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SMLOUVA
O SBĚRU, ODVOZU A ODSTRANĚNÍ ODPADU
evidenční číslo: 670186

ČLÁNEK I. - SMLUVNÍ STRANY
Zhotovitel:

Objednatel:

Marius Pedersen, a.s.
Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
Provozovna Zatec
Čeradická 1014, 438 01 Žatec
v OR v KS v Hradci Králové, odd. B, VI. 389

čr - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Horova 1340/10, 400 01 Ústi nad Labem

zastoupený:

zastoupený:

oblastním manažerem

Tel:
lČ l DIČ:
Bankovní spojen

Doručovací adresa:

Tel:
lČ l DIČ:

ČR - Hasičský záchranný sbor Ústeckého
kraje
Horova 1340/10
400 01 Ústí nad Labem
!

krajským ředitelem HZS Ústeckého kraje
475240211

Bankovní spojeni:

70886300 l CZ70886300
ČNB Ústí nad Labem,
i

ČLÁNEK Il. - PŘEDMĚT SMLOUVY
1.

2.
3.

Předmětem smlouvy je sběr, odvoz a odstranění směsného komunálního odpadu (dále jen SKO) a sběr, odvoz a
využití separovaných složek komunálního odpadu (dále jen SO) zhotovitelem pro objednatele ze stanovišť', typu a
počtu nádob a v časových intervalech dle přílohy č. 1 této smlouvy. Dále předmětem smlouvy je, pokud je to v příloze
č. 1 této smlouvy výslovně sjednáno, nájem nebo výpůjčku nádob zajištěných zhotovitelem a spojených
s prováděnou službou objednateli. Doba nájmu nebo výpůjčky nádob, pokud byl skutečně sjednán, je sjednána na
dobu provádění služby.
Objednatel se zavazuje zhotoviteli za sjednanou službu platit cenu stanovenou podle podmínek uvedených v této
smlouvě.
Smluvní vztah plynoucí z této smlouvy se řídí ustanoveními ,,Všeobecných obchodních podmínek" o sběru, odvozu a
odstraněni odpadu (dále jen ,,Všeobecné podmínky"), které jsou přílohou č. 2 této smlouvy. Smluvní strany potvrzují
podpisem smlouvy, že se před uzavřením řádně seznámily se Všeobecnými podmínkami, těmto porozuměly a
vylučují, pokud se na tom písemně výslovně nedohodnou, možnost změny či zrušeni těchto Všeobecných podmínek
jakýmikoli jinými obchodními podmínkami objednatele či vypracovanými třetí osobou. Smluvní strany také vylučuji
aplikaci jakýchkoli obchodních zvyklostí na smluvní vztah plynoucí z této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že
zhotovitel je oprávněn jednostranně změnit Všeobecné podmínky, a to v přiměřeném rozsahu, zejména s ohledem
na vzniklé provozní potřeby, změny v právních předpisech a technických normách, požadavky či rozhodnutí
správních orgánů, potřebu zajištění součinnosti objednatele. Jakákoli změna Všeobecných podmínek bude
provedena tak, že zhotovitel zveřejní změněné Všeobecné podmínky na svých webových stránkách a/nebo
zpřistupni změněné Všeobecné podmínky ve svém sidle či provozovně a dále doručí změněné Všeobecné podmínky
(samostatně či jako součást jiného dokladu) objednateli mailem či poštovni nebo jinou přepravou. Objednatel je
oprávněn nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení či jiného předloženi změněných Všeobecných podmínek
(dále jen ,,lhůta odmítnutí") odmítnout změnu tím, že doručí zhotoviteli výpověď' této smlouvy v souladu s ČI. lV bodu
1. C) této smlouvy. Změněné Všeobecné podmínky jsou bez dalšího platné a účinné, pokud ve lhůtě odmitnutí
objednatel nedoručí zhotoviteli výpověď' této smlouvy, prvním dnem fakturačního období, v němž objednatel obdrží
změněné Všeobecné podmínky, anebo jiným pozdějším dnem určeným výslovně zhotovitelem, následujIcim po
uplynutí lhůty odrrňtnuti, a to i v případě, že objednatel změněné Všeobecné podmínky neodsouhlasI či vůbec
nereaguje.

ČLÁNEK Ill. - ROZSAH A CENA SLUŽEB, PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.

Objednatel objednává u zhotovitele a zhotovitel bude objednateli zajišt'ovat službu za podmínek sjednaných touto
smlouvou. Rozsah a cena služby je sjednána na základě aktuálního ceníku služeb zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1
této smlouvy. Ceník služeb rozlišuje cenu služby v případě, že nádoba na odpad je ve vlastnictví objednatele nebo ve
výpůjčce od zhotovitele, anebo že nádoba je v nájmu od zhotovitele.
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2.

