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Smlouva č. poskytovatel: 24494  a objednatel: DOD20100154 

 
o pravidelném sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů 

uzavřená mezi smluvními stranami: 
 

 
 
a) Objednatel služby:  Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Sídlo:    701 71 Ostrava-Moravská Ostrava, Poděbradova 494/2 

Zápis v OR:    u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1104 

Jednající:            Ing. František Kořínek, předseda představenstva 

IČ: 61974757  DIČ: CZ61974757, plátce DPH 

Bankovní spojení:  Komerční Banka, pobočka Ostrava, číslo účtu: 5708761/0100 

Kontaktní osoba:  Ing. Milan Bělka, vedoucí oddělení Energie a ekologie 

    Telefon: 597 401 320, mobil: 606 753 233 

    Email: mbelka@dpo.cz 

 

a 

 

b) Zhotovitel služby:  OZO Ostrava s.r.o. 

Sídlo:    719 00 Ostrava, Frýdecká 680/444,  

Zápis v OR:   u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 12647, dne 2.11.1994 

Jednající:    Ing. Karel Belda, jednatel 

IČ:62300920  DIČ: CZ62300920 

Bankovní spojení:  Komerční Banka, pobočka Ostrava, číslo účtu:  3504540207/0100 

Korespondenční adresa:  702 00 Ostrava-Přívoz, Slovenská 1/1083 

Kontaktní telefon:  dispečink  596 133 186, 602 504 658 

    Email: blahuta@ozoostrava.cz  
 
 

1. Předmět smlouvy: 
 
1.1. Poskytovatel služby se zavazuje na základě požadavků objednatele, za podmínek stanovených 

platným Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., souvisejících právních předpisů a za podmínek 
sjednaných touto smlouvou provádět pravidelný sběr, svoz, využití a odstraňování odpadů 
podobných komunálnímu z odpadových nádob poskytnutých objednateli: 

a) Pravidelný svoz odpadů podobných komunálnímu, dalších nevyužitelných odpadů 
určených k odstranění prostřednictvím popelových nádob 70 až 1100 litrů umístěných a 
s četností podle Přílohy č.1; 

b) Pravidelný svoz vytříděných složek a dalších vybraných odpadů kategorie „O“  k využití 
prostřednictvím kontejnerů o objemu 1 100 litrů s četností podle Přílohy č. 1.  
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c) Upřesnění umístění, typu, počtu nádob a četnosti svozu je uvedeno v Příloze č.1, která je 
nedílnou součásti smlouvy.  

1.2. Místem plnění jsou střediska a lokality Dopravního podniku Ostrava a.s.: 

a) Areál Dopravního podniku Ostrava a.s. („autobusy Hranečník“), Počáteční 1962/36, 710 00 
Ostrava – Slezská Ostrava,  
Areál Dopravního podniku Ostrava a.s. („autobusy Poruba“), Slavíkova 115, 708 00 Ostrava – 
Poruba, 
Areál dílen Dopravního podniku Ostrava a.s., Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava – 
Martinov,  

b) Areál Dopravního podniku Ostrava a.s. („tramvaje Poruba“), U Vozovny 1115/3, 708 00 
Ostrava – Poruba, 
Areál Dopravního podniku Ostrava a.s. („tramvaje Moravská Ostrava“), Křivá 147/46, 702 00 
Ostrava - Moravská Ostrava,  
Areál Dopravního podniku Ostrava a.s. („trolejbusy Moravská Ostrava“), Sokolská tř.64, 702 
00  Ostrava - Moravská Ostrava,   

c) Budova správy společnosti, Poděbradova 494/2, 701 71 Ostrava-Moravská Ostrava 
d) Měnírny v rámci provozní sítě Dopravního podniku Ostrava a.s., 
e) Sociální zařízení řidičů na konečných zastávkách MHD v rámci provozní sítě Dopravního 

podniku Ostrava a.s., 
f) Prodejny jízdenek v rámci provozní sítě Dopravního podniku Ostrava a.s. 

