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SMLOUVA O DÍLO 
č. ___________ 

 
PŘEVZETÍ, PŘEPRAVA A ZPRACOVÁNÍ ODPADU  

 
uzavřená dle obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, dle zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech v platném znění a podle zákona č. 477/2001 Sb. o obalech 
 

(dále jen “smlouva“) 
 
Objedn atel: Město Ný řany, Benešov a 295, 330 23 Nýřany 
                     IČO: 00258199 

bank ovní spoje ní:   
  číslo ú čtu:  

zastoupe ní: Ing.  Ji ří Davídek – staros ta 
              tel: 377 892  311  

(dle Zák.  č. 185/2001 Sb., o odpade ch, jako p ůvodce  odpad u) 
 

a 
 

Zhotovitel:  EKO-SEPAR s.r.o., Hřbitovní 1214, 330 23 Nýřany 
  IČO: 47714760 
  DIČ: CZ47714760  

- spo lečnos t je zapsá na v obcho dním rejs tříku u Kraj skéh o soud u v Plzni ,  
  odd íl C, vložka  3079 
bank ovní spoje ní: Kom erční banka  Nýřany  

  číslo ú čtu: 11701 371/0100 
zastoupe ní: p . Markus  Krau s - jedn atel 

                      tel./fax: 377 931  338, 377 931 949, e-mail: ekos epar@eko separ.cz 
(dle Zák.  č. 185/2001 Sb., o odpade ch, jako os oba op rávněná) 

 
 

I - ÚVOD 
 

K této smlouvě přistupují obě smluvní strany jako ke svému závazku ve prospěch a k ochraně 
životního prostředí ve smyslu platné legislativy České republiky. Odborná názvosloví v této 
smlouvě použitá jsou v souladu s platnými zákony ČR v oblasti nakládání s odpady. 

Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené se budou řídit obchodním zákoníkem 
v platném znění. 

 
II – PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1. Předmětem smlouvy je zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a odstranění nebezpečných 
složek komunálního odpadu a objemného odpadu od fyzických osob v Nýřanech a osadách 
Doubrava, Kamenný Újezd, Pankrác. Odstraněním se rozumí sběr odpadu na určeném místě a 
v určitou dobu a následná přeprava odpadu na místo dalšího zpracování. Odpad je zařazen dle 
Katalogu odpadů Vyhlášky č. 381/2001 Sb. Pokud nebude na základě vzájemné dohody 
stanoveno jinak, jedná se pro město Nýřany o sběr každý týden ve středu (pracovní den) od 7:00 
hod. do 17:00 hod. a první sobotu v měsíci od 8:00 hod. do 12:00 hod. (mimo svátek) v kotelně 
v Luční ulici, 330 23 Nýřany, jež má zhotovitel v pronájmu. 
 
2. V městských částech města se provádí sběr první sobotu v měsíci červnu a říjnu v těchto 
hodinách: 
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 - Kamenný Újezd   8:00 – 10:00 hod. na návsi za kapličkou 
 - Pankrác  11:00 – 12:00 hod. u garáží 
 - Doubrava  12:00 – 14:00 hod. u hasičské zbrojnice 
 
3. Druhy odpadu: 
 
a) nebezpečný odpad – televizory*, zářivkové trubice, výbojky, akumulátorové baterie, nádoby od 
barev, fridexu, olejů, objemové filtry, olej, rozpouštědla a ostatní zbytky spotřební chemie, 
chladničky*, pneumatiky, myčky*, PC*, pračky*, nekovový odpad z autovraků a jiný odpad 
zařazený mezi nebezpečný 
 
* - tyto odpady budou likvidovány jako nebezpečné pouze pokud nebudou odevzdány kompletní; 
jinak budou přijímány v rámci zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
 
b) objemný odpad – starý nábytek, matrace, koberce, sanitární keramika, dřevo, linoleum a další 
vybavení z domícností; dále se zhotovitel zavazuje v pronajatých prostorách sbírat textil, papír, 
stavební suť a okna   
 
4. O sesbíraném odpadu bude zhotovitel vést řádnou evidenci o množství a druhu odpadu. Dále 
vede odděleně evidenci odpadu provedenou za úplatu a bezúplatně. Evidenci sebraného odpadu 
bezúplatně předloží k 31.08. a 31.01. běžného roku radě města včetně ceny za svoz, sběr odvoz a 
likvidaci odpadu. 
 