Smluvní strany sjednávají právo zhotovitele každoročně jednostranně navýšit cenu služeb sjednanou touto smlouvou
o výši indexu spotřebitelských cen vyhlášeném za období uplynulého kalendářnIho roku českým statistickým úřadem
nebo jakoukoliv instituci, která bude pokračovat v jeho činnosti nebo jeho činnost nahrazovat. Při zvýšení bude
postupováno tak, že aktuálni výše cen služeb dle aktuáln iho ceníku navýší o procento indexu spotřebitelských cen
vyhlášeného za uplynulý kalendářní rok. Cenu služeb zvýšenou v souladu s tímto bodem smlouvy oznámi zhotovitel
objednateli doručením změněného ceníku služeb (samostatně či jako součást jiného dokladu) objednateli mailem či
poštovni nebo jinou přepravou. Takto změněný ceník služeb je bez dalšího platný a účinný prvním dnem fakturačního
období, v němž objednatel obdrží změněný ceník služeb, anebo jiným pozdějším dnem určeným výslovně
zhotovitelem, přičemž tímto dnem se stává aktuálním ceníkem služeb zhotovitele a nahrazuje dosavadní přílohu č. 1
této smlouvy.

3.

Smluvní strany se dále dohodly, že jakákoli jiná změna cen služeb, nad rámec automatické změny dle
předcházejícího bodu smlouvy, je možná pouze následujícim způsobem. Zhotovitel je oprávněn navrhnout změnu
sjednaných cen služeb, a to v přiměřeném rozsahu, zejména s ohledem na vzniklé provozní potřeby, změny
v právních předpisech a technických normách, změny daňového či poplatkového zatíženi. Zhotovitel doručí změněný
ceník služeb (samostatně či jako součást jiného dokladu) objednateli mailem či poštovni nebo jinou přepravou.
Objednatel je oprávněn nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení či jiného předloženi v souladu s tímto bodem
změněného ceníku služeb (dále jen ,,lhůta odNtnutl ceníku") odmítnout změnu tím, že doručí zhotoviteli výpověď' této
smlouvy v souladu s ČI. lV bodu 1. C) této smlouvy. V souladu s tímto bodem změněný ceník služeb je bez dalšího
platný a účinný, pokud ve lhůtě odrMtnutí ceníku objednatel nedoručí zhotoviteli výpověď' této smlouvy, prvním dnem
fakturačního období, v němž objednatel obdrží změněný ceník služeb, anebo jiným pozdějším dnem určeným
výslovně zhotovitelem. a to i v případě, že objednatel změněný ceník služeb neodsouhlasí či vůbec nereaguje. Takto
změněný ceník služeb se dnem účinnosti se stává aktuálním ceníkem služeb zhotovitele a nahrazuje dosavadní
přílohu č. 1 této smlouvy.

4.

Sjednané služby jsou objednateli zhotovitelem poskytovány od:

1.8.2018

5.

Fakturace poskytovaných služeb je prováděna v četnosti (fakturačn im období):

6.

Platba za veškeré sjednané služby pro celé stanovené fakturační období je prováděna dopředu na základě vystavené
faktury (daňového dokladu). Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději do konce prvního měsíce fakturačního období.
Dnem zdanitelného plněni je datum vystavení faktury. Faktura je splatná a objednatel se ji zavazuje zaplatit do 14 dnů
po vystavení daňového dokladu. Změny obsahu či rozsahu služby a/nebo změny ceny služby uskutečněné v průběhu
fakturačního období budou bezodkladně po účinnosti změny vyfakturovány dalším daňovým dokladem (faktura,
dobropis). Den zdanitelného plněni bude shodný s datem změny, splatnost do 14 dnů po vystavení daňového
dokladu. V případě dobropisu se objednatel zavazuje zaslat potvrzený doklad zpět. V případě pozdní úhrady je
zhotovitel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení
s platbou a odběratel se vyfakturovanou smluvní pokutu zavazuje uhradit do 14 dnů od data odeslánI faktur.
Zaplacením se rozumí připsáni příslušné částky do platebního dokladu na účet uvedený zhotovitelem nebo datem
přijeti hotovostní úhrady v pokladně zhotovitele.

7.

Ujednáni této smlouvy o smluvních pokutách nemají vliv na právo oprávněné smluvní strany na náhradu újmy (škody)
způsobené jí porušením smluvní pokutou zajištěné povinnosti, a to náhrady újmy (škody) ve výši přesahujÍcÍ
uhrazenou smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají povinnost odpovědné osoby odčinit poškozené smluvní straně
škodu i nemajetkovou újmu.

8.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že i v případě, pokud porušujÍcÍ strana uhradí druhé smluvní straně sjednané či
zákonné úroky z prodlení z titulu porušeni povinnosti či závazku, zůstává zachováno právo poškozené neporušujÍcÍ
strany na náhradu celé škody vzniklé v důsledku porušeni takové předmětné povinnosti či závazku.