1.3. Součástí služby je poskytnutí nádob na odpad. Nádoby jsou majetkem poskytovatele a na dobu 
poskytování služby podle této smlouvy jsou objednateli pronajaty. Za tyto nádoby objednatel 
odpovídá po dobu platnosti smlouvy. V případě prokazatelného zničení nebo zcizení je 
objednatel povinen škodu uhradit podle platných právních předpisů a ceníku poskytovatele. 

 
 

2. Platnost smlouvy: 

2.1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a uzavírá se na dobu 
neurčitou s účinností od 1.1.2011.  

2.2. Účinnost smlouvy může být ukončena: 
a) dohodou; 
b) odstoupením od smlouvy dle ust. §344 a násl. obchodního zákoníku; 
c) jiným způsobem podle obecně závazných právních předpisů 
d) výpovědí s tříměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet od prvního dne měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. 

2.3. Objednatel je oprávněn vyvolat jednání, jehož předmětem by bylo rozšíření sjednaného objemu 
(další nádoby a četnost) nebo další kategorie komunálního odpadu předmětu smlouvy. Pro účely 
zákona o veřejných zakázkách smluvní strany konstatují, že hodnota plnění opčního práva za 
čtyři roky nepřesáhne částku XXXXX Kč bez DPH.   

 
3. Cena za poskytované služby: 

3.1. Cena za poskytované služby sběru, svozu, využívání a odstraňování odpadů jsou uvedené v  
Příloze č. 2 této smlouvy. Při změně typu, počtu nádob a četnosti svozu v průběhu roku (vč. 
odhlášek a přihlášek) se změna účtuje k požadovanému termínu, pokud byla písemně uplatněna 
s předstihem 15 dnů, jinak k datu skutečně provedené změny. 

3.2. Cena může být měněna pouze dodatkem ke smlouvě a pouze v případě: 

- pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, 
které budou mít prokazatelný vliv na výši ceny za poskytované služby, 
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- ceny za svoz komunálního odpadu – dojde-li ke změně průměrné týdenní spotřebitelské 
ceny motorové nafty v ČR vyjádřené indexem vyhlašovaným ČSÚ k poslednímu týdnu roku 
2010 o více než 5 % ve srovnání s cenou XXXXX Kč včetně DPH/l, v tomto případě může 
dojít ke změně ceny za svoz komunálního odpadu již od 1.1.2011, 

- ceny za svoz komunálního odpadu – dojde-li od data poslední provedené změny ceny za 
svoz komunálního odpadu ke změně průměrné týdenní spotřebitelské ceny motorové nafty 
v ČR vyjádřené indexem vyhlašovaným ČSU o více než 5 %, přičemž se bude porovnávat 
průměrná týdenní spotřebitelská cena stanovená pro týden, ve kterém nabyla účinnosti 
naposled provedená změna ceny za svoz komunálního odpadu, a aktuální průměrná týdenní 
spotřebitelská cena.  Pokud nebude provedena úprava ceny k 1.1.2011 (viz předcházející 
odrážka), bude až do doby první změny ceny porovnávána cena XXXXX Kč včetně DPH/l a 
aktuální týdenní spotřebitelská cena, 

- přesáhne-li součet meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu 
spotřebitelských cen vyhlašovaná ČSÚ 5 %, a to počínaje meziroční mírou inflace 
31.12.2011. Sjednané ceny pak bude možné po dohodě smluvních stran navýšit od 1. ledna 
následujícího roku.   

