Pojistný princip:

Pojitění hecné odpově‘incsti se sednává na pojistném principu uvedeném v článku 4, bodu 2
DPPOP P 1/14. Ujednává se horní mez pro nahlášeni škodných událostí e délce 6 let po skončení
trváni pojištění.

Limit pojistného plnění činí 51.000,000,-Kč na p,jistnou sníouvu a pojistný rok
Roční subiimít plnění pio nakdni s rbe pLnými odpa Čim 20.000.000,- Kč
Roční sublimit plnění pro újmy zpCsobené pohvoem popehiic a kontejnerů Činí 200.000,- Kč
Pojištěni se sjednává se spolu účastí ve výši
Spoluúčast pro újmy způsobené pohybem popelnic a kontejnerů se sjednává ve výši
Spoluúčast pro náhradt nákladů iéČeni iynaložených zdravotní pobštovnou e sjednává ve výši
Spoluúčast pro majetkovou ujmu wnikou na rimotr,érrl majetku zanIěsrnance se sjednavá ve výši

..

10.000,-Kč
5.000,-Kč
5.000,-Kč
2.000,-KČ

územní platnost pojištění: v souladu s Článkem I., bod 7 pojistné smlouvy
Pro náhradu nákiadů IéLeni vynaložených dravoní pojišťovnou se sjednává územní platnost pojištění: eo6rafické
území Evropy
Ujednává se. že pokud v rúěhu poistné rku djd wýplatě pojistného plněm arieóo tvorbě rezerv na pojistné
plnění v souhrnné částce vyšší než 20.000.000,- Kč, pojistitel v případě potřeby pojištěného navýší formou dodatku
pojistné smlouw limit plněni uvedený v Článku H., bod 1, odstavec ..1. pojistné smlouvy tak, aby minimální hodnota
nevyčerpaného limitu plněni činila .000.0W,- Kč. Za toto navýšení trnde donodnuto dodatečné pojistné.

1.2.

V souladu s člnkem 5, hodem 3 DPFCP 1/14 52 uj2dnává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného
nahradit újmu na život, zdr;iví nebo vécí vzriikluu jiné osobě spolupojištěné touto pojistnou smlouvou, která je
majetkově ínio či nepiímo tiwpo,ena ‚kiíwá odpovédnosť‘
—

Roční subllnlt pojistného plnění Činí
Pojištění se sjednává se :;poluúčastí
Územní ato.t njištrÝ: culzdL čki

5.0(10.000,-Kč
10000,-Kč
7 poji1 micIJW

.

1.3. V souladu čnkom 2, hod 1, písm. a), c?PDP P 1/14 so ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost
pojištěného nahradit náledné mnajetkovd újmy, a to včetnČ ušlčho zisku.
Ročnísublimit ojktnéh Iirfčn(
000.000,-Kč
PojištěnZ se rjeinává se Olďť
Územní platnost ?ojiště v souladu s čnemI., bod 7 poiismé smlowy
1.4.

V 5ouladu s čI.ínen, !‚ hodt‘m
pi‘
DPPQP
1/14 o iedvá, že pojištěn se vztahuje na povinnost
pojištěného nahradit lrrit vznikio na věcí, kterou převzal do pnného užívání. Pojištění se nevztahuje na
újmu vznikiou zirácu iěi u
újniu vzniklou na oprávněně Lž(vaném dopravním prostředku.
.

Roční sublirnlt tclistni: onníiri
Pojištění se sleinává S? pokjúčasti
Územní platnus ‘rlištii: c«jlahu s nkm
.

...

.

2.500,-Xč
hd poitn‘ rnioI\V
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1/.4 se ujednává, že pojištěni e vztahuje na povinnost
1.5. V 3ouladu s rm 5, L,id.rn 2, pím. a) DP‘OP
pujzštén: nahtdt ijmu w.ikou ri vĚJ, kt.o p evz.i ;;a úeem orovedení objednané činnosti (zpracování,
oprava, úprava, ischova, prodei, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci apod.), dojde-h kjejich poškození.
Zflčflí fl€2O
‘0.O0O,-Kč
RonsubllmIt pojistného plnění činí
Pojlštér‘ e sje: u prjlitatl
Úi2mnl pat1o.t poj;šěr. v sc.itdu s článkem I., bd 7 ;oFtné smlouvy
1.6.

