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SMLOUVA 
o sběru, svozu a odstranění/využití odpadu 

 

 

 

I. 

Smluvní strany 
 

 

 

Domov důchodců Police nad Metují 

Na Sibiři 149, 549 54 Police nad Metují 

IČO: 71194002 

DIČ: CZ71194002 

Bankovní spojení: Komerční banka Police nad Metují, č.ú. 27134551/0100 

Tel.: 491 426 544  

E-mail: ddpolice@centrum.cz 

 

dále jen Objednatel, zastoupený Mgr. Janou Šrámkovou, ředitelkou 

 

 

 

a 

 

 

 

Marius Pedersen a.s. 
Průběžná 1940/3, 500 09  Hradec Králové 

IČO: 42194920, zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové – oddíl B, vložka 389 

DIČ: CZ42194920 

Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové, č.ú. 8787063/0300 

Tel. / mob.: 493 646 767 / 724 260 946 

E-mail: lucie.hladikova@mariuspedersen.cz 

Kontaktní osoba: Lucie Hladíková, obchodní zástupce 

 

dále jen Zhotovitel, zastoupený  Jiřím Heroldem, oblastním manažerem 

 

 

 

 

smluvní strany se dohodly uzavřít tuto smlouvu za podmínek uvedených v následujících článcích. 

 

 

 

 

 

mailto:ddpolice@centrum.cz
mailto:lucie.hladikova@mariuspedersen.cz
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II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě 

pro Objednatele následující služby: 

 

1.1 Odvoz a odstranění odpadů kategorie „O“ – BOBR PRESS 

Katalog. číslo 

odpadu 
Ktg. Název odpadu 

20 03 01 O Směsný komunální odpad 

 

 

1.2  Odvoz druhotných surovin k využití – papírové a lepenkové obaly  

Katalog. číslo 

odpadu 
Ktg. Název odpadu 

15 01 01 O Papírové a lepenkové obaly 

 

 

1.3  Odvoz druhotných surovin k využití – plastové obaly  

Katalog. číslo 

odpadu 
Ktg. Název odpadu 

15 01 02 O Plastové obaly 

 

 

1.4  Odvoz druhotných surovin k využití – skleněné obaly  

Katalog. číslo 

odpadu 
Ktg. Název odpadu 

15 01 07 O Skleněné obaly 

 

1.5  Odvoz a odstranění odpadů kategorie „O“  

Katalog. číslo 

odpadu 
Ktg. Název odpadu 

18 01 04 O 

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, 

sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny) 

 

1.6  Odvoz a odstranění odpadů kategorie „N“  

Katalog. číslo 

odpadu 
Ktg. Název odpadu 

18 01 01 N Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) 

18 01 03 N 
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na prevenci infekce 
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2. Objednatel se zavazuje, že bude platit za prováděné služby dle čl. II. odst. 1 cenu dle čl. V. 

odst. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 1.6. této smlouvy. 

 

3. Obě strany souhlasí, že zavedení dalších aktivit podle požadavku může být projednáno 

v rámci dodatku k této smlouvě nebo formou jednorázového ujednání. 

 

III. 

Rozsah a způsob předmětu plnění 
 

1. Službu dle čl. II. odst. 1.1 bude Zhotovitel vykonávat pravidelně s četností svozu 52 x za rok 

(tj. 1 x za týden) a 26 x za rok (tj. 1 x za 2 týdny), 2 ks kontejner 1100 l - majetek 

Objednatele. 

 

Obsah sjednané služby tvoří následující dohodnuté činnosti: 
 

- sběr a svoz odpadu 

- odstranění odpadu 

- manipulaci s odpadovými nádobami/kontejnery 

 

 

2. Službu dle čl. II. odst. 1.2 bude Zhotovitel vykonávat pravidelně s četností svozu 26 x za rok 

(tj. 1 x za 2 týdny), 1 ks nádoba 1100 l - majetek Objednatele. 

 

Obsah sjednané služby tvoří následující dohodnuté činnosti: 
 

- sběr a svoz odpadu 

- odstranění/využití převzatých odpadů 

- manipulaci s odpadovými nádobami/kontejnery 

 

 

3. Službu dle čl. II. odst. 1.3 bude Zhotovitel vykonávat pravidelně s četností svozu 52 x za rok 

(tj. 1 x za týden), 1 ks kontejner 1100 l - majetek Objednatele. 

 

Obsah sjednané služby tvoří následující dohodnuté činnosti: 
 

- sběr a svoz odpadu 

- odstranění/využití převzatých odpadů 

- manipulaci s odpadovými nádobami/kontejnery 

 

 

4. Službu dle čl. II. odst. 1.4 bude Zhotovitel vykonávat na vyzvání objednatele, 1 ks zvon 

1,1 m
3
 - majetek Objednatele. 

 

Obsah sjednané služby tvoří následující dohodnuté činnosti: 
 

- sběr a svoz odpadu 

- odstranění/využití převzatých odpadů 

- manipulaci s odpadovými nádobami/kontejnery 
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5. Službu dle čl. II. odst. 1.5 bude Zhotovitel vykonávat pravidelně s četností svozu 52 x za rok 

(tj. 1 x za týden), odpad je shromažďován v PE pytlích a kontejnerech 1100 l - majetek 

Objednatele. 
 