5. Dojde-li při realizaci předmětu smlouvy k jakýmkoliv změnám či nutnosti dalších prací, může 
zhotovitel provést realizaci těchto změn či dalších prací teprve po vzájemném odsouhlasení 
s objednatelem. 

6. Změny, doplňky a rozšíření malého rozsahu lze dohodnout formou písemného zápisu či 
sepsáním protokolu, a to v kompetenci zástupců obou stran. V tomto případě se dodatek ke 
smlouvě neuzavírá. 

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro realizaci díla potřebné. 
 

 
III – ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 

 
I. Závazky objednatele: 
a) sdělit zhotoviteli místo a způsob vzniku odpadu 
c) při změně odpadu tuto skutečnost oznámit neprodleně zhotoviteli 
d) upozornit zhotovitele na všechny skutečnosti související s odpadem 
e) dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, zákona č. 

477/2001 Sb. o obalech, jakož i dalších závazných norem a předpisů 
f) zajistí zhotoviteli na své náklady povolení k vjezdu zhotovitelem užívaných vozidel do všech 

obecních lokalit za účelem plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. 
g) zajistí, aby odpad nebyl odkládán mimo sběrné nádoby;  
 
II. Závazky zhotovitele: 
a) nakládat s převzatými odpady pouze v rozsahu příslušných oprávnění 
b) předložit objednateli na požádání doklady o oprávnění k nakládání s odpady 
c)  sdělit objednateli způsob konečného zpracování odpadu 
d)  odpad zpracovávat tak, aby nedošlo k jeho znehodnocení 
e)  při zjištěné změně odpadu tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli 
f)  upozornit objednatele na všechny skutečnosti související s odpadem 
g)  dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, zákona č. 

477/2001 Sb. o obalech, jakož i dalších závazných norem a předpisů 
h) odvoz provádět ve sjednaných termínech 
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i) objemný odpad ukládat na skládce k tomuto účelu řádně schválené a provozované se 
souladem se zákonnými předpisy 

i) zhotovitel nenese odpovědnost za neprovedenou službu v případě, že objednatel nesplní 
některé z ustanovení čl. III, odst. I. této smlouvy 

k) vést průběžnou evidenci o nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech 

l) dodat na výzvu objednatele přehled o odpadech, které pro objednatele zlikvidoval nebo 
zrecykloval 

m) zpracovat kompletní výkazovou dokumentaci pro spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. 
n) vést bezplatně evidenci o všech původcích odpadu v místě působnosti objednatele a od nich 

vybírat poplatek za likvidaci jejich odpadu, a to jak u fyzických tak i u právnických osob 
o)  jedenkrát za půl roku poskytnout na vyžádání evidenci o množství, druzích a původcích 

odpadu 
p) převzít v uvedených termínech a časech veškerý velkoobjemový a nebezpečný odpad (mimo 

odpadu radioaktivního a výbušného); Zhotovitel dále zajistí, aby po skončení sběrových dnů 
nezůstal na veřejném prostranství nepořádek, nebo neodvezené věci.  

 
 

IV – CENA ZA SLUŽBY A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 
1. Zhotovitel se zavazuje odebrat odpad uvedený v článku II.: 
 
1.1. na základě předloženého občanského průkazu od občanů města Nýřany (fyzických osob 
nepodnikajících): 
a) bezúplatně, jedná-li se o sběrové místo v Kamenném Újezdě, na Pankráci a v Doubravě 
b) bezúplatně, jedná-li se o sběrové místo v Luční ulici   
c) úplatně, jedná-li se o sběrové místo v Luční ulici v množství za rok: 
 - nad 200 kg u stavebního odpadu 
 - nad 5 ks oken 
 - nad 30 kg sanitární keramiky 

- nad 1 ks u nekompletních a poškozených televizorů, chladniček, mrazáků, praček, myček, 
PC atd.  

 - nad 4 ks pneumatik z osobních automibilů 
 - 1 ks a více u pneumatik z ostatních vozidel, návěsů a přívěsů 
 - 1 kg a více u kovového odpadu z autovraků 
Úhrada bude provedena na základě ceníku odsouhlaseného radou města v místě sběrného místa. 
 
