
SMLOUVA
O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM 
A JEMU PODOBNÝM ODPADEM

číslo: 50/98

uzavřená ve smyslu zákona č. 125/1997 Sb. o odpadech a zákona č. 513/1991 Sb. 
obchodní zákoník mezi smluvními stranami

1. Obec: 

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

MĚSTO LITOMĚŘICE

v Litoměřicích, Mírové nám. 15/7, PSČ: 412 33 

00 26 39 58 

196-00  26 39 58

účtu:

zastoupený: starostou Ing. Milanem Tejklem

zodpovědný zástupce pro věci technické:

tel.: 

fax:

(dále jen „objednatel)

a

2. Oprávněná osoba: 

se sídlem: 

provozovna:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení.

BEC odpady s.r.o.
v Praze 3, Ostromečská 12, PSČ: 130 00 

Lovosice, Prosmycká 1, PSČ: 410 02 

61 05 42 59 

003 -61 05 42 59

zastoupený: jednatelem Ing. Martinem Hinterholzingerem

; v  - \  w i  . r . n ,  v

tel.: 

fax:

(dále jen „dodavatel)
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t a k t o :

ČI. L

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Dodavatel se na základě souhlasu obce k podnikání v oblasti nakládání s 
komunálním odpadem zavazuje provádět za úhradu sběr, svoz a zneškodňování 
komunálního a jemu podobného odpadu vznikajícího na území objednatele. 
Specifikace rozsahu poskytovaných služeb je uvedena v příloze č. 1.

čin.
p r á v a  a  p o v in n o s t i  d o d a v a t e l e

1. Vlastnické právo k předmětným odpadům přechází na dodavatele okamžikem jejich 
převzetí.

2. Dodavatel se zavazuje provádět služby způsobem odpovídajícím platným obecně 
závazným právním předpisům.

3. Dodavatel se zavazuje provádět předmětné služby dohodnutým způsobem a ve 
stanoveném rozsahu a kvalitě. Případné změny vyžadují souhlasu obou stran.

4. Dodavatel se zavazuje trvale poskytovat předmětné služby všem fyzickým osobám a 
původcům, kteří produkují odpad zařazený podle katalogu odpadů jako odpad 
komunální a kteří budou využívat systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování 
komunálních odpadů stanovený obcí.

5. Dodavatel se zavazuje, že na základě požadavků objednatele bude spolupracovat 
při řešení veškerých záležitostí v oblasti odpadového hospodářství a ochrany 
životního prostředí,

6. Dodavatel je povinen odstranit znečištění, ke kterému dojde při vyprazdňování 
sběrných nádob a kontejnerů, a to bezprostředně po provedeném vyprázdnění.

či.m.
Sb ě r n é  n á d o b y

1. Sběrné nádoby o objemu 110 litrů jsou ve vlastnictví uživatele (fyzické osoby nebo 
původce odpadů), sběrné nádoby o objemu 1.100 litrů jsou ve vlastnictví dodavatele 
a jsou uživatelům k dočasnému užívání poskytnuty.

2. a) (J sběrných nádob, které dodavatel poskytuje k užívání, zajišťuje jejich údržbu a 
výměnu tak, aby byla zajištěna jejich funkčnost.

b) V ostatních případech zajišťuje dodávku sběrných nádob proti úhradě.

3. a) Náklady na poskytnuté sběrné nádoby budou započteny do úhrady za sběr, 
svoz a zneškodnění komunálních odpadů.

b) Cena za dodávku sběrných nádob bude dodavateli hrazena zvlášť.

4. Vlastník nádob je povinen obstarat náhradní nádoby za ty, které se stanou dále 
nepoužitelnými.
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5. Jsou-ii sběrné nádoby ve vlastnictví dodavatele, bude v případě úmyslného 
poškození těchto nádob, při poškození z důvodu nesprávného zacházení nebo 
v případě ztráty nádob dodavatel neprodleně informovat o těchto skutečnostech 
objednatele.

6. V případě přeplňování nádob bude na základě dohody s objednatelem rozmístěn 
potřebný počet sběrných nádob, příp. upravena četnost odvozu. Tato změna bude 
promítnuta do úhrady ceny za sběr, svoz a zneškodnění komunálních odpadů.

7. Do sběrných nádob určených pro směsný domovní a jemu podobný odpad je 
zakázáno ukládat především nebezpečné odpady všech druhů, objemné odpady, 
tekuté odpady, stavební odpady, zeminu a kamení, odpad ze zeleně, vánoční 
stromky, horký popel, uhynulá zvířata a jejich části.

