
číslo smlouvy:

Marius Pedersen 8806971

SMLOUVA O ODVOZU A ODSTRANĚNÍ SMĚSNÉHO KOMUNÁLNÍHO ODPADU

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Sídlo:

Zapsaný: 

Kontaktní adresa:

Oprávněný

zástupce:

IČO:

DIČ:

Číslo účtu:

Bank. spojení: 

Email:

Telefon:

Kontaktní osoba:

Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

MS v Praze sp.zn. A 48384

SŽDC, s.o., Regionální správa osobních

nádraží Ústí nad Labem

.................................................................

.....................................ředitel RSON

Ústí nad Labem

70994234

CZ70994234

....................

Česká národní banka v Ústí nad Labem

...............................

..........................................

........................

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.

Sídlo: Průběžná 1940/3, Hradec Králové 500 09

Zapsaný: u KS v Hradci Králové, odd.B, vložka 389

Provozovna: Marius Pedersen a.s, Provozovna Most,

.............................................

Oprávněný

zástupce:

IČO :

DIČ :

Číslo účtu:

Bank. spojení: 

Email:

Telefon:

Kontaktní osoba:

.... ............zplnomocněný k jednání

42194920

CZ42194920

......................................

ČSOB Hradec Králové

.........................................................

..........................................

........................

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je zajištění odvozu a zneškodnění směsného komunálního odpadu (dále jen SKO) ze zhotovitelem 
odsouhlasených 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.

III. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

1. Zhotovitel se zavazuje:

a) realizovat tuto smlouvu v souladu s jejími ustanoveními
b) odvoz SKO zajišťovat z nádob objednatele či pronajatých nádob zhotovitele, které odpovídají běžnému standardu odpadových 

nádob (popelnice P 110 , P 80, P 120, P 240, P 340 plast a kontejnery K 1100 kov i plast, K 660, K 770 plast) a technickým a 
kvalitativním provedením odpovídají zásadám bezpečnosti práce při manipulaci s nimi

c) zabezpečit objednateli přistavení a pronájem požadovaného množství a typu odpadových nádob pro účel zajištění odvozu a 
zneškodnění SKO

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, jeho odvoz a 
zneškodnění v souladu s platnou legislativou České republiky

f) po provedení výsypu vrátit nádobu na místo, odkud byla převzata
g) zabezpečit odvoz a zneškodnění SKO umístěného pouze v pytlích poskytovaných zhotovitelem na svozové trase v termínu 

svozu SKO z klasických nádob
h) odstranit případné znečištění způsobené zaměstnanci zhotovitele při manipulaci s nádobami či pytli
i) v případě nedodržení oznámeného termínu odvozu SKO z viny zhotovitele zajistit náhradní provedení této služby nejpozději do 

24 hodin
j) poskytnout příslušnému objednateli informaci o dni pravidelného odvozu SKO 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



úpravu cen provádět výhradně vydáním ceníkem služeb v době ne kratší než 30 kalendářních dnů před datem jeho platnosti 
dodržovat ustanovení zákona o odpadech v platném znění, jakož i dalších závazných norem a zákonů České republiky, 
místních vyhlášek a nařízení

l.  Objednatel se zavazuje:

a) určit stanoviště nádob na SKO 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 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 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 OPK 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 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) pytle na SKO plnit vychladlým popelem maximálně do poloviny pytle
j) sběrné nádoby používat pouze k odkládání SKO
k) 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
l) odděleně ukládat vytříděný odpad do odpadových nádob podle jejich označení, pokud toto povinnost řeší místně příslušná 

vyhláška o nakládání s komunálním odpadem
m) uhradit zhotoviteli náklady spojené s přistavením sběrové nádoby, která mu byla před tím odebrána pro neplacení ceny za 

poskytovanou službu
n) dodržovat ustanovení zákona o odpadech v platném znění, jakož i dalších závazných norem a zákonů České republiky a 