Obsah sjednané služby tvoří následující dohodnuté činnosti: 
 

- sběr a svoz odpadu 

- odstranění převzatých odpadů 

- manipulaci s odpadovými nádobami/kontejnery 

 

6. Službu dle čl. II. odst. 1.6 bude Zhotovitel vykonávat na vyzvání Objednatele, odpad je 

shromažďován v certifikovaných obalech na zdravotnický odpad. 
 

Obsah sjednané služby tvoří následující dohodnuté činnosti: 
 

- sběr a svoz odpadu 

- odstranění převzatých odpadů 

- manipulaci s odpadovými nádobami/kontejnery 

 

IV. 

Čas a místo plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit služby v rozsahu dle čl. III. této smlouvy od 1. února 2018. 

 

2. Místem plnění je provozovna objednatele: Na Sibiři 149, 549 54 Police nad Metují 

 

V. 

Cena plnění 
 

1.  Ceny za poskytované služby v rozsahu dle čl. III. této smlouvy jsou stanoveny ve výši: 

 

1.1 Odpady specifikované v článku II. odst. 1.1 

 

Kat. 

číslo 

odpadu 

Název odpadu     Typ služby     Cena 

20 03 01 
Směsný komunální 

odpad 

svoz a odstranění odpadu 

kontejner 1100 l – 1 ks, 52 x za rok 
12 948,00 
Kč / rok 

svoz a odstranění odpadu 

kontejner 1100 l – 1 ks, 26 x za rok 
7 007,00 

 Kč / rok 

 

Uvedené ceny zahrnují sběr a svoz odpadu, manipulaci s odpadovými nádobami/kontejnery, 

přepravu odpadů do místa odstranění odpadu, odstranění odpadu. 
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1.2 Odpady specifikované v článku II. odst. 1.2 

 

Kat. 

číslo 

odpadu 

Název odpadu     Typ služby     Cena 

15 01 01 
Papírové                 

a lepenkové obaly 

svoz a odstranění/využití odpadu 

nádoba 1100 l – 1 ks, 26 x za rok 
218,00 

 Kč / 1 svoz 

 

Uvedené ceny zahrnují sběr a svoz odpadu, manipulaci s odpadovými nádobami/kontejnery, 

přepravu odpadů do místa odstranění/využití odpadu, odstranění/využití odpadu. 

 

1.3 Odpady specifikované v článku II. odst. 1.3 

 

Kat. 

číslo 

odpadu 

Název odpadu     Typ služby     Cena 

15 01 02 Plastové obaly 
svoz a odstranění/využití odpadu 

kontejner 1100 l – 1 ks, 52 x za rok 
220,00 

 Kč / 1 svoz 

 

Uvedené ceny zahrnují sběr a svoz odpadu, manipulaci s odpadovými nádobami/kontejnery, 

přepravu odpadů do místa odstranění/využití odpadu, odstranění/využití odpadu. 

 

1.4 Odpady specifikované v článku II. odst. 1.4 

 

Kat. 

číslo 

odpadu 

Název odpadu     Typ služby     Cena 

15 01 07 Skleněné obaly 
svoz a odstranění/využití odpadu 

kontejner 1,1 m
3
 – 1 ks, na výzvu 

220,00 

 Kč / 1 svoz 

 

Uvedené ceny zahrnují sběr a svoz odpadu, manipulaci s odpadovými nádobami/kontejnery, 

přepravu odpadů do místa odstranění/využití odpadu, odstranění/využití odpadu. 

  

1.5 Odpady specifikované v článku II. odst. 1.5 

 

Kat. 

číslo 

odpadu 

Název odpadu     Cena 

18 01 04 

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na prevenci infekce (např. obvazy, sádrové 

obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny) 

9,50 

 Kč / kg 

 

 Uvedené ceny zahrnují sběr a svoz odpadu, manipulaci s odpadovými nádobami/kontejnery, 

přepravu odpadů do místa odstranění odpadu, odstranění/využití odpadu. 
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1.6 Odpady specifikované v článku II. odst. 1.6 

 

Kat. 

číslo 

odpadu 

Název odpadu     Cena 

18 01 01 Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03) 
19,00 

Kč / kg 

18 01 03 
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na prevenci infekce 
19,00 

Kč / kg 

 

 Uvedené ceny zahrnují sběr a svoz odpadu, manipulaci s odpadovými nádobami/kontejnery, 

přepravu odpadů do místa odstranění odpadu, odstranění odpadu. 

 

2. Ceny jsou uvedeny bez DPH a zahrnují poplatky dle zákona 185/2001 Sb. daň z přidané 

hodnoty bude účtována dle platné legislativy. 

 

3. Ceny jsou účtovány za přepravu v rámci běžné pracovní doby. 

 

4. Sjednané ceny za poskytované služby mohou být 1x ročně upravovány v závislosti na vývoji 

oborového indexu inflace v silniční motorové dopravě nákladní a celkovém vývoji růstu cen 

a to vždy po vzájemné dohodě obou smluvních stran. 