8. Není-li sjednáno vynášení a zanášení nádoby dodavatelem, je objednatel povinen 
zajistit přistavení nádoby v den vývozu na dočasné stanoviště a po vyprázdnění její 
přemístění zpět na stanoviště stálé. Stálým stanovištěm se rozumí plocha, kde jsou 
za účelem sběru odpadů nádoby trvale umístěny. Dočasným stanovištěm se rozumí 
místo, kam jsou nádoby za účelem vyprázdnění přeneseny v den svozu. Vynášení a 
zanášení nádob se nevztahuje na kontejnery o objemu 1.100 litrů.

ČI. IV.

ORGANIZACE ODVOZU ODPADU

1. Jestliže některý den stanovený pro odvoz odpadu připadne na den pracovního klidu, 
pak bude odvoz proveden zpravidla první pracovní den po tomto dnu.

2. Pokud na jeden týden připadnou dva dny pracovního klidu, budou po dohodě mezi 
objednatelem s dodavatelem termíny odvozu odpadu stanoveny jako zvláštní pro 
jednotlivý případ. Objednatel oznámí změněný termín uživatelům nádob.

3. Sběrné nádoby musí být ve stanovený den odvozu vyprázdněny vždy, pokud je to 
technicky možné (t.j. pokud jsou přístupné).

4. Sběrné nádoby připravené k vyprázdnění budou odneseny ze stanoviště (stálého Či 
dočasného) a po jejich vyprázdnění budou na totéž místo opět postaveny v 
uzavřeném stavu.

5. Sběrné nádoby musí být vyprazdňovány úplně. Dodavatel je oprávněn ponechat 
nevyprázdněné ty nádoby, jejichž obsah to technologicky znemožňuje.

6. Nemůže-li být odvoz odpadů ze závažných důvodů proveden ve sjednaném termínu, 
je dodavatel povinen odvoz zajistit nejpozději do 48 hodin nebo dle dohody 
s objednatelem.

7. Dodavatel je oprávněn odmítnout vyprazdňovat nádoby a převzít odpad, pokud 
bude objednatel porušovat své povinnosti.

Str. - 3 -



ČI. v.

P r á v a  a  p o v in n o s t i  o b j e d n a t e l e

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění předmětu smlouvy.

2. Objednatel pověřuje dodavatele prováděním sběru, svozu a zneškodňování odpadů 
dle 61. T. 1.

3. Objednatel se zavazuje využívat pro zajišťování činností dle čl.I.L výlučně služeb 
dodavatele a neudělit souhlas pro tyto činnosti jinému subjektu kromě dodavatele. 
Toto ustanovení platí pro nakládání s komunálními odpady ukládanými do sběrných 
nádob o objemu do 1.100 litrů včetně mimo odpadů vy separovaných.

4. Objednatel je povinen hradit dodavateli cenu za služby dle čl. VI. a VII. a dodržovat 
dohodnuté platební podmínky.

5. Objednatel je povinen poskytnout k bezplatnému užívání potřebné plochy pro 
umístění stanovišť sběrných nádob.

6. Objednatel je povinen ukládat do sběrných nádob pouze odpad, pro který jsou 
nádoby určeny. Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli náklady vzniklé 
v důsledku nedodrženi uvedené povinnosti.

7. Objednatel je povinen zajistit volný přístup ke stanovištím nádob. U úzkých silnic a 
cest nebo cest a silnic nesjízdných z jiných důvodů (např. rozbředlá půda, sníh, led, 
uzávěry) apod. bude na základě dohody mezi objednatelem a dodavatelem 
stanoveno náhradní stanoviště pro sběrné nádoby nebo náhradní termín vyprázdnění 
nádob. V případě zjištění nesjízdných nebo nepřístupných míst je dodavatel povinen 
tento stav neprodleně ohlásit objednateli a neúčtovat tento svoz.

8. Objednatel bude s dodavatelem spolupracovat při vypracování či úpravě obecně 
závazných vyhlášek obce v oblasti nakládání s komunálními odpady a konzultovat 
s dodavatelem koncepce v této oblasti a jejich změny.

9. Objednatel bude ve spolupráci s dodavatelem prosazovat a kontrolovat plnění 
ustanovení obecně závazných právních předpisů v oblasti nakládání s komunálními 
odpady a sankcionovat fyzické osoby a původce odpadů za neplněni jejich 
povinností.

