
 
 

SMLOUVA č. 131 
o zajištění svozu a likvidace směsného komunálního a tříděného odpadu 

 
 

Zhotovitel:             Valašskokloboucké služby s.r.o. 
se sídlem:  Brumovská 522, 766 01 Valašské Klobouky 
IČ:              26233771 
DIČ:   CZ26233771 
Zastoupen:   Ing. Blankou Jamborovou, jednatelem 
spol. zapsaná  v OR vedeném KS Brno, odd. C, vložka 38610 
bank. spojení  č. účtu 1409461309/0800, ČS a.s., Val. Klobouky 
 
kontakty:  tel. 577 320 871, 777 565 193 

skládka 577 320 684 / 777 565 194 
 
a 
 
Objednatel:             SUEZ CZ a.s 
se sídlem  Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 
IČ:              25638955 
DIČ:   CZ25638955 
jednající    
doručovací adresa Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice 
 
Kontakt - tel./fax.: Jiří Tréšek – 724 605 712 
Emailová adresa pro zasílání elektronických faktur (uvedením emailové adresy souhlasí objednatel s elektronickou formou 
fakturace):  prijatefakturyvychod@suez.com 
 
 

uzavírají tuto smlouvu o zajištění svozu a likvidace směsného komunálního a tříděného odpadu 
 

I. 
 
1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět služby spojené se svozem směsného komunálního a tříděného odpadu 

vznikajícího u objednatele při provozování podnikatelské činnosti objednatele, a to za podmínek a v souladu s touto 
smlouvou a objednatel se zavazuje za tuto službu uhradit zhotoviteli odměnu v souladu s touto smlouvou. 

2. Svoz směsného komunálního a tříděného odpadu u objednatele bude probíhat na tomto sběrném místu (stanovišti - adrese): 
Nádražní 1098, 766 01 Valašské Klobouky. 

3. Obsah nádoby na směsný komunální odpad na sběrném místě objednatele (dále také jako „nádoba“) a počet nádob ke dni 
uzavření této smlouvy je: 3x 1100 l. 

4. Tříděný odpad: 
a) lze odevzdávat v místě zpětného odběru v sídle Valašskoklobouckých služeb s.r.o. za aktuální ceníkovou cenu. 
b) bude probíhat formou svozu na sběrném stanovišti objednatele a počet nádob ke dni uzavření této smlouvy je:  

3x 1100 L – PLASTY, 1x 1100 L - PAPÍR 
5. Případnou změnu obsahu nádob a jejich počet je povinen objednatel bez zbytečného odkladu po této změně zhotoviteli 

nahlásit. 
II. 

 
Podmínky svozového systému, které objednatel podpisem této smlouvy bere na vědomí a souhlasí s nimi, jsou v následujících 
alternativách: 
 
1) Objednatel si objedná celoroční vývoz v ceně určené dle čl. IV. této smlouvy v návaznosti na počet kusů nádob a jejich 

objem a tuto známku s QR kódem nalepí na příslušnou nádobu. Toto označení zajišťuje objednateli provádění 
pravidelného odvozu směsného komunálního odpadu, nebo tříděného odpadu zhotovitelem 1x týdně po dobu celého 
kalendářního roku. 



2 

2) Objednatel si objedná celoroční vývoz v ceně určené dle čl. IV. této smlouvy v návaznosti na počet kusů nádob a jejich 
objem a tuto známku s QR kódem nalepí na příslušnou nádobu. Toto označení zajišťuje objednateli provádění 
pravidelného odvozu 1x za 2 týdny po dobu celého kalendářního roku. 

3) Objednatel si objedná celoroční vývoz v ceně určené dle čl. IV. této smlouvy v návaznosti na počet kusů nádob a jejich 
objem a tuto známku s QR kódem nalepí na příslušnou nádobu. Toto označení zajišťuje objednateli provádění 
pravidelného odvozu 1x za 1 měsíc po dobu celého kalendářního roku. 

4) Objednatel si zakoupí plastový pytel, který bude označen svozovou nálepkou. 
5) Objednatel si objedná celoroční vývoz v ceně určené dle čl. IV. této smlouvy v návaznosti na počet kusů nádob a jejich 

objem a tuto známku s QR kódem nalepí na příslušnou nádobu. Toto označení zajišťuje objednateli provádění odvozu dle 
telefonické, elektronické nebo písemné objednávky a fakturace probíhá na základě skutečně provedeného svozu. 

 
III. 