 
 

4. Účtování a placení provedených služeb: 

4.1. Objednatel provede platbu ceny za provedené služby podle čl. 1 této smlouvy na základě faktury 
vystavené poskytovatelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Poskytování 
předmětu smlouvy se člení do opakovaných – měsíčních plnění. Každé opakované – měsíční 
plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění, přičemž dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne 
jejího doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena 
třetí pracovní den po jejím odeslání. V případě prodlení objednatele s platbou je poskytovatel 
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonem stanovené výši z dlužné částky za každý 
den prodlení. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního 
převodu ve prospěch bankovního účtu uvedeného ve faktuře. Zaplacením se rozumí připsání 
fakturované částky peněžních prostředků ve prospěch bankovního účtu uvedeného ve faktuře. 
Smluvní úroky z prodlení mohou být účtovány ve výši 0,05% za každý den prodlení. 

4.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že při prodlení objednatele s řádnou úhradou ceny služeb delším 
než 2 měsíce po lhůtě splatnosti kteréhokoli daňového dokladu, a to i jen částečném, je oprávněn 
zastavit svoz odpadu úplně, případně tuto smlouvu jednostranně ukončit pro závažné porušení 
povinností ze strany objednatele. Svoz odpadů poskytovatel zahájí až po zaplacení všech 
dlužných částek, které má objednatel vůči poskytovateli. Na tuto skutečnost poskytovatel 
písemně objednatele upozorní. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud dojde k zastavení 
služby a ke stažením nádob v důsledku pohledávek, je poskytovatel po jejich vyrovnání oprávněn 
požadovat po objednateli náklady spojené s odvozem nádob a opětovným přistavením, které 
zhotoviteli v této souvislosti vznikly.  

 
 

5. Povinnosti poskytovatele: 

a) Poskytovatel je povinen provádět pravidelný svoz odpadu z objednaných nádob podle Přílohy 
č.1 a předmětu smlouvy. Svoz provést v určený svozový den, vyprázdnit nádobu a vrátit ji na 
stanoviště zpět. Poskytovatel odpovídá za čistotu místa při nakládce a při přemísťování nádob 
při svozu, pokud jsou řádně uzavřeny. 

b) Zajišťovat změny podle písemných požadavků objednatele do 15 dnů od jejich obdržení. 
Udržovat nádoby v řádném stavu a v případě potřeby je do 15 dnů vyměnit. 
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c) Oznámit objednateli všechny podstatné skutečnosti, které znemožňují provedení svozu 
odpadu (nepřístupnost ke stanovišti nádob, nesjízdnost komunikace, na nevhodný odpad 
v nádobách aj.). V případě kumulace svátků nebo pro technické problémy provést svoz 
nejpozději s jednodenním posunem. Pokud nebude proveden svoz ani s jednodenním 
posunem, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý 
den prodlení. 

d) Zaplacením smluvní pokuty poskytovatelem není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody, vliv zhotovitele na výši škody musí objednatel jednoznačně prokázat. 

e) Pracovníci poskytovatele a další osoby jednající v jeho jménu podle této smlouvy, jsou 
v zařízeních objednatele a v zařízeních třetích osob, určených objednatelem jako místa 
předání odpadů, povinni dodržovat všeobecně závazné zásady bezpečnosti práce, požární 
ochrany a provozu na pozemních komunikacích, řídit se místními výstražnými nápisy, 
značením a pokyny zaměstnanců objednatele a provozovatele zařízení. Za případné škody 
vzniklé z porušení těchto povinností nese plnou odpovědnost poskytovatel. 

 
 

6. Povinnosti objednatele: 

a) Objednat si dostatečný počet a typ nádob, aby byly nepřeplňované a uzavíratelné. Zajistit 
přístup a bezpečnou cestu k nádobám. Ukládat do nádob pouze odpady, pro které jsou určeny. 
V případě, že má objednáno využití odpadu a třídění podle katalogových čísel a nezajistí 
řádné vytřídění, bude poskytovatel postupovat v souladu s příslušnými právními předpisy a je 
oprávněn případně jednostranně změnit kategorii nebo zatřídění odpadu.  