 

VI. 

Placení a platební podmínky 
 

1. Fakturace bude prováděna měsíčně, nejpozději do 10. dne následujícího měsíce. Splatnost 

faktury je 14 dnů ode dne vystavení. Termínem úhrady se rozumí den potvrzení platebního 

příkazu bankou Objednatele. Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech 

uhradí Objednatel Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den 

prodlení. 

 

VII. 

Podmínky svozu 
 

1. Zhotovitel si vyhrazuje právo změny svozového dne, pokud si to vyžádají provozní 

okolnosti. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje v případě nedodržení stanoveného svozového termínu v důsledku 

nenadálých situací, zajistit náhradní přepravu během tří následujících pracovních dnů. 

 

3. Každý uživatel je zodpovědný za to, že odpad ve sběrných nádobách bude zahrnovat pouze 

druhy odpadů uvedené v čl. II. této smlouvy v souladu s označením nádob pro který druh 

odpadu je nádoba určena, a že zařazení odpovídá kategorizaci v katalogu odpadů. V případě, 

že bude zjištěn nesoulad mezi specifikací a skutečnou dodávkou odpadu, při nerespektování 

povinnosti odděleného shromažďování jednotlivých druhů odpadů, je Zhotovitel oprávněn 

takový odpad nepřevzít až do zjednání nápravy. 
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4. Uživatel sběrných nádob/kontejnerů musí v době svozu zajistit dostatečný přístup k místu 

odebrání, umožňující snadnou a bezpečnou manipulaci se sběrnými nádobami/kontejnery  bez 

narušení plynulosti poskytované služby.  

 

5. Uživatel je odpovědný za to, že nebude docházet k přeplňování a přetěžování sběrných 

nádob/kontejnerů. Limit hmotnosti odpadu ve sběrných nádobách 110 l je 65 kg, 

v kontejnerech 1100 l je to 340 kg. V případě nadměrného přetížení není technicky možné 

odpad vyprázdnit. 

 

6. Při převzetí odpadu dle čl. II. odst. 1.6 vystaví Zhotovitel Objednateli dodací list jako doklad 

převzetí/předání odpadů (ostatních i nebezpečných). Na evidenčním listu pro přepravu 

nebezpečných odpadů bude jako odesílatel odpadu uvedena firma Marius Pedersen a.s., která 

na sebe přebírá povinnosti odesílatele nebezpečných odpadů a věcí z hlediska Dohody ADR. 

 

 

VIII. 

Pronájem 
 

1. Pronajaté nádoby a kontejnery (dále zařízení) jsou majetkem Zhotovitele. Objednatel je 

oprávněn používat pronajaté zařízení pouze pro účely tomu odpovídající nebo předem 

dohodnuté. 

 

2. Objednatel je povinen udržovat pronajaté zařízení v dobrém technickém stavu. Po uplynutí 

pronájmu musí být pronajaté zařízení předáno bez jakéhokoli znehodnocení či nadměrného 

opotřebení, které neodpovídá povaze a určení věci. 

 

3. Objednatel je povinen pečovat o to, aby na zařízení nevznikla škoda. Objednatel je 

odpovědný za jakékoli poškození pronajatého zařízení vzniklého v důsledku jeho chyby či 

jednání z nedbalosti. 

 

4. V případě ztráty či poškození zařízení uhradí Objednatel Zhotoviteli vzniklou škodu. 

 

5. Objednatel není oprávněn dát pronajaté zařízení do podnájmu třetí straně. 

 

6. Není-li stanoveno jinak, řídí se nájemní vztah příslušnými ustanoveními Občanského 

zákoníku a souvisejícími předpisy. 

 

IX. 

Závazky Zhotovitele 
 

1. Zhotovitel je zodpovědný za provádění svozové služby v souladu s požadavky příslušné 

legislativy. 
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X. 

Trvání a ukončení smlouvy 

 

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s platností od 1. 2. 2018. Výpovědní doba je 

3 měsíce. Výpověď lze dát i bez uvedení důvodu písemně, jinak je neplatná. Výpovědní lhůta 

začíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 

2. Tuto smlouvu a povinnosti z ní vyplývající lze ukončit rovněž písemnou dohodou smluvních 

stran. 

 

 

XI. 

Vyšší moc 
 

1. 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. 

 

2. Pro účely této smlouvy znamená "Vyšší moc" událost mimo kontrolu Zhotovitele, kterou 

nelze předvídat a nezahrnuje chybu nebo zanedbání ze strany Zhotovitele. Takové události 

mohou být zejména války, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, 

dopravní embarga a stávky. 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 
 

 Smluvní strany se dohodly na následujících ustanoveních: 

 

1. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

 

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky učiněnými v písemné formě, 

podepsanými statutárními zástupci obou stran. 

 

3. Smlouva byla uzavřena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

 V Hradci Králové dne 1. února 2018 

 

 

 

 

 

 ______________________________       _____________________________ 

     Zhotovitel        Objednatel 


