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Smlouva o dílo s nehmotným výsledkem 
o zajištění služeb v oblasti odpadů 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „smlouva“) 
 
Objednatel:   
Město Velešín 
se sídlem Náměstí J. V. Kamarýta 76, 382 32 Velešín 
zastoupený Ing. Petrem Vágnerem, starostou města 
IČ: 00246174 
DIČ: CZ00246174 
Telefon: + 420 380 331 233, +420 603 508 786 
e-mail: vagner@velesin.cz 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 582481309/0800    
(dále jen „objednatel“) 
 
a  
 
Zhotovitel/dodavatel:    
FCC České Budějovice, s.r.o. 
 
se sídlem: Dolní 1, 370 04 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 7648 
IČ: 25171941 
DIČ: CZ25171941 
zastoupený  

ve věcech smluvních Radim Kolář, disk. – regionální vedoucí obchodu 
telefon +420 387 004 601 
 
ve věcech technických Jaroslav Chalupník – regionální vedoucí provozu 
telefon +420 387 004 601 

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu: 5070016908/5500  
(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“) 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku /dále jen 
„OZ“/ tuto smlouvu o dílo: 

I. 

Předmět smlouvy 

1.  Předmětem smlouvy je zajištění služeb souvisejících s odvozem a zneškodněním/odstraněním 

odpadů ze sběrného dvora ve Velešíně. Druh a množství odpadů je uveden v „Tabulce 

předpokládaného množství odpadů“, která tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. Zhotovitel 

prohlašuje, že je oprávněn k podnikání v oblasti nakládání s odpady (vyjma) nebezpečných), 

k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, a to dle platné právní úpravy, zejména dle 

zákona č. 540/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a rovněž je držitelem oprávnění k provozování silniční 

motorové dopravy nákladní. Součástí předmětu plnění je zajištění: 

• odvozu a zneškodnění odpadů ze sběrného dvora v souladu s cit. zákonem o odpadech a 
ostatními obecně závaznými právními předpisy a s obecně závaznou vyhláškou Města 
Velešín č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využití a 
odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území 
města, která je dostupná na stránkách www.velesin.cz; 

• pravidelného předávání evidenci odpadů objednateli služby ve formě a četnosti v souladu se 
zákonem č. 540/2020 Sb.; 

• svozy budou probíhat po naplnění shromažďovacích prostředků nádob, kontejnerů). 
Objednatel prokazatelně objedná telefonicky, popř. emailem odvoz. Odvoz bude uskutečněn 
nejpozději do 24 hodin od objednávky (ode dne, kdy byl zhotovitel vyrozuměn provozovatelem 
sběrného dvora); 
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• používat k odvozu odpadů jen techniku k tomu uzpůsobenou v souladu s požadavky 
kladenými na ochranu životního prostředí; 

• kontejnery a odpadní nádoby jsou majetkem města Velešín, tzn., že kontejnery nelze vyvážet 
výměnným způsobem, ale po vysypání odpadu na přepravní nákladní automobil se musí 
kontejner/nádoba vrátit zpět na místo v areálu sběrného dvora; 

• odstranění znečištění komunikace, k němuž došlo při vyprazdňování nádob na odpady 
bezprostředně po provedení odvozu odpadu; 

• v případě, že poskytovatel služby nebude moci z prokazatelných důvodů provést ve 
stanoveném termínu odvoz odpadů ze sběrného dvora, dohodne s objednatelem náhradní 
termín odvozu odpadu.  

2. Zhotovitel za podmínek dále sjednaných v této smlouvě se převzetím odpadů zavazuje, že přebírá 

veškerou odpovědnost za nakládání s převzatými odpady ve smyslu výše cit. zákona o odpadech 

a příslušných prováděcích vyhlášek.  

3. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude krýt 

odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou třetím osobám v souvislosti s poskytováním plnění 

předmětu dle této smlouvy s tím, že limit pojistného nesmí být nižší než 10 mil. Kč a spoluúčast 

zhotovitele maximálně do výše 10 % z pojistné události. Na požádání objednatele je zhotovitel 

povinen doložit existenci pojistné smlouvy kdykoliv po dobu sjednaného plnění v čl. II.1. této 

smlouvy.      

II. 

Doba plnění, místo plnění 

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění dnem 

1. října 2021.  

