
SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 

A PŘEPRAVĚ ODPADŮ 

č. S18Q100346 
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v jeho platném znění. 

Ujednání o přepravě odpadu do místa určení se v částech neupravených touto smlouvou řídí dle 

příslušných ust. § 2555 a násl. občanského zákoníku. 

 

 

1. Smluvní strany: 

1.1. objednatel  

Obchodní firma:  Město Litoměřice  

Sídlo:  Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice  

Zastoupen: Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta  

Kontaktní osoba: XXXXX  

IČ: 00263958  

DIČ: CZ00263958  

IČP: Identifikační číslo provozovny 1002148324  

Bankovní spojení: XXXXX  

Číslo účtu: XXXXX  

Telefon: XXXXX  

Fax: XXXXX  

E-mail: XXXXX  

(dále jen „objednatel“)  

 

 

1.2. zhotovitel  

Obchodní firma: FCC BEC, s.r.o. 

Sídlo: Prosmycká 2/čp.88, 410 02 Lovosice 

Zastoupen: Dr. Ing. Ivo Miček, jednatel 

Martin Bůžek, jednatel 

Osoba odpovědná za plnění předmětu smlouvy: XXXXX 

IČ: 61054259 

DIČ: CZ61054259 

Bankovní spojení: XXXXX 

Číslo účtu: XXXXX 

Telefon: XXXXX 

GSM: XXXXX  

E-mail: XXXXX   

Zapsaný v obchodním rejstříku 

 

Krajský soud Ústí n/L., sp.zn.C 17276 

(dále jen „zhotovitel“) 
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2. Obecná ustanovení 

2.1. 

Podle předmětů podnikání zapsaných v obchodním rejstříku je zhotovitel oprávněnou osobou 

zejména k podnikání v oblasti nakládání s odpady, k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými 

odpady a k provozování silniční motorové dopravy nákladní.  

Pro účely této smlouvy je zhotovitel současně jako dopravce i oprávněnou osobou k převzetí odpadů 

dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho příloh (dále jen 

„zákon o odpadech“) 

 

3. Předmět a cena smlouvy   

3.1. 

Předmětem této smlouvy je, za podmínek dále specifikovaných, převzetí dohodnutých druhů odpadů, 

zajištění jejich přepravy z místa původu, ev. místa sjednaného po dohodě smluvních stran a dle 

potřeby objednatele, do místa určení a nakládání (zejména odstranění nebo využití) s nimi zákonným 

způsobem.   

 

3.2. 

Zhotovitel se zavazuje objednateli přebírat od něj, za podmínek touto smlouvou dále  

specifikovaných, veškeré druhy odpadů (dále jen „odpady“)  dohodnuté v Příloze č. 1 této smlouvy, 

přepravit je z místa jejich původu do místa určení dle čl. 5.1. této smlouvy a nakládat s odpady  

řádným způsobem v souladu  s obecně závaznými právními předpisy, účinnými v České republice 

v době účinnosti této smlouvy a v souladu s platným provozním řádem příslušného zařízení 

k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů ( dále  jen  „poskytované služby“) .  

 

3.3. 

Objednatel se zavazuje dodávat zhotoviteli odpad uvedený v Příloze č. 1 této smlouvy a za 

poskytované služby zaplatit zhotoviteli cenu, sjednanou ve výši dle Přílohy č. 1 této smlouvy. Cenou 

se pro účely této smlouvy rozumí cena za poskytované služby. K ceně bude připočtena daň z přidané 

hodnoty v zákonné výši.  

 

3.4. 

Smluvní strany se dohodly, že cena smlouvy může být zhotovitelem jednostranně valorizována: 

a) v případě zákonné změny sazby DPH, 

b) jedenkrát ročně v návaznosti na míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního 

indexu spotřebitelských cen (průměrná meziroční míra inflace vyhlašovaná Českým statistickým 

úřadem) počítanou ode dne účinnosti této smlouvy; o toto procento má zhotovitel právo cenu zvýšit 

s tím, že k tomuto postupu může dojít opakovaně, 

 c) pokud dojde ke změně právních předpisů, na základě kterých bude zhotovitel nucen zvýšit 

sjednanou cenu nebo ke změně ceny vyplývající z právních předpisů (např. v případě ceny dle přílohy 

č. 6 zákona o odpadech o výši poplatků za ukládání odpadu na skládce se navýšení ceny řídí zněním 

platného zákona o odpadech a jeho příloh). 

   

3.5.  