Pojištěni se iztahuje na odpovědnost za škndis zpúsriienou plyny nebo vzduchem V tlakových nádobách vyjma
vyrcby tíakuvýi a .‘ync4ch lal-v a
Ročnístltpciktné,oplněníiní
10.O00,-č
Pojištění se sjednává 5‘? spoluúčastí
Územní platnost pojištén: v u!du s článkem l., bod 7 pojistnú miciuvy
...

1.7.

Ujednává se, e pujitění se vztahuje I na odo dnosta škodu způsobenou na motorových vozidlech ve
vlastnictví pojištěných nebo třetích osob, pokud Škoda vznikla v arelu skládky odpadů, která je ve vlastnictví
‘nyn a pokid :Vl. slnn3 .-ševa pev?rtw pť‘?ni ulcžr,a ZOSWpĽ1 poJLtitefe.
něktréIio z po
2,UC0.U00,-Kč
Roční sublfmft pojistného plnění činí
50.00ů,-tč
Pojištěni s siednová se spolu cčasd
Územní platnost pojištěni: v souladu s článkem I., bod i pojistné smlouvy

1.8. Ujednává s že pouštění e vzthu‘e n od!7o,ěrnost z škodi. ůsebenoni třetí osobě hmyzem, pokud byl
tento přenesen/zevlečen ze aízení provozovaného některým z pojištěných.
Roční sulitit uhc pnéní čin
Pojištěni se sjedna s pouučati
Územní pIanost půjitárí: v souladu s

10000000,-Kč

árl:em I., ood 7 pojist;e smouvy

Po]:stitel hiiJí po:e ‘čefiě ‘,naiož dod‘, na 1eznfe!:c a
1.9. Y souiadu s Čkn 5, bodem 2, písm. d) DPPCP P 1/14 se ujednává, že pojištěni se vztahuje na povinnost
pojištěaéo nahradit újiu vzniclou na přioz€ných rvoc‘n !ověka případnč i způsobené duševní útrapy. Pojistné
plnění bude pcsytnuto pouze na 2ák!dě prvctcného rczhodnut soudu.
Mimo výluk uvedených ve VPPOD 1/14, DDPOP P 1/14 anebo ujednání v pojistně srn!ouvČ, se toto pojištění dále
nevztale na pMruwst poitěnéhc nahradit poškozenému újmu vzniklou:
-

-

urážkou, pawk:vou,
násobeni;r tičlnkú zásahu jeho uváděním ve veřejiou známost,
porušením práv z průmyslového nebo Jiného duševního vlastnictví
seXuáinírn obtěžováníl]I neuo zneužánrn,

3.000.000,-Kč
Roční sublimlt pojistného plnění Činí
10.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí
Územní platnost pojištění: v souladu s Článkem I., bod 7 pojistné smlouvy
1.10. V souladu s článkem 5, bodem 2, pism. f) DPPOP P 1/14 se ujednává, že pojištění se vztahuje na právním
předpisem stanonou pvinncst pojištěného neb čSO rkonávaj:í veřejnou službu nahradit jinému nebo této
osobě újmu v rozsahu článku 2, bodů I až 6 DPPOP P 1114 způsobenou při výkonu veřejné služby dle zákona
Č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
1.000.000,-Kč
Roční subllmtt pojistného plněni činí
1.000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčasti
Územní platnost pojištění: v souladu s článkem l., bod 7 pojistné smlouvy
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2.

POJlŠTĚNfODPOVDNOSTI ZA ÚJMU ZPŮSOBENOU VADOU VÝROBKU

Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku má pojištěný právo, aby za něho pojistitel v případě
pojistné události nahradil poškozenému majetkovou újmu (Škodu), popřípadě jilnou újmu, v rozsahu a ve výši určeně
zákonem, pojistnou smlouvou a příslušnými pojistnými podmínkami vznikla-li povinnost k náhradě pojištěnému.
Pojištění se řídl. VPP prc pojištěni odpovědnost VOL 1/14 (ái jen Vi‘POD 1/14)
DPP pro pojištění odpovědnosti podnikatele DPPOP P 1/14 (dále jen DPPOP P 1/14)
ZPP pro pojišt‘ní cdnvěroti za úimc‘ způsoerou vadou výrcihku !PPW D t714 (dále en ZPPW P
1/14)
2.1.

Pojištění se vztahuje na 2ákonem stanovenou povínnost pništěného nahradit poškozenému újmy specifikované
v DPPOP P 1/14 a ZPPi P 1/14, vznikia-li pojišcénérnu povinnost k jeich náhradě v souvislosti s:
-

-

vadou výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeu( pr jejím předání
vadně vykonanou prad, jejíž vady se projevi po jejím ukončeni a vjejichž důsleoku vznikne újma na životě,
zdraví nebo Věci.

