SMLOUVA NA ODVOZ A ULOŽENÍ ODPADU
(POUZE PRO ÚZEMÍ MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV)

UZAVŘENÁ NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI
společností
Služby města Český Krumlov s.r.o.
se sídlem
Domoradice 1, 381 01 Český Krumlov
IČ:
25 15 13 21
DIČ:
CZ25151321
zastoupenou:
Pavlem Turnhöferem, jednatelem společnosti
telefon:
380 711 285, 773 116 611
bankovní spojení:
ČSOB a.s. České Budějovice
číslo účtu:
186188602/0300
e-mail:
info@smck.cz
kontaktní osoba:
Monika Beranová
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6226
(dále jen jako "SMČK")
na straně jedné
a
společností
se sídlem
IČ:
DIČ:
zastoupenou:
telefon:
e-mail:
kontaktní osoba:
zapsaná v OR vedeném
(dále jen jako "původce odpadu")
na straně druhé
takto:
I.
Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je uložení, svoz a zneškodňování směsného komunálního odpadu vznikajícího při činnosti
původce odpadu na adrese: ČESKÝ KRUMLOV, ………………

2.

Touto smlouvou se SMČK zavazuje zajistit původci odpadů, který je původcem odpadu ve smyslu ustanovení § 5,
odst. 1, písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech) činnost spočívající
v odvozu a likvidaci odpadu z nádob umístěných na adrese uvedené v předchozím odstavci tohoto článku. Původce
odpadu se zavazuje za tuto činnost zaplatit SMČK cenu dohodnutou v čl. II. této smlouvy:
1 ks kontejner 1100 l (SKO) – vývoz …..
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II.
Cena
1.

Za činnost dle této smlouvy je původce odpadu povinen zaplatit SMČK následující dohodnuté ceny, které jsou
stanoveny zpravidla na období kalendářního roku od 1.1. do 31.12.:

….,- Kč/ 1 vývoz

vývoz kontejneru 1100 l (SKO):

2.

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, když SMČK je plátcem DPH. Výše uvedené ceny jsou odvozeny z ceny za svoz
a likvidaci 1 tuny komunálního směsného odpadu a tříděného odpadu stanovené pro dané období a uvedené v platném
ceníku SMČK.

3.

Smluvní strany se dohodly, že cena pro další období trvání této smlouvy, resp. kalendářní roky, bude stanovena na
základě platného ceníku SMČK stanoveného pro dané období. Ceny je SMČK oprávněna upravovat v závislosti
především na vývoji cen vstupů, inflace, změně poplatků a plateb v souvislosti s přijatými legislativními změnami.
Původce odpadu se zavazuje ode dne změny platného ceníku SMČK hradit cenu určenou na základě tohoto aktuálního
ceníku, která mu bude fakturována, a to bez nutnosti uzavřít dodatek k této smlouvě. Původce odpadu se zavazuje
dodržovat ceny uvedené v ceníku uvedené a platební podmínky.

4.

Cena dle tohoto článku je splatná na základě faktury, kterou SMČK původci odpadu vystaví zpravidla jedenkrát za
měsíc.

5.

Splatnost faktury uvedené v předchozím odstavci tohoto článku bude 14 dní ode dne jejího vystavení.

6.

Původce odpadu je povinen při platbě faktury uvést správný VS. V případě jeho chybného uvedení či neuvedení se
platba nepovažuje za provedenou až do okamžiku identifikace platby.

7.

Dostane-li se původce odpadu do prodlení s úhradou dluhu, je povinen ve prospěch SMČK uhradit rovněž smluvní
pokutu ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení. Vedle této smluvní pokuty je SMČK
oprávněna požadovat a vymáhat po původci odpadu zákonný úrok z prodlení a případnou náhradu škody.

8.

Za zaslání každé upomínky ze strany SMČK nebo jejího právního zástupce je původce odpadu povinen zaplatit SMČK
paušální náhradu škody ve výši 200,- Kč.