l

čtvrtletně

ČLÁNEK lV. - UKONČENÍ SMLOUVY
1. Smlouva se sjednává na dobu neurčitou, přičemž její platnost může skončit:
a) písemnou dohodou smluvních stran;
b) písemnou výpovědí (bez důvodu) jedné ze smluvních stran, přičemž výpovědní lhůta činí 3 měsíce a začíná běžet
první den následujícího kalendářn iho měsíce po datu, ve kterém byla výpověď' doručena druhé smluvní straně;
c) písemnou výpovědi objednatele z důvodu nesouhlasu se změnou Všeobecných podmínek v souladu s ČI. ||. bodem 3.
této smlouvy a/nebo nesouhlasu se změnou ceníku služeb v souladu s ČI. Ill. bodem 3. této smlouvy, přičemž
výpovědní lhůta činí 30 dnů a začíná běžet první den nás|edujÍcÍ po datu, ve kterém byla výpověď' doručena zhotoviteli.
d) odstoupením od smlouvy ze strany objednatele v případě opakovaného nedodržení dohodnutých intervalů svozu SKO
a SO, a to ani v náhradním terminu při zavinění ze strany zhotovitele;
e) okamžitým odstoupením ze strany zhotovitele v případě, že objednatel nezaplatí cenu služby do 15-ti kalendářních dnů
po datu splatnosti platebního dokladu, nebo z důvodu opakovaného nedodržení dohodnuté skladby odpadů ve smyslu
článku l, odstavce 2, písmene f všeobecných podmínek.
2. Účinkem odstoupení je, že se tato smlouva ruší. Smluvní strany se dohodly na tom, že namísto vráceni vzájemně
poskytnutých plněni, což s ohledem na specifika plněni není reálně možné, si zhotovitel ponechá uhrazenou cenu
Smlouva č. 670 l 86
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služeb, resp. objednatel mu uhradí doposud neuhrazenou cenu již provedených služeb (podle v této smlouvě sjednané
ceny vyúčtuje zhotovitel cenu za odpad, u něhož přešlo vlastnické právo na zhotovitele) a naopak objednatel nebude
mít povinnost převzít zpět odpad (u něhož přešlo vlastnické právo na zhotovitele) ani nahradit zhotoviteli obvyklou cenu
za provedené služby. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvních stran na smluvní pokuty dle této smlouvy,
úroků z prodlenI, nárok na náhradu újmy a ustanoveni této smlouvy, která podle své povahy mají trvat i po odstoupení
od této Smlouvy (zejména ustanovení o přechodu vlastnického práva k odpadu).
ČLÁNEK V. - OSTATNÍ USTANOVENÍ
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Pokud některé z ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto
ustanoveni nebude mít za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanoveni této smlouvy, pokud je
takovéto neplatné či neúčinné ustanoveni oddělitelné od zbytku smlouvy. Smluvní strany se zavazuji takovéto
neplatné či neúčinné ustanovení nahradit, bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvní strany, novým
platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního
ustanovení a které nebude současně stiženo vadou, která neplatnost či neúčinnost způsobila.
Pokud je nebo by se stala neplatnou či neúčinnou, vyjma řádného ukončeni, smlouva jako celek, zavazuji se smluvní
strany uzavřít, bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv smluvní strany, novou smlouvu, která bude svým smyslem
a účelem odpovídat této smlouvě a která zároveň nebude stižena vadou způsobujÍcÍ neplatnost či neúčinnost této
smlouvy. Závazek dle tohoto odstavce bodu této smlouvy je podle výslovné vůle smluvních stran oddělitelný od
zbývajÍcÍho obsahu smlouvy a má platit i v případě neplatnosti zbývajÍcÍho obsahu smlouvy.
Vztah mezi smluvními stranami se řídI platnými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními § 2586 a
násl. občanského zákoníku.
Smlouva je pořízena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno objednatel.
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Změna smlouvy jinou
než písemnou formou se nepřipouští.
Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnostI ve smyslu § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále také jen občanský zákoník), a nebude se domáhat obnovení jednání o
této smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolnostI tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran
zvlášť' hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich bud' neúměrným zvýšením nákladů plněni, anebo neúměrným
snÍženÍm hodnoty předmětu plněni.
Objednatel prohlašuje, že se ve smyslu § 1794 odst. 2 občanského zákoníku souhlasí se sjednanou cenou za služby
dle této smlouvy, a to bez ohledu na to, zda se by se byt' i potenciálně mohlo jednat o cenu neúměrnou. Objednatel
prohlašuje, že je mu známa obvyklá cena plněni sjednaných služeb.
Smluvní strany se dohodly na tom, že jakoukoli pohledávku objednatele (tedy dluh zhotovitele) vzniklou z této
smlouvy lze postoupit na třetí osobu pouze na základě písemného souhlasu druhé smluvní strany. Smluvní strany se
dohodly, že práva a povinnosti z této smlouvy jako celek lze postoupit (lze postoupit smlouvu) na třetí osobu pouze na
základě písemného souhlasu druhé smluvní strany.
Tato smlouva je projevem shodné a svobodné vůle obou smluvních stran, které se smlouvou i se všemi přňohami