Pojištění se vztahuje r: v.hny výrobky a s!už) p3jn‘c.
Rozsah pojištění: Pcjištěn( se sjednává v rozsahu Článku 2 DFPOí‘ P 1/14 a Článku 2 ZPPW P 1/14 (dále jen
za újmž zpisobenuii vad3u vrobku‘).
V souladu s článkem 2, bod 1, písm. a, c) DPPOP P 1/14 se ujednává, že pojištění se vztahuje na
povionos pojištěného nahradit následné majetkové újmy. Pojištění se však nevztahuje na pokuty,
fina;.čil, peiic.
Pojistný prlndp:

Pro pojšt:ií ůipovdnosti z újmu Ipo1e.ou .aou výoku se cdch od článku 4, bodu 3
ZP.\‘ i‘ 1, 1‘ ujednť. ž p
ui;h.ir.i ikj práva na pjlstri pnní je, že příčina škodné
áti nz;tila v dobá trván pajštěn rbo I v obě řd poČáten pojištr.i, t však raximálně
‘t dohě od ?1 I 2.2Q0 nárok po oer‘áho na ráhadu ťimy byl vznesen ‘ěhen trvání pojištění a
v‘-‘ rrx !ej příiia riebva pojiičnmu známa v době sjednání pojištění. V souladu
S čláren fl, bod 5 VPPDD 1/14 se ujunává horní mez pro nahlášeni Škodných událostí v délce 3
měsic .C) scoričenl trvání pOjištui.

Limit pojistného
Pojištění se sjednáv e srvI!.útíěo v‘‘ši
10 O0-(č
Územní platnost pojištěi. v sčuíadu s člérker I., b‘d 7 pcslná sm!ovy
Odchylně od článku 4, bo‘J t žPiV P 1/34 se i irá, e pnstné oinění ‘Nplacené ze všech pojlstnýoh událostí, které
nastaly v průběhu jednoho oojitnhC obdob! fořiozdně v prúbéhu olatnosti pojištění sjednaného na kratší pojistné
obdobO nesrnr přeráhut rIvonásobek limitu n•‘ r‘h pn-ii s)ednaněho v pojistné smlouvě

2.2.

hodem 2, pďii a) a g) !YFV P 1/14 se jitěi vztahu!e I na pravnim předpisem
V souladu sč)ánern
stanovenc pcv:eno: po.snóh, nai
zrr.bz macthovcu újr. rataku v isdku toh3, že věc
vzníklá p.jeuim rLc srrtiikn ;n ‘ci st:tnm zýb;i v oný1 nolo dodio pisěiým je vadni.
Pojistita iad tn•, Ij nl;
u .j,nk re p u,íž.mí n zriv, ‚yrnení nebo na hmotném
majetku jeho poaa-í :‚iantm ncbr trtou rr-b3 jako újma z toho vyplývající, PojWění podle tohoto bodu
ktr tvří pVchL pcjstnt si!iivy.
se řidt doIožkn
‚

RcČ1fsu!ím!tpojhtn‘! 1.n‘čirí
i!9č1t
Pojičtěnf s s nk‘iť ‘
Územn!
pr-j trí v oi!rhj ř-ikr-Ĺ, w-..

2

0030-Kč

‚....
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.iäk
lJýklad poir, výIy zjjtění
.

Vedle pů,
pojmů

vk
pu

če

ije v‘)un ‘a YP‘, l‘‘ :
pc t3 ;

.v‘; 9jímá .enta ‘ý!dad dalších

m[suIin‘i něrí se rcz‘rrií rní hrziice pojitnho plnění pojstíel pro jednu a všechny pojistné
události nrtai v průi,ěht D‘stného roku.
pu;istn nk,m s rozumí období jedncho kal dářníhe r.ik!. kten počíná bet rtnern očátku pouštění.
nh ‘nní oistitk pro případy pifíkovzr rojistné smlouvě.
rozumí horní hranre
Sublim“rr ině“í
Je uplaňr v rámci limitu niněií, ke ktrrrnt: :‘rtauíe.
Majetknve Ljnou zniídou na h otnén iatku se rozumí rovněž úima vziikk na ivotnm prortředĺ, pokud tato

Ročníi

vznikla nerdicu otruciúu ochranného zaize..

