Smlouva o poskytování služeb, převzetí odpadu
Níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") a zákona 541/2020 Sb., o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů, sjednaly smluvní strany:
Objednatel:
Se sídlem společnosti:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních:

Městské služby Rýmařov, s.r.o.
Palackého 1178/11, 795 01 Rýmařov
Ing. Irena Orságová, jednatel společnosti
60320613
CZ60320313
Komerční banka, a.s.
2109771/0100
Ing. Irena Orságová, jednatel společnosti,

Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických:

Dodavatel:
Se sídlem společnosti:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních:

SUEZ CZ a.s
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady.
25638955
CZ25638955
Komerční banka, a.s., Praha
27-9328790297/0100

Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických:

dále také jako „smluvní strany“
tuto smlouvu o poskytování služeb, převzetí odpadu:
I.
Účel a předmět smlouvy
1. Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na služby „Předání objemného
odpadu k využití, energetickému využití nebo odstranění v letech 2022-2024“ ve smyslu zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), v souladu s § 56 v otevřeném
řízení. Jednotlivá ustanovení smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími
podmínkami zadávacího řízení a nabídkou dodavatele.
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2. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje přebírat ve své provozní době od objednatele dohodnutý
druh odpadu, a to za účelem využití odpadu nebo energetického využití odpadu nebo
odstranění odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
3. Odpadem se pro účely této smlouvy rozumí Objemný odpad, katalogové číslo 20 03 07.
4. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dodavateli za tuto činnost zaplatit cenu dle níže
dohodnutých podmínek.
II.
Podmínky plnění
1. Dodavatel se zavazuje přijímat v místě plnění (zařízení dodavatele na využití, energetické
využití nebo odstranění odpadu) od objednatele Objemný odpad katalogové číslo 20 03 07 k
využití odpadu, energetickému využití odpadu nebo odstranění odpadu.
2. Místem plnění je zařízení dodavatele na využití nebo odstranění odpadu (např. skládka,
spalovna), kde bude předán objednatelem Objemný odpad katalogové číslo 20 03 07 k využití
odpadu, energetickému využití odpadu nebo odstranění odpadu na adrese: Na Střelnici 633,
788 14 Rapotín.
3. Místem vzniku odpadu je pro účely plnění této smlouvy stanoveno Odpadové centrum
objednatele, adresa 8. května 1337/67, 795 01 Rýmařov (od výjezdové brány z areálu GPS
49.9312250N, 17.2980989E).
4. Smluvní strany se dohodly, že určení, jakým způsobem bude nakládáno s objemným
odpadem, bude provádět výhradně dodavatel dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
5. Objednatele se zavazuje odpad předávat dodavateli z přepravního prostředku objednatele
(vlastního nebo sjednaného) v místě plnění, v pracovní dny dodavateli, vždy od 6:00 do 16:00
hodin. Objednatel bere na vědomí, že odpad lze předávat dodavateli mimo tuto pracovní
dobu jen po dohodě s oprávněným zástupcem dodavatele.
6. Plánované výluky v odběru odpadu je povinen dodavatel s předstihem 7 pracovních dnů
oznámit objednateli.
7. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn dopravovat k dodavateli odpad
prostřednictvím třetí osoby v přepravním prostředku ve vlastnictví třetí osoby (dále jen „třetí
osoba“).
8. Pro zjištění množství odpadu je rozhodující údaj zjištěný na certifikovaném vážním systému
určeném dodavatelem. V případě požadavku objednatele je dodavatel povinen tuto
certifikaci doložit. V případě, že dodavatel bude uznávat certifikovaný systém vážení ve
vlastnictví objednatele, bude v případě požadavku dodavatele rovněž certifikace doložena
objednatelem.
9. Objednatel se zavazuje před zahájením konkrétního obchodního případu předat dodavateli v
písemné formě údaje o odpadu v rozsahu dle příslušných právních předpisů a další doklady a
informace dle požadavku dodavatele.
10. Obě smluvní strany se zavazují k oboustranné vzájemné součinnosti při zpracování
potřebných dokladů a dokumentace vyplývajících ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
11. Objednatel se zavazuje předat dodavateli k dalšímu zpracování pouze takový odpad, který z
hlediska své povahy, charakteru a materiálového složení odpovídá sjednané kategorii a druhu
odpadu a dále všem údajům a dokladům předaných objednatelem dodavateli a dokumentaci
dle čl. III odst. 9 této smlouvy. Za soulad předaného odpadu s touto smlouvou a poskytnutými
údaji a doklady k předávanému odpadu nese plnou odpovědnost objednatel.
12. Dodavatel nemá povinnost odebírat takový odpad, který svou povahou nebo složením
neodpovídá sjednanému charakteru a druhu či nesplňuje jiné parametry oproti údajům a
dokladům k danému odpadu.