seznámily a s jejich zněním souhlasí, což potvrzují svými vlastnoručnImi podpisy.
Nedílnou součástí této smlouvy jsou přIlohy:
Příloha č. 1 - Rozsah a ceny poskytovaných služeb
Příloha č. 2 - Všeobecné podmínky
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PŘÍLOHA Č. 2
SMLOUVY O SBĚRU, ODVOZU A ODSTRANĚNÍ ODPADU
Všeobecné obchodní podmínky platnosti uzavíraných smluv o sběru, odvozu a odstranění směsného
komunálního odpadu (dále jen SKO) a separovaných složek komunálního odpadu (dále jen SO)
ČLÁNEK l. - ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN
1 . Zhotovitel se zavazu je:
a) odvoz SKO a SO zajišt'ovat z nádob pronajatých nebo přenechaných do výpůjčky zhotovitelem, pokud byl nájem
nebo výpůjčka výslovně sjednán, a/nebo z nádob zajištěných řádně a včas objednatelem na jeho vlastní náklady,
které odpovídají standardu odpadových nádob, umožňují bezproblémové vyprazdňování a technickým i kvalitativnIm
provedením odpovídají zásadám bezpečnosti práce při manipulaci s nimi;
b) zabezpečit objednateli, pokud je to výslovně sjednáno, přistavení a nájem požadovaného množství a typu odpadových
nádob pro účel zajištěni odvozu a odstranění SKO a odvozu a využiti SO:
C) u nádob pronajatých zhotovitelem objednateli provádět jejich údržbu (pokud dále není výslovně sjednáno odlišně) a
nahradit nádobu, která je z technického a bezpečnostního hlediska dále nepoužitelná;
d) zabezpečit v intervalech dohodnutých v příloze č. 1 smlouvy vyprazdňováni odpadových nádob s obsahem SKO a SO,
jeho odvoz a odstranění resp. využití v souladu s platnou legislativou České republiky;
e) po provedení výsypu vrátit nádobu na m isto odkud byla převzata;
f) odstranit případné znečištění způsobené zaměstnanci zhotovitele při manipulaci s nádobami;
g) v případě nedodrženi terminu odvozu SKO a SO z důvodu na straně zhotovitele zajistit náhradní provedeni této služby
nejpozději do 48 hodin;
h) v případě neprůjezdnosti svozové trasy nebo jiných příčin, které nejsou na straně zhotovitele zajistit náhradní řešeni po
dohodě s objednatelem;
i) dodržovat ustanovení příslušných zákonů týkajÍcÍch se odpadového hospodářství v platném znění, jakož i dalších
závazných norem a zákonů České republiky, místních vyhlášek a nařízeni.
2. Objednatel se zavazuje:
a) Předávat zhotoviteli k odvozu a odstranění SKO a SO v takovém množství, aby to odpovídalo kapacitě dohodnutého
druhu a velikosti sběrných nádob, tedy aby při dohodnutém intervalu poskytování služby nedocházelo k jejich
přeplňování. Odvoz volně vysypaného odpadu a odpadu uloženého mimo sběrné nádoby, kromě pytlů opatřených
logem zhotovitele a současně poskytnutých zhotovitelem, není předmětem této smlouvy;
b) zřídit na vlastních nebo jim užívaných pozemcích stálá stanoviště sběrných nádob SKO a SO tak, aby byla rozmístěna
podél svozové trasy (pokud není výslovně dohodnuto jinak, jsou svozové trasy vedeny po veřejných komunikacích se
zajištěnou zimní údržbou) a nést zodpovědnost za jeho řádné ošetření z pohledu příslušných vyhlášek a zákonů v
plném znění, především zákona o pozemních komunikacích, hygienických předpisů a majetkoprávních vztahů k
pozemku stanoviště nádob;
c) ve stanovený svozový den do 6:00 hodin přistavit nádobu na stanoviště, které nebude od svozové trasy vzdálené vÍce
jak 5 metrů, a zajistit zaměstnancům zhotovitele přístup z veřejné komunikace ke stanovištím nádob a možnost
manipulace s nimi. Terminem svozu se rozumí určený svozový den v časovém rozmezí od 6:00 do 24:00 hodin.
Nezajisti-li objednatel přistup ke sběrným nádobám (překážky na komunikaci pro průjezd vozidel, sněhové závěje,
nádoby za plotem atd.) a možnost manipulace s nimi, jsou zaměstnanci zhotovitele oprávněni nádobu nevyprázdnit.
Objednatel nemá v takovém případě nárok na slevu či náhradní odvoz z důvodu neprovedení služby. Náhradní
odvoz může být po dohodě smluvních stran proveden zhotovitelem jako placená služba mimo pravidelný odvoz;
d) šetrně manipulovat s nádobami poskytnutými zhotovitelem a neprodleně oznámit ztrátu, poškozeni nebo zničení
nádoby nebo štítku s označením typu služby;
e) neprodleně oznámit zhotoviteli všechny skutečnosti, jež mohou mít vliv na řádné plnění předmětu smlouvy
(neprůjezdnost komunikace, změna vlastníka, adresy apod.);
f) sběrné nádoby a pytle poskytnuté zhotovitelem používat pouze k odkkádání SKO resp. určené nádoby k odkládáni SO.
Objednatel bere na vědomí, že do sběrných nádob a pytlů poskytnutých zhotovitelem či zajištěných objednatelem je
zakázáno odkládat odpady, které nemají charakter SKO a SO tj. především předměty nadměrné velikosti a hmotnosti,
stavební suť', pneumatiky, akumulátory, zeminu, listí, větve, uhynulá zvířata, ropné produkty, chemikálie a jedy, zápalné
nebo výbušné látky, kapalné a kašovité odpady, kaly, odpady infekční, horký popel, biologicky rozložitelný odpad
z kuchyni a stravoven, nebezpečné složky komunálního odpadu a dále odpady, které mohou v zimě ve sběrné nádobě
zamrznout či odpady, které by mohly ohrozit bezpečnost obsluhy sběrové techniky nebo poškodit sběrovou techniku.