2. Místem plnění je odvoz odpadů ze sběrného dvora města Velešín. 

3. Smluvní vztah lze ukončit: 

a) písemnou dohodu obou smluvních stran; 

b) písemnou výpovědí bez udání důvodu ze strany objednatele či zhotovitele, a to 

nejdříve po 3 letech trvání smluvního vztahu; výpovědní doba je 6 měsíců a počíná 

běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 

výpověď doručena druhé straně; 

c) objednatel může odstoupit od smlouvy  

i. pokud vlastní kontrolní činností zjistí opakovaně, tj. nejméně ve třech 

případech v rozmezí jednoho kalendářního měsíce, porušení smluvních 

podmínek zhotovitelem, zejména nedodržení dohodnutých časových termínů, 

přičemž podmínkou je, aby zjištěná porušení byla kontrolním orgánem 

zaznamenána v „Provozním deníku” – viz čl. V. odst. 4. této smlouvy,  

ii. pokud činností zhotovitele dojde na majetku objednatele nebo třetích osob ke 

škodě velkého rozsahu, tj. škodě dosahující nejméně částky 5 000 000 Kč, 

nebo opakovaně, tj. nejméně ve dvou případech v jednom kalendářním roce, 

ke značné škodě, tj. škodě dosahující nejméně 500 000 Kč, 

iii. pokud zhotovitel nezajistí včas odvrácení nebezpečí s důsledkem ohrožení 

zdraví či života osob a vzniku škody velkého rozsahu; 

d) zhotovitel může od smlouvy odstoupit, pokud bude objednatel i přes písemné 

upozornění, které mu bylo prokazatelně doručeno, opakovaně, tj. nejméně ve třech 

případech v uplynulých šesti kalendářních měsících, v prodlení s úhradou 

odsouhlasených faktur o více jak 30 dní po stanoveném termínu jejich splatnosti. 

4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak jsou povinnosti obou smluvních stran následující: 

a) zhotovitel provede písemný soupis všech provedených služeb oceněný způsobem, 

kterým je stanovena cena plnění této smlouvy, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených služeb ke dni ukončení 

platnosti této smlouvy a vyhotoví konečnou fakturu, 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 

druhé straně veškeré náklady prokazatelně jí vzniklé v důsledku odstoupení od 

smlouvy. 

 

III. 

Cena služeb, platební podmínky 
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1. Cena služeb byla sjednána dohodou, a to na základě nabídky zhotovitele podané v zadávacím 

řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších přepisů 

(dále jen „ZZVZ“) na veřejnou zakázku pod názvem „Velešín – zajištění služeb v oblasti odpadů”, 

a to ve výši: 

 
Cena za odvoz a odstranění odpadu bez DPH za 12 měsíců      1 834 900,10  Kč 

  
Výše DPH                                                                                       275 235,02 Kč  

 
Cena za odvoz a odstranění odpadu včetně DPH  za 12 měsíců       2 110 135,12 Kč 

 

2. Cena služeb, která je uvedena v Příloze č. 1 této smlouvy (Tabulka předpokládaného množství 

odpadů), obsahuje veškeré nutné náklady k řádné realizaci plnění předmětu této smlouvy. 

3. Cena plnění této smlouvy bez DPH je dána součtem jednotlivých cen za sjednané plnění a 

sjednané četnosti svozů. Na změnu cen nemá vliv ani změna předpokládaného množství odpadu, 

a to ať již jeho navýšením či snížením. 

4. Objednatel připouští překročení, resp. změnu nabídkové ceny pouze v případě změny legislativy, 

která přímo souvisí s plněním předmětu smlouvy, např. změna sazeb DPH, nárůst inflace, změna 

výše zákonných poplatků za uložení, popř. odstranění odpadu, a to konkrétně:  
a) pokud dojde v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změnám daňových předpisů 

upravujících výši DPH, bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v 
době vzniku zdanitelného plnění za služby dosud neprovedené a nevyfakturované; 

b) vždy od 1. dubna příslušného roku, nejdříve však od 1. 4. 2023, do budoucna je zhotovitel 
oprávněn zvýšit cenu za 1 t jednotlivých druhů odpadů z důvodu inflace, a to o index inflace za 
uplynulý rok, který je zveřejňován nejpozději do 31. března příslušného roku Českým 
statistickým úřadem; 

c) zhotovitel je oprávněn zvýšit cenu za 1 t jednotlivých druhů odpadů z důvodu změny sazeb 
poplatku za uložení odpadu dle příslušného zákona o odpadech, a to o navýšení oproti 
poplatkům stanoveným v příloze č. 6 zákona o odpadech platných v době uzavření této 
smlouvy, a to ode dne účinnosti změn poplatků za uložení odpadů. 

5. Objednatel neposkytuje zálohy. Objednatel provede úhradu za poskytnuté služby na základě 

skutečného množství, a to vždy na základě vystavené faktury. Faktura musí obsahovat náležitosti 

daňového dokladu a přílohy podle povahy faktury.  

6. Způsob úhrady faktury je bankovním převodem na účet dodavatele uvedený ve Smlouvě o dílo. 

Fakturačním obdobím je kalendářní měsíc. 

7. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu nebo 

kvality provedených prací a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a služby, u 

kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura obsahovat i práce a služby, které nebyly 

objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část ceny, se kterou 

souhlasí. V takovém případě nemůže zhotovitel na zbývající část ceny uplatňovat jakékoliv nároky 

či sankce plynoucí z peněžitého dluhu objednatele. Zbývající část ceny bude objednatelem 

uhrazena až po odsouhlasení neproplacených částí faktury oběma smluvními stranami. 

8. Faktura musí obsahovat kromě ceny za skutečně provedené výkony i cenu souvisejících poplatků 

za ukládání odpadů na skládky podle zákona o odpadech. 

9. Zhotovitel doručí objednateli fakturu za plnění v běžném měsíci nejdéle do 15. dne následujícího 

kalendářního měsíce. Objednatel si může vyhradit právo požadovat vystavení faktury za měsíc 

prosinec běžného roku ve zkrácené lhůtě tak, aby její úhrada mohla být provedena ještě v 

běžném měsíci. Poslední termín možného zúčtování je k 16.12. daného roku. 

10. Fakturu se objednatel zavazuje uhradit ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu 

objednateli, a to formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Dnem 

úhrady je den připsání částky na účet zhotovitele. Veškeré platby budou realizovány v českých 

korunách, ve kterých budou uvedeny i všechny cenové údaje na faktuře. Úhrada bude provedena 

za předpokladu, že faktura bude mít touto smlouvou předepsané náležitosti a bude doložena 

dokumenty dle této smlouvy. Jestliže dojde prokazatelně z důvodů na straně banky k prodlení 

s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením částek 

uvedených na této faktuře.  

11. V případě, že faktura nebude mít náležitosti a přílohy uvedené v tomto článku, je objednatel 

oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit před lhůtou splatnosti bez zaplacení s uvedením důvodu. 
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Zhotovitel je v takovém případě povinen vystavit novou fakturu a doručit ji do sídla objednatele. 

Od doručení faktury běží nová lhůta splatnosti. Objednatel není v tomto případě v prodlení 

s úhradou. 

12. Ve smyslu § 6 odst. 4 ZZVZ objednatel v čl. VI. odst. 12. zavázal zhotovitele v souladu se 

zásadou sociálně odpovědného zadávání, aby při realizaci předmětu této smlouvy dodržoval vůči 

svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem smlouvy veškeré 

pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy 

zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, bezpečnost 

práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská 

hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním smlouvy 

porušení pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny 

díla dle této smlouvy o 10%. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení 

pracovněprávních předpisů ze strany zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, bude 

zhotovitel povinen zahájení takovéhoto řízení objednateli oznámit a objednatel má právo 

pozastavit výplatu 10% ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není 

v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového 

rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li 

pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze 

strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek 

zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10%. Pro případ, že nebude ve správním řízení 

pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovněprávních předpisů ze 

strany zhotovitele, zavazuje se objednatel zadrženou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů 

ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci. 

13. Ve věci fakturace, resp. evidence plateb jsou kontaktními osobami 

 
i. zhotovitele Jaroslava Řezáčová, Jaroslava.rezacova@fcc-group.cz, tel. 

602351867 
 

ii. objednatele Jana Štěpánková, stepankova@velesin.cz, tel.: 380 331 430 
 

IV. 
Převzetí odpadů, převod vlastnického práva k odpadům 

1. Okamžikem převzetí odpadu zhotovitelem se tento odpad převádí do vlastnictví zhotovitele. 
V souladu s ust. zákona o odpadech přechází na zhotovitele okamžikem převzetí odpadu do jeho 
vlastnictví povinnosti původce odpadů s výjimkou povinností uvedených v zákona o odpadech. 

2. Zhotovitel v souladu s ustanovením zákona o odpadech odpovídá za odpad od okamžiku jeho 
převzetí od objednatele, tj. od jeho vysypání z nádoby/kontejneru do dopravního prostředku. 

3. Zhotovitel se zavazuje nakládat s převzatým odpadem na základě této smlouvy od objednatele 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími nakládání s odpady, zejména 
v souladu se zákonem o odpadech, a v souladu s dalšími platnými právními předpisy upravujícími 
nakládání s odpady jakož i ostatními právními předpisy platnými na území České republiky.  

4. Objednatel se zavazuje plnit své zákonné povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech, 
tj. zejména v souladu s ustanovením odpad zařazovat podle druhů a kategorií. Při nedodržování 
těchto podmínek je zhotovitel oprávněn převzetí odpadů od objednatele odmítnout. 

 
V. 