b) Pokud vznikne ze strany objednatele překážka svozu, oznámí objednatel neprodleně tuto 
skutečnost poskytovateli. Objednatel je povinen tuto překážku odstranit a poskytovatel 
provést svoz v náhradním dohodnutém termínu. V opačném případě se provede svoz jen jako 
mimořádný na základě objednávky objednatele. 

c) Ohlásit veškeré změny týkající se právního subjektu objednatele (názvu subjektu, sídla, 
v osobách jednajících nebo zastupujících objednatele, zánik, rozdělení) neodkladně, 
nejpozději do konce kalendářního měsíce, v němž změna nastala. V případě změny nebo 
ukončení činnosti objednatele je poskytovatel oprávněn ihned vystavit daňový doklad za 
poskytnuté služby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě den, kdy byla 
služba naposled poskytována.  

d) Objednatel se zavazuje poskytovat veškerou poskytovatelem potřebnou a požadovanou 
součinnost, aby došlo k naplnění této smlouvy. Po dobu, kdy objednatel neplní tuto sjednanou 
povinnost, není poskytovatel v prodlení. 

 
7. Zvláštní ujednání: 

7.1. Pojmem doručování druhé smluvní straně v této smlouvě se rozumí doručování veškerých 
písemností na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy, pokud není sjednáno jinak, či pokud není 
smluvní stranou písemně oznámena nová adresa. Doručením se dohodou smluvních stran pro 
účely této smlouvy rozumí i odmítnutí převzetí písemností či nevyzvednutí písemností v úložní 
lhůtě patnácti dnů na poště v místě sídla nebo bydliště smluvní strany. 

7.2. Jakékoliv další změny nebo doplnění této smlouvy je platné jen s písemným dodatkem k této 
smlouvě, odsouhlaseným oběma smluvními stranami. Dodatky budou označovány od č. 1 
v nepřetržité řadě. 

7.3. Pokud objednatel potřebuje upravovat smlouvu v Příloze č.1 pro změnu počtu nádob nebo četnosti 
odvozu, požádá o to písemným požadavkem nebo osobně v místě sídla poskytovatele. Smluvní 
strany podpisem této smlouvy souhlasí, že podepisovat dodatky k Příloze č. 1 – Upřesnění 
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umístění, typu, počtu nádob a četnosti svozu smí provádět kontaktní osoby uvedené v záhlaví této 
smlouvy. 

7.4. Účastníci smlouvy prohlašují, že jsou oprávněni se zavázat způsobem ve smlouvě uvedeným a 
současně se zavazují nahradit případnou škodu, jestliže by se toto prohlášení dodatečně ukázalo 
nepravdivým. 

7.5. Práva a povinnosti touto smlouvou blíže neupravené se řídí v souladu s dohodou smluvních stran a 
podle ust. § 262 odst. 2 obchodního zákoníku režimem obchodního zákoníku v plném znění. 

7.6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že jsou zcela způsobilí a oprávnění tuto smlouvu podepsat a 
závazky, práva a povinnosti touto smlouvou založené převzít a nést, že si tuto smlouvu přečetli a 
že její obsah odpovídá jejich pravé, svobodné a shodné vůli, že tuto neuzavírají v tísni ani za jinak 
nevýhodných podmínek, jsou prostí omylu, na důkaz čeho připojují oprávněné osoby jednající 
jménem smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

7.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu. Každá ze smluvních stran 
obdrží jeden její stejnopis.  

7.8. Poskytovatel bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. podléhá režimu zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. 

 
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
 
Příloha č. 1 - Seznam umístění nádob s uvedením počtu a typu odvozu 
Příloha č. 2 - Ceník za odběr a odstranění komunálního odpadu 
 
 
 
V Ostravě dne: 10.12.2010    V Ostravě dne: 10.12.2010 
 
 

 
 

.............................................……    .............................................. 
              Ing. František Kořínek        Ing. Karel Belda              
            předseda představenstva                                       jednatel 