Případy nedodrženi předepsané skladby odpadu budou řešeny individuálně upozorněním, pozastavením odvozu
nebo jeho zrušením s tím, že objednateli mohou být vyúčtovány vzniklé vícenáklady a škody (újmy), které se zavazuje
uhradit;
g) provádět úhradu služeb zhotoviteli ve výši stanovené v Příloze č. 1 platným pro příslušné období poskytováni služby a
to způsobem a v terminech dohodnutých v této smlouvě;
Sínlouva č. 670186
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h) uhradit zhotoviteli náklady spojené s přistavením sběrové nádoby, která mu byla před tím odebrána pro neplaceni ceny
za poskytovanou službu;
i) dodržovat ustanoveni příslušných zákonů týkajIcích se odpadového hospodářství v plném znění, jakož i dalších
závazných norem a zákonů České republiky, místnIch vyhlášek a nařízenI.
3. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění služby i jakoukoli třetí způsobilou osobou dle svého výběru. Zhotovitel není,
pokud to není výslovně sjednáno, vázán při plnění této smlouvy pokyny objednatele.
4. Smluvní strany se dohodly, s ohledem na specifika poskytovaného plněni, že nebude docházet k předání a převzetí
poskytnuté služby a služba bude provedena jejím dokončením, a to postupně, vždy naložením přIslušného odpadu
z nádoby na přepravnúdopravni prostředek a následným předáním k odstranění či využití a/nebo odstraněním či
využitím.
5. Vlastnické právo k odpadu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem naloženi přis|ušného odpadu z nádoby na
přepravni/dopravnÍ prostředek, přičemž finanční vyrovnáni takového přechodu vlastnictví je zohledněno v dále sjednané
ceně služby.
ČLÁNEK II. - NÁJEM NEBO VÝPŮJČKA NÁDOB
1. Zhotovitel přenechá, pokud je to ve smlouvě výslovně konkrétně sjednáno, za sjednanou úplatu nebo bezúplatně
objednateli do dočasného úplatného užIváni specifikované odpadové nádoby, které nadále jsou majetkem zhotovitele.
K přenecháni dojde rozmÍstěnim na příslušná stanoviště sjednaná v PřIloze č. 1 nejpozději do sjednaného dne zahájeni
poskytováni služby. Objednatel se zavazuje nádoby převzít a používat pouze pro účely tomu odpovidajÍcÍ
(shromažd'ování přIslušného druhu a množství odpadů) a v souladu s pokyny zhotovitele a/nebo výrobce.
2. Nájem nebo výpůjčka nádob je sjednán na dobu v délce trvání této smlouvy. Dnem ukončeni smlouvy dochází
současně bez dalšího ke zrušení nájmu nebo výpůjčky odpadových nádob. Objednatel je povinen předat bezodkladně
po ukončení celé smlouvy a/nebo ukončení nájmu nebo výpůjčky nádoby zhotoviteli ve stavu odpovidajÍcÍm řádnému
užívání a bez jakýchkoli odpadů nebo jiných věci uložených v nádobách, a to předat v místě určeném zhotovitelem (v
sidle zhotovitele či provozovně zhotovitele či jiném místě působeni zhotovitele), pokud se strany nedohodnou písemně
jinak.
3. Objednatel je povinen pečovat o to, aby na nádobách nevznikla škoda. Péčí objednatele podle předcházející věty se
rozumí přijeti veškerých opatření nezbytných k tomu, aby nádoby nemohly být využity k jinému než sjednanému účelu,
poškozeny či zcizeny jakoukoli třetí osobou. Objednatel nesmí označovat zařízeni jiným způsobem, než je dohodnuto. V
případě odcizení nádoby (nádob) má objednatel povinnost bezodkladně nahlásit zcizení Policii ČR a vyžádat pro
zhotovitele písemný protokol.
4. Objednatel je povinen předmět nájmu nebo výpůjčky svým nákladem udržovat ve stavu způsobilém ke smluvenému
užÍvání, nebo nebyl-li způsob užÍvání smluven, užIvání obvyklému, zejména je povinen zajistit myti nádob a jejich
ochranu a čištěni odpovidajÍcÍ desinfekci tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, či jiné škodě. Nebude-li
objednatel ani po předchozí výzvě zhotovitele plnit svoji povinnost dle předcházejÍcÍ věty, je zhotovitel oprávněn
provést údržbu předmětu nájmu nebo výpůjčky sám na náklady objednatele, který se zavazuje takové náklady
zhotoviteli na výzvu uhradit.
5. Pokud je sjednán nájem, má objednatel i zhotovitel právo nájem nádob vypovědět i bez důvodu, přičemž výpovědní
doba začíná běžet prvním dnem měsíce nás|edujjciho po doručení výpovědi druhé straně a skončí posledním dnem
měsíce nás|edujícÍho po doručeni výpovědi druhé smluvní straně. Zhotovitel může vypovědět nájem nebo výpůjčku
nádob v případě, že objednatel porušuje jakékoli svoje povinnosti a závazky plynoucí z celé smlouvy (poskytováni
služeb), přičemž výpovědní doby činí v takovém případě 30 dnů a počíná běžet dnem následujíckn po doručení
výpovědi objednateli. výpovědi dle předcházejÍcÍ věty dochází pouze k ukončení nájmu nebo výpůjčky nádob, nikoli
celé smlouvy (poskytováni služeb).
6. Pokud dojde k ukončeni nájmu nebo výpůjčky nádob před ukončením celé smlouvy (poskytování služeb) zavazuje se
objednatel na svoje náklady řádně a včas zajistit a na místo určeni rozmístit odpovidajÍcÍ nádoby potřebné k plněni
.
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Příloha č. 1 - Rozsah a ceny poskytovaných služeb
ke Smlouvě č. 670186
__

