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SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM 

 

č. 2105212250 

 
uzavřená podle ustanovení §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:    Obec Vikýřovice 

Sídlo:     Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice 

Zastoupen 

ve věcech smluvních:   Václav Mazánek, starosta 

ve věcech technických:   , odpadové hospodářství 
IČ:     00635898 

DIČ:      - 

Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk 

Číslo účtu:    

Tel., e- mail:   

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

Dodavatel:    SUEZ CZ a.s.   

Sídlo:      Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

Zastoupen    Ing. Mojmír Zálešák, prokurista 

ve věcech smluvních:   oblastní manažer obchodu 

 

ve věcech technických:    manažerka klíčových zákazníků 

IČ:     25638955     

DIČ:     CZ25638955  

Bankovní spojení:    Komerční banka, a.s., 

Číslo účtu:     

 

Zapsán v obch. rejstříku:  B 9378 vedená u Městského soudu v Praze 

Tel., e- mail:    +420 606 727 218 , michal.mrkvica@suez.com   

  

(dále jen „dodavatel“) 
 

II. Základní ustanovení 
 

1. Účelem této smlouvy je právní úprava postavení smluvních stran při realizaci předmětu plnění uvedeného 

v čl. III. této smlouvy k akci „Vikýřovice – zajištění sběru, svozu a odstraňování odpadů“.  

2. Tato smlouva má pro smluvní strany význam zejména z hlediska zajištění jejich řádného vzájemného 
spolupůsobení při realizaci plnění podle této smlouvy, kdy tato smlouva vymezuje nejdůležitější práva a 
povinnosti dodavatele a objednatele.  

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání na straně 
dodavatele jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 
změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 
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III. Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele zajišťovat na celém katastrálním území obce Vikýřovice, 

tak jak je vymezeno platnými obecně závaznými předpisy ke dni uzavření této smlouvy, pro objednatele 
služby specifikované v čl. III. odst. 2 této smlouvy. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele 

zaplatit dodavateli za řádně a včas provedené služby sjednanou cenu. 

2. Specifikace služeb: 

a) sběr, svoz a odstraňování směsného komunálního odpadu 

b) sběr, svoz a odstraňování objemných odpadů 

c) sběr, svoz a odstraňování nebezpečných odpadů  
d) sběr, svoz a využití odpadů sbíraných odděleně (sklo barevné, papír, plast) 
e) sběr, svoz a využití bioodpadu 

f) sběr, svoz a využití kompozitních obalů 

g) sběr, svoz a využití kovů 

h) vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady v souladu s vyhláškou   
Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady; poskytování 
údajů společnosti EKO-KOM, a.s.   

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka dodavatele ze dne 3.11.2021, která byla na základě 
zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřely po 

pečlivém zvážení všech možných důsledků. 
 

 

IV. Rozsah plnění 
 

1. Dodavatel se zavazuje v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými požadavky kladenými na 
dodávku služeb provádět pro objednatele služby blíže specifikované touto smlouvou. Dodavatel zajistí 
komplexní nakládání s odpady za původce, tj. prostřednictvím vlastních nádob, nádob ve vlastnictví obce 
a občanů, vlastní svozové techniky, a to včetně odstranění všech druhů odpadů ve svých nebo smluvních 
zařízeních. 
Četnost svozů: 
a) komunální odpad  1x za 14 dní, tj. 26 svozů/rok 

b) objemný odpad   2x ročně 5 dní        
(dodavatel zajistí rozmístění 6 ks vlastních velkoobjemových 
kontejnerů o objemu 16 m3 a jejich rotaci dle míst přistavení; 
pronájem 10 dnů/rok – viz příloha Rozpis velkoobjemový a 
nebezpečný odpad) 

c) nebezpečný odpad  2x ročně  
(z jednotlivých stanovišť odvézt volně odložený nebezpečný odpad 
dle harmonogramu svozu – viz příloha Rozpis velkoobjemový a 
nebezpečný odpad) 

d) separovaný odpad 

− sklo    1x za měsíc, tj. 12 svozů za rok 

− papír    1x za týden, tj. 52 svozů za rok + 3x ročně vyvézt  
velkoobjemový kontejner na papír ze dvora obecního                                            
úřadu (Petrovská 168) 