1.2. úplatně, jedná-li se o: 
a) právnickou osobu podnikající bez ohledu na sídlo právnické osoby 
b) fyzickou osobu podnikající na základě zákona o živnostenském podnikání bez ohledu na místo 
podnikání 
c) ostatních fyzických osob nepodnikajících, které nemají trvalý pobyt v městě Nýřany 
Úhrada bude provedena dle ceníku v místě sběrného místa. 
       
2. Cena služby je stanovena dohodou smluvních stran a je v závislosti na změně cen konečných 
zpracovatelů a dodavatelů. Pokud dojde k nepředpokládaným skutečnostem (např. navýšení 
skládkovného, PHM, celostátní cenový vliv, změna daňových předpisů, roční míra inflace apod.), 
bude smlouva upravena dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami. Jako podklad pro 
jednání o změně ceny předloží zhotovitel objednateli písemnou nabídku s potřebnými podklady. 
 
3. Cena dle specifikace a kvalitativních podmínek je uvedena v příloze, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. K ceně uvedené v příloze této smlouvy bude připočtena daň z přidané hodnoty 
v příslušné výši podle platného  zákona  o dani z přidané hodnoty. 
 
4. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o úpravě ceny za poskytnuté služby, je zhotovitel 
oprávněn zvýšit cenu maximálně o sazbu odpovídající koeficientu růstu spotřebitelských cen za 
uplynulý kalendářní rok stanovených Českým statistickým úřadem.. 
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5. Příslušná smluvní strana zaplatí cenu služby dohodnutou v této smlouvě na uvedený účet druhé 
smluvní strany. Zaplacením se rozumí připsání dohodnuté (fakturované) částky na příslušný účet. 
Splatnost faktury za odvoz komunálního odpadu je 14 dnů ode dne jejího vystavení zhotovitelem.  
Penalizace za každý další den prodlení při proplacení faktury je 0,05 % z fakturované částky. 
 
6. Veškeré provedené práce budou fakturovány čtvrtletně. Fakturace bude obsahovat veškeré 
nároky zhotovitele za uplynulé čtvrtletí. Faktura musí dále obsahovat náležitosti daňového dokladu 
a přílohy podle povahy faktury (např. dodací listy). Fakturace městu Nýřany bude prováděna za 
skutečný počet vyprázdněných nádob 
 
7. Zhotovitel se dále zavazuje, že zajistí bezúplatně pro objednatele vybírání úhrady za poskytnuté 
služby od všech původců odpadu (fyzické i právnické osoby) v místě působnosti objednatele.  
 
8. Od nákladů zhotovitele za bezúplatný sběr a likvidaci odpadu dle této smlouvy budou odečteny 
příjmy zhotovitele navyšující cenu zhotovitele za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu 
odsouhlasené radou města dle evidence sběrových nádob za výše uvedené odbodobí od občanů 
města Nýřany (fyzických osob nepodnikajících). Takto upravená cena bude po odsouhlasení radou 
města vyfakturována zhotovitelem městu Nýřany. 
 

 
V – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.8.2006 do 31.07.2013. Pokud nedojde nejpozději 6 
měsíců před vypršením platnosti k výpovědi smlouvy jednou ze smluvních stran, pak se prodlužuje 
platnost smlouvy o další 3 roky. 
 
2. Smlouvu je možné jednostranně vypovědět při neplnění povinností unedených ve smlouvě, 
zánikem firmy zhotovitele nebo ztratí-li zhotovitel oprávnění k nakládání s odpady ve smyslu 
zákona. Výpovědní lhůta činí v tomto případě 3 měsíce, přičemž první den výpovědní lhůty začíná 
běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 
 
3. Tuto smlouvu mohou smluvní strany měnit nebo doplňovat jen písemnými, postupně 
číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 
 
4. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran dostane po 
jednom výtisku. Obě vyhotovení mají platnost prvopisu (originálu) smlouvy. 
 