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

OBjEDNATEL:

Cukrovarská zahrada 2663
440 01 Lou ny
lČ: 70886300
Marius Pedersen a.s.
Provozovna Žatec
Čeradická 1014

ZHOTOVITEL:

ČR - Hasičský záchranný sbor
Ústeckého kraje
Horova 1340/10
400 01 Ústi nad Labem
DIČ: CZ70886300
Marius Pedersen a.s.
sídlo
Průběžná 1940/3
500 09 Hradec Králové
DIČ: CZ42194920

438 01 Zatec
lČ: 42194920

Sjednanou cenou se rozumí cena bez DPH, ke které se vždy připočte DPH v aktuálni zákonné výši. V případě |egis|ativních
změn, které by měly za následek změnu sazeb a výše DPH, je zhotovitel oprávněn částku k úhradě upravit, aniž by tato
změna podléhala souhlasu objednatele.

Přehled služeb, poskvtnutých nádob
a.

Rozsah poskytovaných služeb - svoz odpadů

Stanoviště

Typ nádoby

Ks

zahájeni

Louny, Cukrovarská zahrada 2663
Louny, Cukrovarská zahrada 2663

240
240

1
1

1.8.2018
1.8.2018

B.

Přehled nádob přenechaných do dočasného užIvánI

Stanoviště
Louny, Cukrovarská zahrada 2663

Ukončení

Typ nádoby
240

Interval

Odpad

1X7
1x7

150101
150102

MJ
ks

Počet ks
2

Ceník
1

"·

Cmrnt

V
ekmr
m

^^Ĺ¶l

"""y "" """" W'"y'""uj, JkjCV a uujuanem neuu výuíju

V

"L.

l

"I

G

V

Odpad

Název odpadu

Typ nádoby

Interval

MJ

150101
150102

Papírové a lepenkové obaly
Plastové obaly

240
240

1x7
1x7

ks
ks

2.

Ceny za dočasné přenecháni nádob

Typ nádoby
240

3.

Ceny za služby celkem

Typ nádoby
240
240
240

Interval
1x7
pronájem
1x7

,,,, QS6'.

MJ
ks
ks
ks

Odpad
150101

MJ
ks

_1

I

I

L. _

_ .J._ _

Komunammo oapaau a v j[rlaenycn SIOZéK Komunaln|no oapaau.

Cena za Mj/měsic
35,00

Cena za rok
840,00

Název odpadu

Cena za MJ

Cena za rok

63,00
63,00

3 276,00
3 276,00

1
1

Počet ks
2

Počet ks
1
2
1

150102

Počet ks

Cena celkem/rok
3 276,00
840,00
3 276,00

M

I

?rub
Ry

DiC: CZ4219492Č)
Qi
" 4j "
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ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU
ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění a prováděcích právních předpisů v platném znění
ZRusob vyplňováni.' odpov/daj/c/ údaj označte popisem nebo X, v případě nedostatku místa pokračujte v poznámce na druhé straně
ID číslo srntouvy l čtsío zakl popisu

jméno odpov pracovníka die smlouvy

Identifikační údaje dodavatele (vlastníka) odpadu

Identifikační údaje původce odpadu

Identifikační údaje dodavatele (vlastníka) odpadu

|dentifjkačni údaje původce odpadu

Název nebo jméno, přijmeni:

Název nebo jméno, příjmení

čr - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Adresa/s idlo: Horova 1340/10, Ústi nad Labem

ČR - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Adresa/sidlo: Horova 1340/10, Ústi nad Labem

lČZ:
lČP:

lČ: 70886300

lČZ:
lČP:

IČ: 70886300

Název a adresa provozovny, kde odpad vznikl
lČZ:

lČP: 7088630013

IČZUj:

ORP/SOP:

Název,adresa: Cukrovarská zahrada 2663, Louny

(pro případ vzniku odpadu

mimo provozovnu)

ODPAD (zařazení podle Katalogu odpadů)
Název druhu odpadu

Plastové obaly

Katalogové číslo

Stanovení dle vyhlášky č. 93/2016 v platném znění

1

5

O

1

Odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad ostatní
Kategorie odpadu

O
><

Odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad nebezpečný

N

Odpad, kterému byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena v souladu se zákonem o
odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění
Predpokladane
.
. mnozstvi
.
. odpadu v dodavce:
.

Předpokládaná hmotnost
shodných avlastností:
četnost dodávek odpadu

0,008 tun

52

x za rok

2

O/N

zařizení
Předpokládané
za rok: množství odpadu dodaného do

po 0,008 tun

0,41 tun

Úplná specifikace odpadu původcem nebo dodavatelem (vlastníkem) odpadu
Informace o technologii vzniku
Odpad vznika bežným provozem původce
odpadu
Informace o surovinách
vstupujících do procesu vzniku Plasty
odpadu
Fyzikálni nebo jiné vlastnosti
odpadu (konzistence, barva,
zápach... atd.)

Směs plastových obalů, převážně PET lahvi různé kvality a barvy

Kritické ukazatele

.