Územní pIatnoi v pojištění odpovůdosti:
o Česká rirublha s ro:umí, že poj;těn
o

53 vztahuje na újmu vzniklou na územ čké repubQky, v případě
soudniho rooru musí být nárok uplatněn před čirni soudy a podle platného práwTího řádu České republiky.
Evrea se rozuní, že poUštění se vztnbuj n ijiu v!rkkj ria umi Evropy, v případě soudního sporu musí být
nárok upiii‘.n přěd soudy státu. kten2 je t,‘částí Evrooy. a nedle oItnthn rávMhe řádu státu, který je

sočátí evropy.

čánok IV.
Vznik šné uost trí petriíz bez z

čnáic orL‘aciu na psiunm tisk

isi, dQpisern nebo faxem na

adresu:

C.E.B, .s.
Lublaňská 57
12ů ů3

tel. 2L Si ain, Tax. LZ1 590 310
nebo přio na adresu:

esk priltťl.sá

jLťcvw. a.s.,

Vi2rm n-:a iroup

OLPU M
P. O. EOX 28
66442 Modřlce
te: 861 44 55%. fsx: .7 213 418

Cla nc V.

1.

2.

tl, ZP a uJJnáni uvedených
Vznikne-li p;ávo no plnění z pustně udh.si, po.ktra pcj tal phteí pe
v ta pojistne srriiuve.
V případě plnění v cizí měně se pro přepočet použij2 hursu oficičlně vyhlářeného ČN ke dní vzniku pojistné
události.

3.

Má-li oprávněná osoba při pro,áděnh opravy nebo náhrady ouvisející 5 pojistnou událostí ze zákona nárok na
odpoČet DRN, poskytne pojistitel plnění bez DPH. \1 přroadech, kdy pojistník, rsp. škozený subjekt tento nárok
nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.

Leká poťrkatelsk poflšťovna, a.s.; Vienna lnsutance Group
P50013875000

áánek Vl.
v‘e a zŮsob placeni pollstného
Pojistně za sjednanou dobu 3 let činí:

1.

1. Pojištění odpovědnost za Škodu a za Škodu způsobenou vadným výrobkem
Pojistné

_-

Sleva ve výši 10% za sjednanou dobu pojištěni
pojistné za sjedici crh

-

let po slevě Činí

ič

Kč
KČ

2.

Pojltné se ovaue z zené i‘žiIem o;p!rí
je-li placena prostřednictvím peněžního ústavu.

3.

Způsob zaplacení poj istrhc
Pojistné je pojistným běžným a bude p]auio za čtvtietn( pojistná obobí k datu a v částkách takto;
datum:
I čási:
3ttrn:
fiJ..oL2o1sí rm-Kčr012O16
01.04.2015
01.042016
KČ
0107 20i
OiO72O1
ä10.201j!J 01,102016

J

í!‘šné čk‘ pcjitného na

čt.‘a:
KČ
KČ
.ZZKČ
Kč
‚-

-

datLzm:
01.01.2017
01.04 2017
Oj. 07 2017
01.10.2017

účet

pojišťovacího makléře,

částí‘a:
ij,-‚-

—

Kč
Kč
K.
Kč

4.

Pojistné burh placeno orosřeďnicvím
ního ústaí a účet pojitovať makléře Č. 1436,68O0
vedený u 5,erbank . s. :pInornocré mal4iská polečosti C.E.B., a-s. se síem Ld aiská 5/!37, 120 00
Praha 2 poi vari2L nn
molem 00175D0) (číslc pojistně :mIouvy. Pojiatn. bude lir ‘iit každý ednotflvý
subjekt sarostatn
:it s považuje
hraeé iřpním na výše uvedrký

5.

Každý jednivý s.. jiohaš.j, ž pujistné bude
na základě akwry vystavené
ín C,E.B., a.s.
Pojistníkovi ia‘:řnH t‘ pojis1:é ami‘.«v ‘;-íká rek k r-d p 1sv‘ho za lrdn!i-é rorá subjekty.
Dojde-Ii k prodlení niire‘ nnj é je4ií
itěný: suÝ‘kt. neciojdelť znik nojstré snk‘uvy,

rtzt
Pojistná doiPojištění a pojistné oxei e siednavá na dobij tří k-t
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1. Seznam pojištěných subjektů
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neť(wPa. a.s.