Cena za převzetí (zejména odstranění nebo využití) následujících odpadů (katalogové číslo, 

kategorie) v níže uvedeném množství je stanovena mezi zhotovitelem a objednatelem, a je uvedena 

v Příloze č. 1 této smlouvy. 



 3 

4. Platební podmínky    

4.1.  

Platby za převzetí, přepravu a nakládání (zejména odstranění nebo využití) odpadů zhotovitelem 

budou probíhat dle skutečného množství převzatých odpadů za příslušné období v souladu 

s písmenem a) resp. b) tohoto bodu smlouvy. Zhotovitel provede objednateli vyúčtování 

poskytnutých služeb, a to: 

a) formou vystavení souhrnné měsíční faktury za poskytnuté služby zhotovitelem, a to nejpozději do 

10. dne následujícího měsíce, 

nebo  

b) formou vystavení faktury za poskytnuté služby zhotovitelem, a to nejpozději do 10 dnů ode dne 

poskytnutí služeb. 

Daňový doklad musí dle dohody smluvních stran obsahovat náležitosti v souladu se zákonem o dani 

z přidané hodnoty v platném znění. 

 

4.2.  

Objednatel je povinen zaplatit jednotlivé faktury zhotoviteli ve lhůtě splatnosti, kterou smluvní strany 

sjednaly na 14 dnů od data vystavení faktury zhotovitelem. 

 

5. Místo a doba plnění 

5.1. 

Zhotovitel převezme odpad uvedený v Příloze č. 1 od objednatele z místa původu, tj. z areálu 

Technických služeb města Litoměřice v ul. Vodní cvičiště v Litoměřicích, (ev. z jiného místa dle 

dohody smluvních stran) a přepraví ho do místa určení, kde zajistí nakládání s ním v souladu 

s článkem 3.2. této smlouvy. 

 

5.2. 

Zhotovitel se zavazuje přijímat odpad uvedený v Příloze č. 1. této smlouvy od objednatele do 72 

hodin od jeho písemné či faxové zprávy, ev. i na základě jeho telefonické výzvy. Výzva k převzetí 

odpadu učiněná telefonicky musí být nejpozději do 24 hodin od učinění této výzvy doplněna písemně, 

elektronickou zprávou či faxovou zprávou, jinak není zhotovitel takovou výzvou k převzetí odpadu 

vázán. 

 

5.3. 

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  

 

5.4.  

Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu:  

a) formou písemné výpovědi z jakéhokoliv důvodu, anebo i bez uvedení důvodu, s výpovědní 

lhůtou tři měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení 

výpovědi druhé smluvní straně, 

b) zhotovitel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět s účinností od doručení objednateli z 

těchto důvodů: 

i. objednatel navzdory písemné výzvě zhotovitele opakovaně (tj. alespoň jednou po doručení 

písemné výzvy) porušil některou z povinností dle čl. 4.2., 6.3. a 7.1. této smlouvy; nebo 
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ii. dojde-li po uzavření této smlouvy k takové změně právních předpisů, která zakazuje nebo 

podstatně omezuje jednání, k němuž se zhotovitel touto smlouvou zavázal, anebo která vyžaduje další 

úřední povolení, o jehož vydání zhotovitel neúspěšně usiloval nebo která vede k takové změně 

podmínek nakládání s odpady, jež ztěžují plnění povinností zhotovitele dle této smlouvy nebo tyto 

povinnosti umožňují plnit jen při nepřijatelně zvýšeném úsilí nebo nepřijatelně zvýšených nákladech, 

se kterými se v době uzavírání této smlouvy nepočítalo. 

 

5.5. 

Zhotovitel si vyhrazuje právo na odůvodněné přerušení veškerých dalších služeb, vyplývajících 

z předmětu plnění této smlouvy, a to v případě nedodržení platebních podmínek stanovených v čl. 4. 

této smlouvy objednatelem. Tato skutečnost nezakládá objednateli právo na náhradu jakékoli škody, 

vzniklé v důsledku přerušení plnění poskytovaných služeb ze strany zhotovitele.  

 

6. Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1. 

Zhotovitel je povinen s odbornou péčí zabezpečit nakládání s odpadem uvedeným v Příloze č. 1 této 

smlouvy. Při určení způsobu splnění tohoto závazku není vázán pokyny objednatele. Je rovněž 

oprávněn pověřit poskytnutím služby i třetí osobu, a to bez souhlasu objednatele. 

 

6.2. 

Zhotovitel je oprávněn provádět kontrolu vhodnosti odpadu během jeho převzetí od objednatele 

a během přepravy a v případě jeho nevhodnosti vrátit dodaný odpad objednateli na jeho náklady.  