(klIčové pro možnost přijetí odpadu
do zařízení)
Nebezpečné v|astnost| odpadu
kat. "N" nebo "O/N"

n

ou

st

HP1

o

jsou stanoveny a pravidelně ověřovány s četnosti

x za rok tyto:

ny

HP 2

HP 3

HP 4

HP 5

HP 6

Podíl biologicky rozložitelné složky v odpadu

HP 7

HP8

><

HP9 HP10 HP11 HP12 HP13 HP14 HP15

( 10% < 20% ( 30%

40%

jiný:

%

Informace pro skládkování odpadu
Údaje o vyluhovatelnosti odpadu: vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12457-4 (83 8005)
nepřekračuje v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 2 vyhl. 294/2005 Sb. v platném
znění pro výluhovou třídu číslo
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Obsah TOČ v sušině odpadu nepřekračuje povolený limit uvedený v příloze č. 4 k
vyhlášce 294/2005 Sb. v platném znění pro skupinu (podskupinu) skládky uvedenou '
tomto odstavci. Skupina (poskupina) skládky, na kterou může být odpad vzhledem k
svým vlastnostem, vyluhovatelnosti a složeni uložen

S-NO

S-IO

S-OO1

S-

C

Popis odborného úsudku, kterým byla vyhodnocena přijatelnost odpadu na danou skládku v případě nevypracováni základního popisu na základe
výsledků zkoušek:

Odpad není skládkován, ale je dotřid'ován a předáván k recyklaci

Omezení a nezbytná opatřeni po přijetí odpadu na
skladku a připadna
..
. omezeni. rmsitelnosti
. .
odpadu s
jiným
.. , . druhy odpadu:

.
Nejsou
stanovena

Jsou stanovena tato (možno uvést např. zákaz smícháváni s vybranými odpady, nutnost
překryti z důvodu obsahu azbestu atd., případné pokračováni v poznámce):

Čestné prohlášení původce odpadu
nebo dodavatele (vlastníka) odpadu v případě absence potvrzení ze strany původce odpadu

Odpad nelze využit ani jinak odstranit na základě posouzeni v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. S odpadem nelze nakládat
jiným způsobem v souladu s hierarchii způsobu nakládáni s odpady podle zákona o odpadech v platném znění.
Nejedná se o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 294/2005 Sb. v platném znění
Odpad byl upraven v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a jeho prováděcími právními předpisy.
Všechny informace uvedené v tomto základním popisu odpadu jsou úplné a pravdivé. V případě, že dojde ke změně surovin a technologie
procesu, ve kterém odpad vzniká, nebo dalším změnám, které ovlivni kvalitativní ukazatele odpadu klíčové pro jeho přijeti do zařízeni
provozovatele, bude základní popis odpadu při každé takové změně ze strany původce nebo dodavatele neprodleně aktualizován a tato změna
bude neprodleně písemně oznámena provozovateli.
Všechny informace uvedené v tomto základním popisu odpadu byly získány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění a
prováděcími právními předpisy.
Původce odpadu odpovídá za úplnost a pravdivost údajů o odpadu uvedených v základním popisu odpadu a je odpovědný za všechny škody (VC.
finančních) vzniklé provozovateli zařízeni v případě uvedeni neúplných nebo nesprávných informaci o vlastnostech, složení a deklaraci odpadu v
základním popise odpadu. V případě absence potvrzeni základního popisu odpadu ze strany původce přechází tato odpovědnost na dodavatele
odpadu.

Poznámky, další informace o odpadu, přílohy atd.
Zde uveďte další informace k popisovanému odpadu, například informace o přílohách (číslo protokolu q odběru vzorku, číslo protokolu q výsledcich zkoušek apod.),
prohlášeni původce odpadu nebo dodavatele odpadu nebo kompostárny o nevhodnosti odpadu ke kompostováni apod.

Údaje o osobě odpovědné za úplnost, správnopst a pravdivost informaci uvedených v základním popisu odpadu
Jméno a příjmení:

Bydliště:

Telefon, fax, e-mail:

Původce odpadu

Podpis:

Dodavate odpadu (v astn"k odpadu),

'KE

3.".';"'

.;

. . .

:

. '

Razítk

4

"'""'
Poznámký provozovateie zařIzení· - " ,'.
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ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU

C)'
C

ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. v platném znění a prováděcích právních předpisů v platném znění
Způsob vYp/ňován/.' odpov/daj/c/ údaj označte popisem nebo X. v případě nedostatku místa pokračujte v poznámce na druhé straně.

,PJ

J

ID číslo Srrlřouvy lčislo zákl popisu

JmÉŇo odoov ptacovnika dle smlouvy

ldentifikační údaje dodavatele (vlastníka) odpadu

ldentifikační údaje původce odpadu

Název nebo jméno, příjmení:

Název nebo jméno, příjmení:

čr - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Adresa/sidlo: Horova 1340/10, Ústi nad Labem

ČR - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
Adresa/sídlo: Horova 1340/10, Ústí nad Labem

lČZ:
lČ: 70886300

lČZ:

lČP:

lČ: 70886300

lČP:

Název a adresa provozovny, kde odpad vznikl
lČZ:

lČP: 7088630013

IČZUj:

ORP/SOP:

Název,adresa: Cukrovarská zahrada 2663, Louny

(pro
případ vzniku odpadu
mimo provozovnu)

ODPAD (zařazení podle Katalogu odpadů)
Název druhu odpadu

Papírové a lepenkové obaly

Katalogové číslo

Stanovení dle vyhlášky č. 93/2016 v platném znění

1

5

O

1

Odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad ostatní
Kategorie odpadu