erie Insřarte Gmup
PS 0013875000

2. Výpisy z OR pojiszníka a pojištěných
3. VPP a DPP dle textu pojistné smlouvy
4. Plná moc makléře
5. Prohlášení pojištÉných
6. Zplnomocnění osob jednajících za pojistitele
7. Zplnomocnění zástupce pojistníka
8. Doloika DOPCJ8i
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ČESKÁ
POJitOVNA. A. S.
VIENNA INSURANCE GROUP

REGIONÁLNÍ ŘEOfl EL5rvl
t)
HRADEC RÁwv
$0002 Hradec KMioé
4 441, íi 4 704

Škro ov

É.‘

V Praze dne
če.ká podnikatelská pojištovna, a.s,, Vienna Insurance roup
Igor Rejzek
Ing. Pavel Wiesner
reionálni ředitel
ředitel úseku podnikatelských iizik
MaI1tä Pedr$efl ass.
Průběžná ‘940/3
09 Hrcjdec Xíálc‘Vě
CZ42H920

fl fl

V Hradci Králové dne
Marek Gilar
na zkladi plné moc

-9

.lPp
VIENNA IN$URANCE GRoup

Čt 63998530
Tel; 495704441

ČPP.a.s.,VIG
Pobřežní 665/23
126 00 Praha 8

POJISTNÝ
OSVĚDČENÍ
Pojistník / Pojištěný:

CERTIFIKÁT
O

POJIŠTĚNÍ

Marius Pedersen, a.s.
se sídlem PrŮběžná 1940/3, 500 09 Hradec Kr1ové
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové.
oddíl B. vložka 389
iČ: 42194920
Česká podnikatelská pojišt‘ovna, a,s Vienna Insurauce Group
se sídlem Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 3433
iČ 63998530

Pojistitel:

Pojistná smlouva Č.:

0013875000

Pojištěné riziko:

Pojištění odpovědnosti vzniklou jinému v souvislostI s Činností pojištěného
nebo vztahem pojištěného

Limit plnění:

51 000 000 KČ

Platnost smlouvy:

od 31. prosince 2014 do 30. prosince 2017

Další pojištěné subjekty:
Bohemian Waste Management a. s.
DESTRA Co., spol. s ro.
EKO Chlebičov a. s.
EKO servis Varnsdorfa. s.
EKOLA České Libchavy s,r.o.
ELlO Slezsko a. s.
Hradecké služby a. s.
HRATES as.
IPODEC ČISTÉ MĚSTO a, s,
Krušnohorské služby a.s.
Marius Pedersen a.s. (včetně provozoven)
Moravská skládková společnost a. s.
NYKOS a. s.
Podnik služeb Jirkov s.r.o.
-

-

Odpady-Tříděn í-Recyklace a, s.
PAPKOV s r. o.
REMIT s, r,o
Růžov as,
RWC spol. s r,o.
Severočeské komunální služby s, r. o,
Skládka Tuš jmice a.s.
SOMA Markvanovice a. s.
SOP a, S.
Společnost Horni Labe a. s.
Technické služby DěČín as.
TRANSPORT Trutnov s, r. o.
TS Valašské Meziříčí s.r,o.
Západočeské komunálni služby a. s.

V Hradci Králové. dne 6.října 2014
‚4

Igor Rejzek
regionální ředitel

/

ILSTVť
(7)
HRAtr taACOVE
š<rOupova 441 l. 500 02 Hradec
Krloó
Tel,: 495 70. 4.11 f 495 704 430
‚_

‚

JlriJllek
vrchní disponent upisoatel

PLNÁ MOC
Společnost Marius Pedersen a.s se sídlem Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové,
500 09 Hradec Králové, iČ: 42194920, zastoupena představenstvem společnosti uděluje
následující plnou moc Ing. Vítu Sloupovi, oblastnímu manažerovi společnosti Marius
Pedersen a.s., provozovna Cheb.
Ing. Vĺt Sloup, narozen 26. 7. 1945, bytem Dřevařská 18, 350 02 Cheb, je oprávněn

zastupovat společnost ve věcech týkajících se veřejné zakázky na služby „Odstraňování,
využívání směsného komunálního odpadu, objemného odpadu“, vyhlášené
zadavatelem CHETES s.r.o., Cheb, tj. podepisovat jménem společnosti dokumenty, čestná
prohlášení, doklady, nabídku a smlouvu z toho vyplývající a účastnit se otevírání obálek s
nabídkami.
V Hradci Králové, dne 9. 12. 2016

Mgr. Alena Matoušková

Ing. Jan Novák

Kateřina Novotná

Zmocnění přijímám: Ing. Vít Sloup
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