 
1. Sběrný vůz zhotovitele projíždí svou svozovou oblastí, zahrnující také sběrné místo objednatele, vždy v tzv. svozový den 

pravidelně dle četnosti svozu ujednaného smlouvou. Objednatel požadující vyprázdnění nádoby na směsný komunální nebo 
tříděný odpad na sběrném místě objednatele je povinen tuto nádobu připravit na dobře přístupné místo (pro svozovou 
techniku) a dále nádoby označit viditelně platnou celoroční známkou a QR kódem na daný druh odpadu, v opačném případě 
bere objednatel na vědomí, že nádoba tyto podmínky nesplňující nebude zhotovitelem vyprázdněna. 

2. Objednatel bere na vědomí, že služba zhotovitele podle této smlouvy nezahrnuje svoz a likvidaci nebezpečného odpadu, 
který si je objednatel povinen zajistit na vlastní náklady u specializované firmy. Do nádob o obsahu 110 l, 240 l, 1100 l a 
plastových pytlů se zakazují ukládat nebezpečné odpady a ostatní odpady, které nemají charakter odpadu domovního. 
Objednatel bere na vědomí, že služba zhotovitele podle této smlouvy nezahrnuje svoz a likvidaci odpadu výrazně odlišného 
složení a vlastností oproti směsnému komunálnímu odpadu, jako např. stavební suť, zemina, horký popel, odpad ze zeleně, 
neskladný a objemný odpad, kapaliny a další odpady, které je nutno třídit či likvidovat zvlášť. 

3. Objednatel je povinen z hlediska estetiky města a z důvodu údržby komunikací a veřejných prostranství a z hlediska 
bezpečnosti provozu na komunikacích uchovávat všechny nádoby na odpad ve svém dvoru, za plotem nebo na jiných 
skrytých místech. Objednatel je povinen, v případě že zhotovitel zajišťuje řádně pravidelný svoz odpadu ze sběrného místa, 
nehromadit nadbytečný odpad okolo sběrných nádob ani mimo ně. 

 
IV. 

 
 
Objednatel souhlasí s cenou vývozu za nádobu na ten který kalendářní rok.  
 
Ceny za vývoz nádob na svoz komunálního odpadu od 1.1.2022 jsou stanoveny následovně: 
 
- nádoba 1100 l ............... týdenní svoz ................................. 23 940,- Kč/ks/rok - 3 ks 
 
Ceny za vývoz 1 kusu nádoby na svoz tříděného odpadu od 1.1.2022 jsou stanoveny následovně: 
 
- nádoba 1100 l ............... týdenní svoz - PLASTY .......................  191,40 Kč /vývoz - 3 ks 
- nádoba 1100 l ............... týdenní svoz - PAPÍR .........................  191,40 Kč /vývoz - 1 ks 
 
+ cena za likvidaci odpadu v místě zpětného odběru Valašskoklobouckých služeb s.r.o. dle aktuálního ceníku místa zpětného 
odběru v areálu Valašskoklobouckých služeb s.r.o. k datu poskytnutí plnění. Tato cena se odvíjí od ceny za likvidaci odpadů na 
třídící lince a je nepravidelně v průběhu roku aktualizovaná. Aktuální cena platná k datu podpisu smlouvy je: 
 

KATALOGOVÉ 
ČÍSLO ODPADU 

NÁZEV ODPADU 
CENA CELKEM VČETNĚ 

DPH ZA 1 TUNU 

15 01 01  
Papírové a lepenkové 
odpady                 1 573,00 Kč  

15 01 02 Plastové odpady                3 902,25 Kč  

15 01 07 Skleněné obaly                    2 420,00 Kč  

20 01 01 Papír a lepenka                    1 573,00 Kč  

20 01 39 Plasty                    3 902,25 Kč  

20 01 02 Sklo                    2 420,00 Kč  

 
Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH. 
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Celoroční objednávku objednatel provádí na daný kalendářní rok průběžně v úředních hodinách v kanceláři Valašskoklobouckých 
služeb s.r.o. Platba za svoz komunálního odpadu podle této smlouvy a podle vybrané alternativy objednatele dle ad 1) až 5) v čl. 
II. této smlouvy bude provedena objednatelem na základě skutečného vývozu formou měsíční fakturace vystavené 
zhotovitelem.  
Platba za svoz tříděného odpadu podle této smlouvy a podle vybrané alternativy objednatele dle ad 1) až 5) v čl. II. této smlouvy 
bude provedena objednatelem na základě skutečného vývozu formou měsíční fakturace vystavené zhotovitelem. 
 
Pro další kalendářní období do budoucna, pokud dojde ke změně cen za vývoz odpadů, bude vždy uzavřen mezi smluvními 
stranami dodatek upravující cenovou otázku celoročních cen vývozů pro další kalendářní období. Dodatek nebude uzavřen pouze 
v případě změny ceny za likvidaci tříděného odpadu v místě zpětného odběru Valašskoklobouckých služeb s.r.o., kdy je cena 
ověřitelná v místě zpětného odběru v areálu Valašskoklobouckých služeb s.r.o. a na webu www.valasskoklobouckesluzby.cz.  