O
><

Odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad nebezpečný

N

Odpad, kterému byla kategorie nebezpečný odpad přiřazena v souladu se zákonem o
odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění
Predpokladane
.
.
. mnozstvi
.
. odpadu v dodavce:
.

shodných avlastností
Předpokládaná hmotnost
četnost dodávek odpadu

0,014 tun

52

x za

rok

po

1

O/N

zařízeni
za rok: množství odpadu dodaného do
Předpokládané

0,014 tun

0,72 tun

Úplná specifikace odpadu původcem nebo dodavatelem (vlastníkem) odpadu
Informace o technologii
vzniku odpadu

. . .. .
.
Odpad vznika bežným provozem původce

Informace o surovinách
vstupujících do procesu
vzniku odpadu

Papír

Fyzikálni nebo jiné vlastnosti
odpadu (konzistence, barva, Směs papírových obalů různé kvality a barvy
zápach... atd.)
Kritické ukazatele

.

(klIčové pro možnost přijetí
odpadu do zařízeni)
Nebezpečné vlastnosti odpadu
kat "N" nebo"O/N"

X

st

o

Jsou stanoveny a pravidelně ověřovány s četností

x za rok tyto:

ny

HP 1
HP 2

HP 3

HP 4

HP 5

HP 6

HP 7

Podíl biologicky rozložitelné složky v odpadu

HP8

><

HP9 HP10 HP11 HP12 HP13 HP14 HP15

( 10% ( 20% ( 30% ( 40%

jiný:

%

Informace pro skládkováni odpadu
Údaje o vyluhovatelnosti odpadu: vodný výluh připravený z odpadu postupem dle ČSN EN 12457-4 (83 8005)
nepřekračuje v žádném z ukazatelů nejvýše přípustné hodnoty uvedené v příloze č. 2 vyhl. 294/2005 Sb. v platném
znění pro výluhovou třídu číslo
Obsah TOČ v sušině odpadu nepřekračuje povolený limit uvedený v příloze č. 4 k
vyhlášce 294/2005 Sb. v platném znění pro skupinu (podskupinu) skládky uvedeno'
v tomto odstavci. Skupina (poskupina) skládky. na kterou může být odpad vzhledem
k svým vlastnostem, vyluhovatelnosti a složeni uložen
C¥r"4rjrm q

n

S-NO

S-IO

l

Ila

S-OO1

lib

Ill

S-OO3

Popis odborného úsudku, kterým byla vyhodnocena přijatelnost odpadu na danou skládku v případě nevypracování základnIho popisu na základě
výsledků zkoušek:

"'"

Odpad není skládkován, ale je dotřid'ován a předáván k recyklaci

Omezeni, a nezbytna. opatreni
odpadu
. . po prijeti
...
na skládku a případná omezeni mísitelnosti

.
st

odpadu s jinými druhy odpadu:

o

na

.
.
Jsou
stanovena
tato (možno uvést např. zákaz smícháváni s vybranými odpady, nutnost
prekrytí z důvodu obsahu azbestu atd., pripadne pokracovani v poznamce):

Čestné prohlášení původce odpadu
nebo dodavatele (vlastníka) odpadu v případě absence potvrzeni ze strany původce odpadu

Odpad nelze využit ani jinak odstranit na základě posouzeni v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. S odpadem nelze nakládat
jiným způsobem v souladu s hierarchií způsobů nakládáni s odpady podle zákona o odpadech v platném znění.
Nejedná se o odpad, který nelze ukládat na skládky všech skupin dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 294/2005 Sb. v platném znění
Odpad byl upraven v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a jeho prováděcími právními předpisy.
Všechny informace uvedené v tomto základním popisu odpadu jsou úplné a pravdivé. V případě, že dojde ke změně surovin a technologie
procesu, ve kterém odpad vzniká, nebo dalším změnám, které ovlivnI kvalitativní ukazatele odpadu klíčové pro jeho přijeti do zařízeni
provozovatele, bude základni popis odpadu při každé takové změně ze strany původce nebo dodavatele neprodleně aktualizován a tato změna
bude neprodleně písemně oznámena provozovateli.
Všechny informace uvedené v tomto základním popisu odpadu byly získány v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění a
prováděcími právními předpisy.
Původce odpadu odpovídá za úplnost a pravdivost údajů o odpadu uvedených v základním popisu odpadu a je odpovědný za všechny škody (vC.
finančních) vzniklé provozovateli zařízeni v případě uvedení neúplných nebo nesprávných informaci o vlastnostech, složeni a deklaraci odpadu v
základním popise odpadu. V případě absence potvrzení základního popisu odpadu ze strany původce přechází tato odpovědnost na dodavatele
odpadu.

Poznámky, další informace o odpadu, přílohy atd.
Zde uveďte další informace k popisovanému odpadu, například informace o přílohách (číslo protokolu q odběru vzorku, číslo protokolu q výsledcích zkoušek apod.).
prohlášeni původce odpadu nebo dodavatele odpadu nebo kompostárny o nevhodnosti odpadu ke kompostováni apod.

Údaje o osobě odpovědné za úplnost, správnopst a pravdivost informaci uvedených v základním popisu odpadu
Jméno a příjmení:

Bydliště:

Telefo

ni

Razítk

H
4

"""'
Y

Stránka 2 z 2

""