Za nevhodný odpad se pro účely této smlouvy považuje takový odpad, který neodpovídá zařazení 

odpadů podle příslušného katalogového čísla a kategorie Katalogu odpadů v souladu s Přílohou č. 1 

této smlouvy.  

V důsledku odmítnutí převzetí nevhodného odpadu od objednatele není zhotovitel s poskytováním 

služeb dle této smlouvy v prodlení.  

Zhotovitel je oprávněn podle své volby rovněž na náklady objednatele zajistit jiný vhodný způsob 

odstranění nebo využití dodaného nevhodného odpadu. V takovém případě bude zhotovitel o tom 

informovat objednatele předem. 

 

6.3. 

Objednatel se zavazuje dodávat zhotoviteli pouze odpady uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy. Před 

předáním těchto odpadů je objednatel povinen doložit zhotoviteli veškeré náležitosti 

k deklarovanému odpadu dle Přílohy č. 1 této smlouvy, a to ve smyslu zákona o odpadech 

a prováděcích předpisů. 

 

6.4. 

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli všechny dokumenty dokladující kvalitu předávaných 

odpadů (především základní popis odpadu) vyplývající ze zákona o odpadech a z vyhlášky č. 

294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky. 

 

7. Součinnost objednatele 

7.1. 

Objednatel je povinen neprodleně informovat zhotovitele o změně původně uvedených vlastností 

a kvality odpadů. 
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7.2. 

Objednatel souhlasí s tím, že stanovení hmotnosti odpadu bude provedeno automaticky výpočetním 

systémem, spojeným s mostovou autováhou v místě určení (nakládání s odpadem) dle čl. 5.1. této 

smlouvy, případně jiným, oběma stranami písemně odsouhlaseným způsobem.  

 

7.3. 

Objednatel se zavazuje provést na své náklady nakládku odpadů do přistavených kontejnerů, resp. 

přepravních prostředků. 

 

8. Závěrečná ujednání 

8.1. 

Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména 

občanským zákoníkem.   

 

8.2. 

Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Zhotovitel v souladu s § 1758 občanského zákoníku projevuje vůli, aby smlouva 

navržená v této listině byla uzavřena pouze v písemné formě. 

 

8.3. 

Tato smlouva má 6 stran textu a 1 stranu přílohy, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

 

8.4. 

Smluvní strany v souladu s § 1801 občanského zákoníku sjednávají, že na jejich vzájemné vztahy 

založené touto smlouvou nebo s touto smlouvou související se nepoužijí § 1799 a 1800 občanského 

zákoníku. 

 

8.5. 

Zhotovitel je oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy či jejich část na třetí osobu [, která 

je členem stejného koncernu jako zhotovitel]; objednatel s postoupením práv a povinností z této 

smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za 

zhotovitelem třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.  

 

8.6. 

Zhotovitel v souladu s § 1740 odst. 3 občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky na uzavření 

smlouvy obsažené v této listině s dodatkem nebo odchylkou.  

 

8.7. 

Město Litoměřice, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené 

uvedeným zákonem, tedy že tuto smlouvu zveřejní v ISRS. 
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8.8. 

Smluvní strany jsou si vědomy, že Město Litoměřice je povinným subjektem podle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této 

smlouvy v ISRS na dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

 

8.9. 

Smluvní strany podpisem této smlouvy potvrzují, že ve smyslu § 1770 občanského zákoníku mezi 

sebou před uzavřením této smlouvy ujednaly dohodu, podle které je tato smlouva platně uzavřena 

dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

 

8.10. 

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (ISRS). 

 

 

 

V Lovosicích dne      V Litoměřicích dne 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------                   ------------------------------ 

     za FCC BEC, s.r.o.                                                   za Město Litoměřice 

      (zhotovitel)                                             (objednatel)  
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Příloha č. 1 

 

Cena za převzetí odpadů: 

 

Kód 

odpadu 
Název odpadu Kat. 

Cena za převzetí v 

Kč/t bez DPH 

20 03 03 Uliční smetky O XXXXX  

 

Položka ceny Cena v Kč 

Doprava odpadu V ceně převzetí  

Nakládka odpadu Zajistí objednatel 

Minimální množství na odvoz 25 tun 

 

 

 

V Lovosicích dne      V Litoměřicích dne  

 

 

 

 

 

 

--------------------------------                   ------------------------------ 

     za FCC BEC, s.r.o.                                                   za Město Litoměřice 

      (zhotovitel)                                             (objednatel)  

 

 

 