10. Objednatel je povinen zajistit pro dodavatele součinnost především při:

a) určování stálých stanovišť sběrných nádob,

b) zjišťování údajů z evidence fyzických osob a původců odpadů,

c) optimalizaci systému nakládání s předmětnými odpady,

11. Podnět k veřejným oznámením vyplývajících z této smlouvy dává objednatel.

Čl. VI.

ÚHRADA CENY ZA SLUŽBY

1. Za služby, které dodavatel dodá podle této smlouvy, obdrží úhradu ceny ve výši 
stanovené v souladu s přílohou č.2. této smlouvy.
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2. K cenám se připočte daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši stanovené obecně 
závaznými právními předpisy. Dojde-li v průběhu platnosti této smlouvy ke změně 
výše DPH, promítne se tato změna okamžitě do úhrady ceny za služby.

3. Úhrada ceny bude objednateli fakturována způsobem uvedeným v příloze č,2.

4. Nezaplatí-li objednatel faktum do 45 dnů od data splatnosti, zavazuje se zaplatit 
dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné Částky.

5. Ceny uvedené v příloze č.2. této smlouvy se stanovují na dobu jednoho (1) 
kalendářního roku. Jejich změnu pro další období dodavatel vždy s objednatelem 
projedná.

6. Náklady na zneškodnění odpadů, t.j. uložení odpadů na skládce nese dodavatel. 
Zvýšení nákladů na uložení odpadů na skládce, např. v důsledku změn obecně 
závazných právních předpisů, je dodavatel oprávněn po projednání s objednatelem a 
s Radou pro provozování Podniku technických služeb Lovosice s.r.o. aktuálně 
započíst do ceny,

7. Při změně rozsahu dojednaných služeb se smluvní strany zavazují, že provedou 
mimořádnou úpravu sjednaných cen.

8. Úhradu ceny za veškeré další výkony dle přílohy č.l. provedené na základě písemné 
objednávky vyúčtuje dodavatel objednateli zvlášť.

9. Upravené ceny budou uvedeny v písemném číslovaném dodatku k této smlouvě.

ČI. VIL

ZPŮSOB ÚPRAVY CENY

1. Objednatel a dodavatel se zavazují, že ceny budou každoročně vždy k 1. lednu 
upravovány. Dodavatel projedná úpravu cen s Radou pro provozování Podniku 
technických služeb Lovosice s.r.o. Úprava cen bude s objednatelem projednána 
vždy dva (2) měsíce předem. Poprvé budou ceny takto upraveny s platností od 
1. ledna 1999.

2. Do úpravy cen je dodavatel oprávněn promítnout pouze nárůst cen výrobků a 
služeb doložený údaji zveřejňovanými Českým statistickým úřadem za období 
posledních dvanácti (12) měsíců a dále změny nákladů, které byly vyvolány změnou 
platných právních předpisů.

či. m
R u č e n í

1. Dodavatel je oprávněn využít k plnění závazků vyplývajících z této smlouvy služeb 
třetích osob. Závazky dodavatele vyplývající z této smlouvy platí i pro ně, aniž by 
to zprošťovalo dodavatele jeho ručení.

2. Stížnosti objednatele ve věci kvality poskytovaných služeb vyžadují písemnou 
formu nebo osobní jednání uzavřené písemným zápisem podepsaným oběma 
smluvními stranami. Reklamaci je třeba uplatnit do jednoho (1) týdne od zjištění 
závady, jinak na ni nebude brán zřetel.
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ČL IX.

T r v á n í  a  p l a t n o s t  s m l o u v y

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou se zkušební dobou devět (9) měsíců.

2. Platnost této smlouvy počíná dnem podpisu smluvními stranami.

3. Účinnost této smlouvy počíná dnem 1.1.1998.

4. Platnost této smlouvy není dotčena případnou neplatností nebo neúčinností 
jednotlivých ustanovení smlouvy v důsledku změny právních předpisů. Smluvní 
strany se zavazují, že neúčinné smluvní podmínky nahradí takovými, kterými bude 
dosaženo stejného výsledku.

5. Po skončení zkušební doby může být tato smlouva vypovězena pouze z důvodu 
průkazného porušování povinností dle této smlouvy. Smluvní strany se zavazují 
porušování povinností nejprve ústně projednat a pořídit z tohoto jednání zápis 
podepsaný oběma stranami. Jestliže následně nedojde ve sjednané lhůtě k nápravě, 
jsou smluvní strany oprávněny podat výpověď se zdůvodněním.