 
V. 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.  Pokud se na smlouvu vztahuje 
povinnost zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá 
účinnosti dnem zveřejnění. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí za služby poskytnuté zhotovitelem od 1. 1. 2022 do nabytí účinnosti této 
smlouvy částku odpovídající výši částky dle čl. IV. této smlouvy. 

3. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí 
doručenou druhé smluvní straně, a to s tříměsíční výpovědní dobou, počínající běžet od prvního dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi. 

 
VI. 

 
1. Jakákoliv změna této smlouvy, její úprava, či zrušení mohou být provedeny pouze písemnou formou na listině podepsané 

všemi jejími účastníky. Výjimku tvoří pouze aktuální cena za likvidaci odpadu v místě zpětného odběru Valašskoklobouckých 
služeb s.r.o., které se mění v závislosti na cenách za likvidaci odpadu na třídící lince. Tato cena je uvedena na webových 
stránkách a v místě zpětného odběru v areálu Valašskoklobouckých služeb s.r.o., a při změně této ceny nebude podepisován 
další dodatek.  

2. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a ostatními právními předpisy 
českého právního řádu včetně zj. zákona o odpadech, v platném znění. 

3. Smluvní strany se dohodly na tom, že případné spory z této smlouvy vyplývající a s ní související bude ve smyslu § 89a o.s.ř. 
rozhodovat z hlediska místní příslušnosti obecný soud příjemce odpadu. 

4. Smluvní strany vzájemně prohlašují a stvrzují svými podpisy, že si smlouvu řádně zvážily, její celý text přečetly a pochopily, 
souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají o své svobodné vůli, nikoliv pod nátlakem, když nepožadují v této smlouvě žádnou 
další změnu ani doplnění. 

5. Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, kdy každá ze smluvních stran obdržela jedno vyhotovení. 
6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi jejími účastníky a účinnosti dnem uvedeným v čl. V. smlouvy. Smluvní 

strany berou na vědomí, že na dodavatele se vztahuje povinnost zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru 
smluv. Pokud smlouva naplní podmínky ke zveřejnění, bude zveřejněna v registru smluv dodavatelem a nabývá účinnosti 
dnem jejího zveřejnění. 

7. Od data účinnosti této smlouvy pak tato smlouva mezi jejími účastníky nahrazuje v plném rozsahu dřívější smlouvu, pokud 
byla uzavřena včetně dodatků, když tato dřívější smlouva je s účinností této nové smlouvy zrušena a nahrazena v plném 
rozsahu touto novou smlouvou. To se však nedotýká nároků dodavatele do té doby vyplývajících z dřívější smlouvy. 

 
 
Ve Val. Kloboukách dne:       Ve Val. Kloboukách dne: 
 
 
 
             
               zhotovitel                                   objednatel 
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Informace o zpracování osobních údajů 

Správce osobních údajů: 

Valašskokloboucké služby s.r.o. se sídlem Brumovská 522, Valašské Klobouky, PSČ 766 01,  
IČ: 26233771, DIČ: CZ26233771, společnost zapsaná u KOS v Brně pod sp. zn. C 38610  

Právní základ pro zpracování osobních údajů: 

Smlouva mezi správcem osobních údajů a zákazníkem – subjektem údajů – obvykle smlouva o dílo, přičemž údaje jsou získávány přímo od subjektu 
údajů. 

Účel zpracování 

Poskytování služeb či provedení prací podle smlouvy uzavřené se zákazníkem – subjektem údajů. 

Příjemci osobních údajů 

Osobní údaje nejsou předávány dalším subjektům. 

Doba zpracování osobních údajů 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu existence smluvního vztahu mezi subjektem a správcem údajů dle výše uvedené smlouvy a  po jejím 

skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). Doba archivace údajů je 5 let pro potřeby případného soudního řízení.  

Práva subjektu údajů 

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt údajů má právo od správce údajů získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a 
pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Dále má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho 
žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt údajů právo kdykoli doplnit. 

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu údajů zpracovává, 

pokud jsou splněny určité podmínky (zejm. údaje již nejsou potřeba k  účelu, ke kterému byly shromážděny a zpracovány) a pokud o to subjekt údajů 
požádá. 

Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných 
zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo 
kdykoli vznést námitku. 

Právo na přenositelnost údajů dává subjektu údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto 
údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.  

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektu údajů jsou zprac ovávány z důvodu plnění 
smlouvy, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. 

V případě stížností stran zpracování osobních údajů se subjekt údajů může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, na jehož stránkách jsou 
další informace ohledně práv subjektů údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276). 

Vzor žádosti k uplatnění práv subjektu údajů je k dispozici na webových stránkách správce. 

 

 

https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276