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13. Ve smyslu § 101 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce se dodavatel zavazuje předat
v písemné podobě informace o rizicích, která mohou ohrozit zaměstnance objednatele
v souvislosti s výkonem činnosti na pracovišti dodavatele.
14. Dodavatel a objednatel vedou průběžnou evidenci o množství předávaných a přejímaných
odpadů, o jejich zatřídění dle katalogu odpadů včetně registračních značek dopravních
prostředků, které přepravu odpadů zajištují včetně časových údajů.
15. Okamžik převodu vlastnictví k odpadu, s nímž se nakládá na základě této smlouvy, z
objednatele na dodavatele, je okamžik, kdy odpad převezme dodavatel od objednatele.
III.
Cena a platební podmínky
1. Jednotková cena byla mezi smluvními stranami sjednána na základě výsledků zadávacího
řízení na služby „Předání objemného odpadu k využití, energetickému využití nebo odstranění
v letech 2022-2024“:
Jednotková cena za převzetí 1 tuny objemného odpadu bez DPH: 790 Kč
2. Jednotková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Jednotková cena
platí pro celou dobu plnění této smlouvy. Smluvní jednotková cena je pevná cena po celou
dobu trvání smluvního vztahu.
3. Do ceny jsou zahrnuty veškeré vnitřní náklady, práce, dodávky nezbytné pro kvalitní splnění
předmětu plnění, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním poskytnutím služby včetně
veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během doby plnění této smlouvy.
4. K jednotkové ceně za převzetí 1 tuny odpadu uvedené v čl. IV odst. 1 se připočte daň z přidané
hodnoty ve výši dle příslušných právních předpisů právně účinných ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.
5. K ceně za převzetí 1 tuny odpadu může být také následně připočten poplatek podle zákona č.
541/2001 Sb. o odpadech, za ukládání odpadu na skládku (pokud jde o zařízení o odstranění
odpadů) na základě objednatelem prokázaného poplatníka, kterým bude buď objednatel
nebo obec jako původce odpadu. Pokud objednatel uplatní sníženou sazbu poplatku podle §
157 za množství odpadu od určité obce, prokáže tuto skutečnost písemným podkladem
(uplatnění nároku obce) této obce vždy na začátku kalendářního roku, a to nejpozději do
konce února daného roku. Výše poplatku je se pro účely cenových ujednání dle této smlouvy
průběžně aktualizuje vždy od data právní účinnosti právního předpisu, který poplatek
stanovil, případně změnil výši poplatků již stanovených, případně od data, kdy dojde ke
změně výše poplatku dle právně účinného právního předpisu.
6. K ceně za převzetí 1 tuny odpadu mohou být také dále připočteny jiné zákonné poplatky nebo
daně, které ke dni uzavření smlouvy nejsou známy.
7. Realizovaná plnění považují smluvní strany z hlediska předpisů o dani z přidané hodnoty za
dílčí a den uskutečnění zdanitelného plnění se sjednává vždy k poslednímu dni kalendářního
měsíce, v němž byla daná služba poskytnuta nebo průběžně poskytována. K tomuto dni
dodavatel vždy za celý kalendářní měsíc vystaví příslušný daňový doklad.
8. Faktura (daňový doklad) musí být dodavatelem odeslána objednateli nejpozději třetí den ode
dne jejího vystavení. Splatnost faktury (daňového dokladu) činí 30 kalendářních dní. Za datum
úhrady se považuje datum připsání částky na účet dodavatele.
9. Faktury budou doloženy příjemkami odpadu v zákonném rozsahu potvrzenými dovozcem a
soupisem příjemek odpadů za celý měsíc.
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10. Objednatel souhlasí, v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty, s vystavováním faktur
(daňových dokladů) dodavatelem v elektronické podobě (dále jen „elektronická faktura“),
přičemž tyto elektronické faktury se zasílají z elektronické adresy dodavatele ena
elektronickou
adresu
objednatele
e
Objednatel i dodavatel jsou povinni při změně své elektronické
adresy tuto změnu ihned nahlásit druhé smluvní straně. Dodavatel může faktury (daňové
doklady) vystavovat a zasílat dodavateli také jiným obvyklým způsobem.
11. Do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po dni zdanitelného plnění, je objednatel
oprávněn uplatnit u reklamaci fakturované částky. Uplatněná reklamace nemá odkladný
účinek pro povinnost vyúčtovanou částku zaplatit ke dni splatnosti.
12. V případě změny právních předpisů majících vliv na výši nákladů na poskytování služby,
zavazují se smluvní strany jednat o případné úpravě smluvené ceny. Pokud se smluvní strany
v tomto případě nedohodnou na úpravě ceny ve formě oboustranně odsouhlaseného
dodatku ke smlouvě do jednoho měsíce ode dne doručení návrhu na jednání dodavatelem
objednateli, je dodavatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět. Výpověď musí být udělena v
písemné formě a pro tento případ se sjednává tříměsíční výpovědní doba. Výpovědní doba
počíná běžet od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena objednateli.
13. V případě prodlení objednatele s jakoukoliv úhradou vůči dodavateli se sjednává úrok z
prodlení v zákonem stanovené výši.