místních vyhlášek a nařízení

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. 1 této smlouvy. Platba za poskytovanou 
službu je prováděna formou měsíční faktury, splatné do 90ti dnů po doručení platebního dokladu objednateli a to na základě 
skutečného odvozu odpadových nádob, dle jednotlivých nákladových středisek.
3. V případě pozdní úhrady je zhotovitel oprávněn fakturovat úrok z prodlení podle obecně platné úpravy občanského zákoníku. 
Tento úrok z prodlení nebude vůči objednateli uplatňován v případě prodleni s úhradou faktury po dobu 30ti kalendářních dnů po 
její splatností.
4. Úpravy ceníku je zhotovitel oprávněn provádět minimálně 30 dnů před datem platnosti nových cen a neprodleně tyto změny 
oznámit objednateli.
5. Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této zakázky třetím osobám bez předchozího 
písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je SŽDC, s.o. oprávněna účtovat 
smluvní pokutu ve výši 15-20% z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně ve výši 5000,-Kč.

V. PRONÁJEM 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 pronájmu 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 poškozeni pronajatého 
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

VI. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou a nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Dohodnuté služby jsou objednateli 
poskytovány od 1.7.2016 Smlouvu lze ukončit:

a) Písemnou dohodou smluvních stran.



b) Písemnou výpovědi jedné ze smluvních stran, přičemž výpovědní lhůta činí 3 měsíce 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, a 
to ani v náhradním terminu pří 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 nedodrženi 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.

2. 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.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1: Rozsah poskytovaných služeb 
Příloha č. 2: 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.

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.

v  iJ S n ' U#2> Lrrt>Ch,f J J ,  ¿ 0 ^  

Za objednatele:

............................. 
ředitel RSON Ústi

V Teplicích
Za zhotovitele:

zplnomocněný k jednání



Příloha č. 1 smlouvy o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu

č. 8806971

ROZSAH A CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Stanoviště
Typ
nádoby Ks Zahájení Ukončení Interval Cena za rok Odpad

Břvanv, Břvany 80 - žst. 110 3 1.7.2016 1x14(27) 3 387,00 200301
Bečov, Bečov 21 žst. 120 2 1.7.2016 1x7 (53) 4 286,00 200301
Most, Nádražní - peron 1100 plast 1 1.7.2016 1x7 (53) 10 682,00 200301
Most, Nádražní -1 .poštovní dvůr 1100 plast 1 1.7.2016 2x7 19 109,00 200301
Louka u Litvínova, Nádražní 93 110 1 1.7.2016 30.9.2016 1x7 (53) 2 143,00 200301
Louka u Litvínova, Nádražní 93* 110 2 1.10.2016 31.12.2016 1x7 (53) 4 286,00 200301
Louka u Litvínova, Nádražní 93* 110 Y Ť T 1.1.2017 30.4.2017 1x7(53) 4 286,00 200301
Louka u Litvínova, Nádražní 93* 110 1 1.5.2017 30.9.2017 1x7(53) 2 143,00 200301
Litvínov, Nádražní 294 110 1 1.7.2016 30.9.2016 1x7(53) 2 143,00 200301
Litvínov, Nádražní 294* 110 2 1.10.2016 31.12.2016 1x7(53) 4 286,00 200301
Litvínov, Nádražní 294* 110 2 1.1.2017 30.4.2017 1x7 (53) 4 286.00 200301
Litvínov, Nádražní 294* 110 1 1.5.2017 30.9.2017 1x7(53) 2 143,00 200301
‘nastavený systém sezónních změn počtu nádob se bude každoročně opakovat

K výše uvedeným cenám bude účtována DPH ve výši podle platných předpisů.

PLATNOST TÉTO PŘÍLOHY OD 1. 7. 2016

V ¿ J c / f a m ,  ¿2 ,  í  l o f l  
Za objel

V Teplicích 
Za zhotovitele:

|ý k jednání

(9)