− plasty    1x za týden, tj. 52 svozů za rok    

e) bioodpad    

− březen–listopad  1x za týden, tj. 38 svozů za rok od rodinných domů 

    (celkem 470 ks nádob o objemu 240 l) 
− březen–listopad  1x za týden, tj. 38 svozů  

(2 kontejnery 16 m3 v majetku obce na stálém stanovišti u nádraží) 
− prosinec, leden, únor 1x za měsíc, tj. 3 svozy 

(1 velkoobjemový kontejner na bio v majetku obce na stálém 
stanovišti u nádraží) 
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− březen, listopad  3x v březnu, 3x v listopadu – mimořádné přistavení  
(postupné rozmístění 1 ks velkoobjemového kontejneru na bio v 

majetku obce po cca 10 dnech na ul. Rybářské, Krenišovské a 
Petrovské) 

f) kompozitní obaly  1x za 3 měsíce, tj. 4 svozy za rok. 
g) kovy    1x za 3 měsíce, tj. 4 svozy za rok. 

 

2. Pro smluvní strany uzavírající tuto smlouvu je závazná terminologie definovaná zákonem o odpadech (č. 
541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) platným a účinným v době uzavření této 

smlouvy a terminologie prováděcích předpisů platných a účinných v době uzavření této smlouvy. 
3. Smluvní strany se dohodly pro případ, že se změní terminologie definovaná zákonem o odpadech platným 

a účinným v době uzavření této smlouvy nebo se změní terminologie definovaná v prováděcích 
předpisech platných a účinných v době uzavření této smlouvy, na uzavření písemného dodatku k této 
smlouvě, který příslušně upraví tyto změny právních předpisů. V případě, že smluvní strany neuzavřou 
písemný dodatek k této smlouvě do dvou měsíců ode dne doručení návrhu dodatku ze strany dodavatele 

objednateli, pak mají smluvní strany za jisté, že vznikla závažná legislativní překážka pro plnění této 
smlouvy a smlouva marným uplynutím této lhůty pozbývá svou platnost a účinnost. 

 

 

V. Práva a povinnosti smluvních stran 

 

1. Dodavatel se zavazuje: 

a) vykonávat veškeré činnosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy, jakož i v souladu 

s obecně závaznou vyhláškou objednatele 

b) provádět uvedené služby dle dohodnutého harmonogramu a v odpovídající kvalitě 

c) v případě neprovedení jednotlivých činností v dohodnutém termínu nebo kvalitě informovat 
objednatele o této skutečnosti a dohodnout s ním nápravu nebo náhradní termín provedení činnosti 

d) v případě nesjízdnosti komunikací v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek provést svoz 
odpadu v náhradním termínu 

e) zajistit úklid bezprostředního okolí odpadové nádoby v případě, že došlo k jeho znečištění 
v souvislosti s výkonem sjednaných činností 

f) zajistí svoz i komunálního odpadu v plastových pytlích umístěných u popelnic. 
2. Dodavatel se zavazuje k pravidelnému sběru a svozu odpadu z území objednatele a k jeho odvozu 

k odstraňování či dalšímu využití. Místo odstranění či využití komunálního odpadu pocházejícího 
z činnosti dle této smlouvy určuje za dodržení zásad ekonomičnosti a ochrany životního prostředí 
dodavatel. Cena za dopravu odpadu z místa jeho sběru do místa jeho odstranění či využití je součástí 
sjednaných cen. 

3. Dodavatel nemá povinnost odebírat takový odpad shromážděný v odpadových nádobách v obci, který 
svou povahou a složením není dohodnut v této smlouvě. 

4. Dodavatel se zavazuje, že se přizpůsobí vývoji v oblasti odpadového hospodářství v obci, a že svými 
návrhy přispěje k dalšímu pozitivnímu vývoji této oblasti.  

5. Objednatel se zavazuje vytvořit dodavateli všechny potřebné a nutné podmínky pro jeho podnikání v dané 
oblasti v obci v souladu s platnou legislativou. 

6. Objednatel se zavazuje sdělovat dodavateli veškeré údaje a informace, které potřebuje k zajišťování 
činností dle této smlouvy, a to zejména údaje a informace týkající se evidence obyvatel, nemovitostí, 
počtu nádob, apod. 

7. Objednatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že zajistil pro dodavatele povolení vstupu na pozemky a do 
nemovitostí, jež mohou být dotčeny výkonem činnosti dle této smlouvy a případná další povolení. 

8. Objednatel je povinen zabezpečovat a dohlížet na plnění povinností fyzických a právnických osob při 
nakládání s odpady, které pro ně vyplývají z obecně závazných právních předpisů (omezování vzniku 
odpadu, třídění a separace odpadu, prokazování využití nebo odstranění odpadu, úhradu místního poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů apod.). 
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VI. Místo a způsob provádění služby 

 

1. Místem předání (převzetí) odpadů je katastrální území, na němž objednatel vykonává svoji samostatnou 
působnost podle zákona o obcích (konkrétně jednotlivá místa umístění odpadních nádob, na něž dopadají 
ustanovení této smlouvy).  

2. Objednatel se zavazuje řádně zajistit podle místních podmínek přístupnost svozové techniky na místa 
sběru odpadu po celém úseku tras svozové oblasti ve sjednané dny svozu tohoto odpadu, a aby ve dnech 

svozu komunálního odpadu byly odpadové nádoby (příp. pytle) přistaveny a připraveny ke svozu u 

komunikace. 

3. V případě, že na některém úseku svozových tras budou prováděny stavební, výkopové a podobné práce, je 
objednatel povinen zajistit, aby tyto práce nebránily přístupu svozové techniky dodavatele k odpadovým 
nádobám. Nebude-li možné tento přístup zajistit, je objednatel povinen dohodnout se s dodavatelem před 
zahájením prací dle předchozí věty příslušná opatření k zajištění bezproblémového sběru a svozu 
odpadových nádob z dotčených částí svozové trasy. 

4. Dodavatel je povinen svozové nádoby a pytle vyprázdnit v dohodnutý den svozu. V případě, že den 
pravidelného svozu připadne na den pracovního klidu, provede dodavatel svoz v náhradním termínu. 

5. Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je prováděn v předem dohodnutých termínech a z 
předem určených míst. Svoz objemného odpadu je prováděn podle předem stanoveného a navzájem 
odsouhlaseného harmonogramu, z předem určených míst a dohodnutým počtem kontejnerů. 

6. Dokladem o předání (převzetí) odpadu (provedení služby) je v případě nebezpečných odpadů „Evidenční 
list pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR“ a v případě ostatních odpadů „Předávací list“, 
„Základní popis“, nebo „Vážní lístek“. 

 

 

VII. Doba plnění 
 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od 1. 1. 2022. 

 

 

VIII. Cena 

 

1. Cena za řádně provedené služby je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
 

Druh odpadu cena za 1 tunu bez DPH 

Papír  1 500,00 

Sklo  1 000,00 

Plast  3 000,00 

BIO  1 150,00 

Nápojové kartony  3 000,00 

Směsný komunální odpad  2 050,00 

Nebezpečný odpad 13 500,00 

Objemný odpad   2 400,00 

Kovy     500,00 

Pneumatiky  8 000,00 

  

   

2. Cena služeb je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši 15 %, přičemž sazba 
DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Cena zahrnuje veškeré 

náklady a režii dodavatele nezbytné k řádné realizaci služeb. 
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3. Smluvní strany jsou si vědomy, že jsou v rámci daňové politiky státu a politiky státu v oblasti nakládání 
s odpady vydávány obecně závazné právní předpisy, na jejich základě dochází ke změnám poplatkové a 
daňové povinnosti fyzických a právnických osob ze zákona. Proto se smluvní strany dohodly, že 
v případě, že dojde k takové úpravě legislativy a tím ke změně zákonných daní a výše zákonných poplatků 
za ukládání odpadů, budou k ceně za provedené služby účtovány dodavatelem objednateli tyto daně a 
poplatky ve výši dle platné právní úpravy ode dne její obecné účinnosti stanovené prováděcím právním 
předpisem. Tato změna ceny bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

 

IX. Platební podmínky 

 

1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. Dodavatel vystavuje za provedené činnosti fakturu za předchozí kalendářní měsíc, a to ve lhůtě do 5 

pracovních dnů následujícího měsíce.  
3. Faktura bude vystavena na částku vypočtenou jako násobek nabídkové ceny za 1 tunu každého druhu 

odpadu za měsíc a množství každého druhu odpadu vyprodukovaného za daný kalendářní měsíc. 