IV.
Ostatní a závěrečná ujednání
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024.
2. Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřenou na dobu určitou vypovědět v případě
rozhodnutí o úpadku kterékoli smluvní strany nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro
nedostatek majetku nebo v případě rozhodnutí o zrušení a likvidaci dané strany, přičemž pro
tuto výpověď není sjednána výpovědní doba a smlouva tak končí dnem doručení výpovědi
druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že od této smouvy uzavřené na dobu určitou je možné
odstoupit jen za dále stanovených podmínek. Poruší-li jedna ze smluvních stran své povinnosti
dle této smlouvy, je druhá strana povinna porušení povinnosti písemně vytknout a zároveň
vymezit povinné straně přiměřenou lhůtu ke sjednání nápravy. Teprve v případě, kdy povinná
strana v dané lhůtě nesjedná nápravu, může druhá strana od této smlouvy písemně odstoupit,
a to s účinky ke dni doručení písemného oznámení o odstoupení straně, jíž je určeno (účinky
ex nunc).
4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně.
5. V případě odstoupení od smlouvy jsou si strany povinny vypořádat vzájemné pohledávky a
závazky.
6. Smluvní strany vylučují možnost postoupení práv a povinností z této smlouvy na třetí osobu bez
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany (§ 1895 občanského zákoníku).
7. Obě smluvní strany prohlašují, že nemají splatné evidované závazky vůči státu, a že nebyl podán
insolvenční návrh na jejich majetek a ani na majetek osoby je ovládající či jimi ovládané a stejně
tak, že nejsou v úpadku a ani jim úpadek nehrozí. Dále prohlašují, že jim nejsou známy ani po
zevrubném prověření skutečnosti, které by umožňovaly či vedly k prohlášení jejich úpadku.
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8. Případné spory obou smluvních stran při realizaci této smlouvy se obě strany zavazují řešit
přednostně dohodou, jinak prostřednictvím příslušného českého soudu podle českého
hmotného a procesního práva.
9. Tato smlouva se řídí právem České republiky, zejména, není-li touto smlouvou sjednáno platně
jinak, občanským zákoníkem.
10. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, formou písemných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami. Tím je vyloučena možnost měnit obsah této smlouvy
v jiné formě.
11. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato
smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na
důkaz čehož připojují své podpisy.
12. Tato smlouva je sepsána a podepsána ve 2 (dvou) vyhotoveních rovné právní síly. Každá strana
obdrží jedno vyhotovení této smlouvy.
13. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem jejího
zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní objednatel po
podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
14. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
15. Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace související s plněním předmětu této smlouvy
bude probíhat prostřednictvím e-mailu oprávněných osob, přičemž se e-mailová zpráva
považuje za doručenou tehdy, potvrdí-li oprávněná osoba druhé smluvní strany její doručení;
osobním předáním, prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla smluvní strany,
pokud ve smlouvě není stanoveno jinak. Pro případ doručování prostřednictvím pošty si smluvní
strany sjednávají, že zásilka je druhé smluvní straně doručena desátým dnem ode dne jejího
odeslání první smluvní stranou, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V ……………………… dne ………………….

3. 12. 2021
V Brně
……………………… dne ………………….

Objednatel:

Dodavatel:

……………………………
Městské služby Rýmařov, s.r.o.
Ing. Irena Orságová, jednatel

……..………………………..…
SUEZ CZ a.s.
na základě plné moci
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