III.
Nebezpečné a další druhy odpadů
Za podmínek stanovených SMČK může původce odpadu objednat u SMČK uložení, sběr a zneškodnění nebezpečných
druhů odpadů, vymezených dle zákona o odpadech, a to za současného splnění následujících podmínek:






odpad bude původcem odpadu odvezen do určeného sběrného dvora v době jeho provozu,
odpad bude řádně předán obsluhujícímu pracovníkovi,
odpad bude přivážen roztříděný podle jednotlivých druhů,
odpad bude umístěn do jednotlivých sběrných nádob podle pokynů obsluhy
za využití nebo zneškodnění odpadu bude na místě a v hotovosti zaplacena původcem odpadu finanční úhrada
podle platných ceníků, které jsou k dispozici u obsluhy sběrného dvora. Cena za tuto službu není součástí výše
uvedené paušální sazby.
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IV.
Povinnosti stran, sankce
1.

Původce odpadů je povinen zajistit, že do nádoby bude uložen výhradně směsný komunální odpad.

2.

Původce odpadu se dále zavazuje dodržovat ustanovení místně příslušných závazných vyhlášek, které stanovují systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadu a zákonných norem a nařízení zejména,
nikoliv však výlučně, zákona o odpadech.

3.

Původce se zavazuje neukládat do nádob odpad velkoobjemový, biologicky rozložitelný, žhavý popel, kapaliny, látky
žíravé, výbušné, zápalné a lehce vznětlivé, železný šrot, uhynulá zvířata, zeminu, kamenivo, stavební suť a materiály
ohrožující zdraví nebo bezpečnost osob manipulujících s nádobami. V opačném případě odpovídá za škodu, která tím
SMČK nebo 3. osobě vznikne.

4.

Původce odpadu je povinen neprodleně nahlásit SMČK změnu všech skutečností týkajících se smluvního vztahu včetně
aktualizace svých kontaktních údajů a změny místa podnikání či provozovny. Tuto povinnost je původce odpadu učinit
minimálně 1 x za rok, a to nejpozději k datu 20.1.

5.

Původce odpadu je povinen zajistit, aby v okamžiku odvozu odpadu byla nádoba volně přístupná a připravená k vývozu
bezprostředně u pozemní komunikace. V opačném případě není SMČK povinna nádobu vyvézt a původci odpadu
nevzniká nárok na slevu z ceny uvedené v čl. II. této smlouvy.

6.

SMČK se zavazuje zajistit zneškodnění všech odpadů předaných původcem odpadu odvozci v souladu s touto
smlouvou zákonným způsobem.

7.

Původce odpadu, který má nádoby od SMČK v nájmu, se zavazuje, že o užívané nádoby na odpad bude řádně pečovat.
V případě jejich poškození způsobené původcem odpadu nebo jejich odcizení či ztráty, nahradí původce odpadu
SMČK způsobenou škodu.

8.

Původce odpadu prohlašuje, že jím uvedené údaje jsou pravdivé. V případě, že tomu tak není, je si vědom možných
sankcí.
V.
Doba plnění a ukončení smlouvy

1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu: neurčitou

2.

SMČK i původce odpadu jsou oprávněni tuto smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba je 3
měsíce a počíná běžet prvého dne měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

3.

SMČK je oprávněna od této smlouvy okamžitě odstoupit, bude-li původce odpadu v prodlení s úhradou jakéhokoliv
dluhu déle než 30 dnů. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení odstoupení původci odpadu. Odstoupením od
smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut a úroků z prodlení dle čl. II a článku IV. této smlouvy.

4.

Smluvní vztah lze rovněž ukončit na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

VI.
Informační doložka k osobním údajům fyzických osob
V souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracování osobních údajů subjektů údajů, kterými jsou např. fyzické osoby
v postavení statutárního orgánu právnické osoby, fyzické osoby podnikající, fyzické osoby nepodnikající.
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1. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely plnění smlouvy.
2. Osobní údaje mohou být poskytnuty těmto třetím osobám:
 externí účetní,
 auditorům,
 externí advokátní kanceláři,
 osobám poskytujícím serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními
partnery.
3. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních
povinností podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení.
5. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má subjekt údajů tato práva:


Právo na přístup k Osobním údajům, což znamená, že si subjekt údajů může kdykoliv požádat o potvrzení, zda
Osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu,
komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či
vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k
automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také má právo získat kopii svých osobních údajů,
přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může být požadována přiměřená úhrada
administrativních nákladů.



Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že je možné požádat o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud
by byly nepřesné či neúplné.



Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Osobní údaje musí být vymazány pokud již nejsou potřebné pro
účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, je odvolán souhlas a neexistuje žádný další důvod pro
zpracování, je vznesena námitka proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
zpracování je protiprávní nebo to ukládá zákonná povinnost.



Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně
zpracování Osobních údajů, konkrétně pokud je popírána přesnost Osobních údajů, zpracování je protiprávní, ale
místo výmazu je požadováno jejich zpracování pouze omezit, Osobní údaje již smluvní strana nepotřebuje pro
účely zpracování, nebo pokud byla vznesena námitka proti zpracování, může mít druhá smluvní strana Osobní
údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu
určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.



Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že subjekt údajů má právo získat své Osobní údaje, které poskytl
druhé smluvní straně se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu, a je-li to technicky proveditelné, aby tyto údaje byly předány jinému
správci.



Právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů, což znamená možnost podat písemnou či elektronickou
námitku proti zpracování Osobních údajů.

6. Veškerá práva, stanovená předchozím odstavcem, je možné uplatnit buďto písemnou formou doporučeným
dopisem zaslaným na adresu sídla správce osobních údajů, či elektronickou formou na e-mailové adrese
info@smck.cz.
7. Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na
adrese: www.uoou.cz.
8. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně
jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.
9. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
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VII.
Závěrečná ustanovení
1.

Tento právní vztah se řídí výlučně právními předpisy České republiky.

2.

Veškeré vztahy mezi nimi vzešlé z této smlouvy se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen jako „NOZ“).

3.

Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají v hospodářském styku v souvislosti s vlastním podnikáním a proto
se na ně nevztahuje ochrana slabší smluvní strany dle příslušných ustanovení NOZ.

4.

Má se za to, že každá zásilka odeslaná jedním z účastníků byla adresátovi doručena 3. pracovní den po odeslání
doporučené zásilky nebo zásilky do vlastních rukou na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo jinou adresu,
kterou si účastníci písemně sdělí, pokud nelze datum doručení určit jinak.

5.

Smluvní strany si touto smlouvou sjednali délku promlčení lhůty, a to v délce 5 let.

6.

Původce odpadu na sebe bere nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 NOZ. V souladu s § 558 odst. 2 NOZ
účastníci prohlašují, že žádná obchodní zvyklost nemá přednost před ustanovením zákona

7.

Smluvní strany mezi s sebou vzájemně vylučují použití § 1740 odst. 3 NOZ, když odpověď na návrh smluvního
ujednání s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, která byť nepodstatně mění podmínky nabídky, není jejím přijetím.

8.

Pokud kterékoli ustanovení této smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nebude mít tato
neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této smlouvy nebo jejích částí.

9.

Vedlejší úmluvy k této smlouvě nejsou. Změny nebo dodatky této smlouvy vyžadují písemnou formou nebo výslovný
souhlas obou smluvních stran. Odstoupení od požadavku písemné formy vyžaduje rovněž písemnou formu.

10. Tato smlouva přechází automaticky na obou stranách na právní nástupce.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
12. Tato smlouva zcela a úplně nahrazuje případně dříve uzavřenou smlouvu obchodního obsahu – smlouvu na odvoz a
uložení odpadu – uzavřenou mezi stranami. Tímto však nezaniká právo SMČK na vymáhání pohledávek dle dříve
uzavřené smlouvy.
13. Smluvní strany se dohodly, že v případě povinnosti zveřejnění smlouvy dle zákona 340/2015 Sb. v platném znění, má
původce odpadu povinnost zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistit.
14. Pro všechny soudní spory vzniklé z této smlouvy, jejího porušení či ukončení je příslušný buď Okresní soud v Českém
Krumlově, nebo Krajský soud v Českých Budějovicích.

V Českém Krumlově, dne ……………

V Českém Krumlově, dne …………

.......................................
Služby města Český Krumlov s.r.o.

.........................................
původce odpadu
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