4. Faktura bude mít náležitosti běžného daňového dokladu dle §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a §435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Přílohou faktury 
bude evidence množství jednotlivých druhů odpadů vyprodukovaných v daném kalendářním měsíci. 

5. Lhůta splatnosti faktury činí 14 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti 
platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady 
škody aj.). 

6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po datu 
zdanitelného plnění vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena 

b) budou-li vyúčtovány práce, které dodavatel neprovedl 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 
Dodavatel se zavazuje řešit uplatněnou reklamaci do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla reklamace 

prokazatelně doručena. 
7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
8. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit dodavateli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
 

 

X. Reklamace 

 

1. Svoz odpadu ve svozové dny začíná ráno od šesti hodin, pokud nebude následně dohodnuto jinak, nebo 
pokud z vážných provozních důvodů nebo z důvodů tzv. „vyšší moci“ výjimečně dodavatel rozhodne 

jinak. V takovém případě je dodavatel povinen o této skutečnosti objednatele bez zbytečného odkladu 
informovat a dohodnout termín náhradního svozu. 

2. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, vyhrazuje si dodavatel právo k určení svozového dne a 
svozové trasy. 

3. Objednatel zastoupený pověřeným pracovníkem budě průběžně pravidelně kontrolovat objem a kvalitu 
služeb poskytovaných dodavatelem a na základě těchto zjištění, případně připomínek třetích osob, bude 
reklamovat u dodavatele zjištěné nedostatky plnění. 

4. Pokud nebude dodavatel provádět činnosti a práce sjednané smlouvou řádně a včas, je objednatel povinen 
jej na porušení smlouvy upozornit a poskytnout mu přiměřenou lhůtu k nápravě. Tato lhůta nesmí být 
kratší než 48 hodin. Písemné upozornění doručí objednatel dodavateli do 3 pracovních dnů od provedení 
reklamované služby. Pokud dodavatel ve smluvené lhůtě nezajistí nápravu, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každé zjištěné a prokázané porušení smlouvy. 
5. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu vznikla 

porušením povinností dodavatele podle této smlouvy. 
 

 

XI. Odpovědnost za škodu 

 

1. Dodavatel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 
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2. Dodavatel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti 
nebo jako důsledek porušení povinností a závazků dodavatele dle této smlouvy. 

3. Dodavatel je povinen v souvislosti s plněním této smlouvy sjednat pojištění proti škodám způsobeným 
jeho činností včetně možných škod pracovníků dodavatele, a to až do výše ceny díla. Toto pojištění je 
dodavatel povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace díla. 

 

 

XII. Odstoupení od smlouvy 

 

1. Každá ze smluvních stran může tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta jsou 
3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi. Po dobu 
výpovědi jsou strany povinny plnit své povinnosti v nezměněném rozsahu.  

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže ze strany dodavatele dochází k opakovanému a 
hrubému porušování závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy. Za hrubé porušení závazků a 
povinností se pro účely této smlouvy rozumí takové porušení, které má prokazatelně negativní dopad na 

životní prostředí, či zákonem chráněné zájmy objednatele, občanů a organizací. Za opakující se porušení 
smlouvy se považují dvě a více porušení během kalendářního měsíce nebo pět a více porušení za 
kalendářní čtvrtletí. V takovémto případě je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy písemným 
sdělením. 

 

 

XIII. Závěrečná ujednání 
 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

2. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, obecně závaznými vyhláškami obce a dalšími obecně závaznými předpisy.  

3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny 
smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy 
České republiky. 

4. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na 
oficiálních webových stránkách Obce Vikýřovice (www.vikyrovice.cz) a to včetně všech případných 
příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich 
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o 
celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaná oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu. 

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
8. Smlouva byla schválena Radou obce Vikýřovice č. 26 dne 15.11.2021. 
 

Přílohy: 
1) Cenová kalkulace dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace 

 

Ve Vikýřovicích dne …………….     V Rapotíně dne……………………….. 

……………………………………………   ………………………………………. 
       za objednatele:          za dodavatele: 

    Václav Mazánek, starosta        Ing. Michal Mrkvica, oblastní manažer obchodu 

         na základě plné moci 
 