6. Výpovědní lhůta činí Šest (6) měsíců a počíná běžet dnem následujícím po doručení 
výpovědi. Výpověď musí být učiněna písemně a je třeba ji doručit osobně nebo 
doporučenou poštovní zásilkou.

ČL X.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Po dobu, kdy objednatel bude členem Sdružení obcí okresu Litoměřice pro 
nakládání s odpady (SOŇO), bude jeho odpad ukládán na skládce Úpohlavy.

2. Tato smlouva sestává ze sedmi (7) stran textu a dvou příloh, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy.

3. Změny a doplňky k této smlouvě musí mít písemnou formu. Vedlejší ústní ujednání 
nejsou závazná.

4. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 
125/1997 Sb. o odpadech a zákona č. 513/1991 Sb, obchodní zákoník v platném 
znění.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží po jednom (1) vyhotovení,

6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz 
pravé a svobodné vůle a nikoliv tísně či nápadně nevýhodných podmínek připojují 
níže své podpisy.

7. Tato smlouva nahrazuje předchozí smlouvu mezi objednatelem a dodavatelem, 
jejímž předmětem byl svoz a likvidace komunálního odpadu.
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r
Přílohy:

i Příloha č. 1: Specifikace rozsahu poskytovaných služeb

Příloha č.2: Cena stanovená pro rok 1998, způsob úhrady

V Litoměřicích, dne 1997 V Litoměřicích, dne 1997
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Smlouva č.: 

Objednatel:

50/98
Město LITOMĚŘICE

Příloha č.l: ze dne ......  1997
ke Smlouvě o nakládání s komunálním a jemu podobným odpadem

uzavřené mezi Městem Litoměřice a společností BEC odpady s.r.o.

Specifikace rozsahu poskytovaných služeb

bod 1) Seznam druhu odpadu. jejichž, sběr, svoz a zneškodňování bude zajišťováno:

a) směsný domovní odpad:

domovní odpad z domácností

ostatní odpad z obce podobný domovnímu odpadu

b) objemný odpad:

objemný odpad z domácností 

ostatní objemný odpad z obce

c) odpad z údržby zeleně

d) odpad z tržišť

e) uliční smetky

f) kal ze septiků a žump

g) autovraky

bod 2) Sběr a svoz odpadu dle bodu 1 a):

Sběr a svoz směsného domovního odpadu bude zajišťován pravidelným vyprazdňováním 
sběrných nádob 110 a 1.100 litrů ve sjednaných intervalech (1 x týdně, 2 x týdně, 1 x 14 dní, 
kombinovaný svoz) s tím, že veškeré nádoby o objemu 1.100 litrů budou vyprazdňovány 
2 x týdně.

bod 3) Sběr a svoz odpadu dle hodu 1 b) až 2):

Sběr a svoz odpadů dle bodů 1 b) až g) bude realizován na zvláštní písemnou objednávku 
se specifikací druhu odpadu, množství a umístění.

V Litoměřicích, dne .1. 1997



Smlouva č.: 50/98
Objednatel: Město LITOMĚŘICE

Příloha č.2: ze dne ...... 1997
ke Smlouvě o nakládání s komunálním a jemu podobným odpadem

uzavřené mezi Městem Litoměřice a společností BEC odpady s.r.o.

Cena stanovená pro rok 1998, způsob úhrady

Cena za sběr, svoz a zneškodnění směsného domovního odpadu:

bod n  Cen v za poskytované služby:

sběrná nádoba 110 litrů 

vynáška/zanáška nádoby

Kč/vývoz/nádobu

Kč/vývoz/nádobu

sběrná nádoba 1.100 litrů

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Kč/vývoz/nádobu pří četnosti 1 x týdně 

Kč/vývoz/nádobu při četnosti 2 x týdně

bod 2) Předpokládaný počet sběrných nádob pro sběr směsného domovního odpadu a
četnost vývozu:

typ nádob počet nádob při vývozu

1 x  týdně 2 x  týdně 1 x  14 dní kombinovaný

1101

v y n á šk a /z a n á šk a

1 .1 0 0 1 XX XX XX

bod 3) Způsob úhrady:

Cena za služby bude objednateli fakturována zálohově ve výši čtvrtletní částky se splatností 
do 10-tého dne příslušného čtvrtletí.

Vyúčtování dle uskutečněných výkonů bude prováděno 1 x za měsíc s tím, že nedoplatek či 
přeplatek bude uhrazen po ukončení čtvrtletí nejpozději do 15-tého dne následujícího 
měsíce.

V Litoměřicích, dne 1997