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
 
 
V Nýřanech dne: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….             ……………………………………. 
objednatel                                             zhotovitel  



 

KO SE PAR s.r.o. Nýřany 
Hřbitovní 1214 , Nýřany 
společnost je zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 3079 

Dodatek ke smlouvě o dílo 
ze dne 31.7. 2006 

(předmět plnění - zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a odstranění nebezpečných složek a objemného odpadu) 

PŘEVZETÍ, PŘEPRAVA A ZPRA COVÁNÍ ODPADU 

uzavřený podle Obchodního zákoníku v platném znění a podle zákona 

č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění 

(dále jen „Dodatek") 

PREAMBULE 

K tomuto dodatku přistupují obě strany jako ke svému závazku ve prospěch a k ochraně životního prostředí ve 
smyslu platné legislativy České republiky. Odborná názvosloví v této smlouvě použitá jsou v souladu s platnými 
zákony ČR v oblasti nakládání s odpady. 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 

Město Ný řany 
se sídlem Benešova tř. 295, Nýřany IČ 
00258199 DIČ CZ00258199 
13130 Místní vládní instituce 

zastoupena ing. Ji řím Davídkem - sta rostou, osobou oprávněnou k podpisu této smlouvy 
kontaktní spojení: Pavlína Caisová č. t. 377 832 302 fax 377 832 306 e-mail: mistostarosta@mesto-
nvranv.cz 

dále jen "objednatel", na straně jedné (dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech jako původce odpadu) a 

EKO-SEPAR, s. r. o. 

se sídlem Hřbitovní 1214, 330 23 Nýřany IČ 

47714760 DIČ CZ47714760 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložka 3079 
bankovní spojení KB, a.s., expozitura Nýřany, č.ú. 11701371/0100 
zastoupený Markusem Krausem - jednatelemspolečnosti, osobou oprávněnou k podpisu této smlouvy 
kontaktní spojení: č.t. 377 931 338 fax: 377 931 949 e-mail: ekosepar@ekosepar.cz 
dále jen odvozce "zhotovitel", na straně druhé (dle zák.č. 185/2001 Sb. o odpadech jako osoba oprávněná) 

II. 
PŘEDMĚT DODÁ TKU 

Upřesnění provozní doby sběrného dvora pro Město Nýřany v Luční ulici čp. 2 (u kotelny) 



 
 

A Nýřany

III.. 
PL A TNOS T DO DA TKU 

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek je uzavřen na dobu neurčitou s platností od 1. 5. 2012 a 

v oddílu II. Předmět smlou vy se vkládá:.. a třetí, a slovo kotelna se nahrazuje ve sběrném dvo ře 

Celý bod 1v úprav ě zní:  
1. Předmětem smlouvy je zajištění služeb v oblasti sběru, svozu a odstranění nebezpečných složek 

komunálního odpadu a objemného odpadu od fyzických osob v Nýřanech a osadách Doubrava, Kamenný 
Újezd, Pankrác. Odstraněním se rozumí sběr odpadu na určeném místě a v určitou dobu a následná 
přeprava odpadu na místo dalšího zpracování. Odpad je zařazen dle Katalogu odpadů Vyhlášky č. 
381/2001 Sb. Pokud nebude na základě vzájemné dohody stanoveno jinak, jedná se pro město Nýřany o 
sběr každý týden ve středu (pracovní den) od 7:00 hod. do 17:00 hod. a první a třetí sobotu v měsíci od 
8:00 hod. do 12:00 hod. (mimo svátek) ve sběrném dvo ře v Luční ulici, 330 23 Nýřany, jež má zhotovitel v 
pronájmu. 

Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Může být změněn 
nebo zrušen pouze písemnou formou. 

IV. 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Z důvodu přechodu společnosti EKO - SEPAR na nové programové zpracování dat, bylo provedeno přečíslování 
smluv a Město Nýřany je evidováno pod číslem smlouvy 38 

Jednotlivé smlouvy o dílo uzavřené dne 31. 7. 2006 byly přečíslovány následovně: 

s předmětem plnění - směsného komunálního odpadu: 38/SKO s předmětem plnění - vytříděných 
složek: 38/SE 
s předmětem plnění - odstranění nebezpečných a objemných odpadů: 38/SD 

Iřbitovní 1214. 330 23 Nýřany : 
47714760, DIČ CZ47714760 

KO-SEPAR, s . r .o .

/