Doprava, evidence odpadů, Provozní deník 
1. Dopravu odpadů do místa jejich odstranění se zavazuje zajišťovat na vlastní náklady sám 

zhotovitel. 
2. Smluvní strany se zavazují vést v souladu s platnými právními předpisy (zejména v souladu 

s ustanovením § 39 zákona o odpadech) evidenci množství převzatého odpadu (množství, 
katalogové číslo odpadu, SPZ dovozných prostředků), a to prostřednictvím a za použití vážních 
lístků. Zhotovitel se současně zavazuje vyhotovovat na základě vážních lístků každý měsíc 
měsíční přehled skutečného množství odpadů převzatých zhotovitelem v daném kalendářním 
měsíci. 

3. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy záznamy o všech provedených 
činnostech, které souvisí s plněním smlouvy v „Provozním deníku“, který musí obsahovat zejména 
údaje o časovém provedení prací či služeb, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od 
příslušného technologického předpisu upravujícího jakost, dobu či věcné plnění, cenu apod. 

mailto:Jaroslava.rezacova@fcc-group.cz
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Zhotovitel bude do Provozního deníku zaznamenávat informace o těch sběrných místech, u nichž 
zjistí uložení odpadů vedle/mimo sběrné nádoby. Zápisy uvedené v provozním deníku se 
nepovažují za změnu této smlouvy, ale mohou sloužit případně jako podklady pro vypracování 
dodatku či dodatků k této smlouvě. 

4. Zhotovitel na vyžádání předloží vedené záznamy o provedených činnostech objednateli, který má 
právo si pořídit kopie a opisy záznamů uvedených v Provozním deníku. Objednatel, resp. jím 
pověřený zástupce má právo na provádění zápisů do Provozního deníku. 

 
VI. 

Provádění služby, povinnosti zhotovitele a objednatele 
1. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v souvislosti s prováděním prací 

a služeb dle předmětu této smlouvy. 
2. Veškeré odborné práce či služby musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo zaměstnanci jeho 

poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, přičemž zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele 
tak, jako by plnil předmět této smlouvy sám. Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla: 
a) Dodavatel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání této smlouvy povinni splňovat 

kvalifikaci bezprostředně související s předmětem plnění této smlouvy, které byly prokázány v  
zadávacím řízení dle ZZVZ. 

b) Dodavatel je současně povinen po celou dobu trvání této smlouvy oznámit objednateli 
jakoukoliv změnu v rámci splnění kvalifikace, jak u sebe, tak i popř. u poddodavatele, kterou 
prokázal v rámci zadávacího řízení. Pokud po uzavření této smlouvy dojde ke změně 
v rozsahu splnění kvalifikace na straně dodavatele, popř. jeho poddodavatele, je dodavatel 
povinen takovou změnu oznámit objednateli do 7 pracovních dnů, a to ode dne, kdy tato 
změna nastala, nebo kdy ji dodavatel zjistil a do 10 pracovních dnů předložit objednateli 
příslušný doklad o splnění kvalifikace.  

c) Dodavatel je povinen také na výzvu objednatele mimo výše uvedenou povinnost uvedenou 
v tomto bodě 2. předložit doklady prokazující splnění výše uvedené kvalifikace, a to do 10 
pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele. 

3. Dodavatel je povinen řídit se pokyny objednatele. Pokud však dodavatel shledá pokyny 
objednatele nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele neprodleně písemně 
upozornit a vyčkat jeho stanoviska, jinak dodavatel odpovídá za případnou vzniklou škodu. 

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiné třetí osobě z titulu 
nedbalosti, opomenutím, úmyslně nebo neplněním podmínek ustanovení této smlouvy, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu způsobenou škodu odstranit a není-li to možné, tak 
neprodleně finančně odškodnit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

5. Zhotovitel zajistí neprodleně provedení úkonů a činností za účelem odstranění hrozícího 
nebezpečí zranění či usmrcení osob a vzniku škody na vybavení a majetku ve vlastnictví či správě 
objednatele. O provedených nezbytných opatřeních a činnostech informuje objednatele bez 
zbytečného odkladu, nejpozději nejbližší následující pracovní den. Objednatel pak stanoví další 
postup. 

6. V případě havárií, živelných pohrom a událostí podobného charakteru je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zajištění nezbytných prací či činností k odstranění následků těchto 
událostí. V takovém případě zhotovitel předloží kalkulaci předpokládaných nákladů objednateli, 
který v případě akceptování kalkulace vydá souhlas k provedení prací či činností. 

7. V případě podstatného snížení předepsaných parametrů kvality předmětu plnění této smlouvy 
způsobené nesprávným časovým, kvantitativním či kvalitativním postupem prací a služeb, je 
zhotovitel povinen provést na svůj náklad opatření k odstranění tohoto stavu i mimo reklamační 
řízení. Objednatel je povinen zhotovitele písemně k nápravě vyzvat, přičemž současně je povinen 
svůj požadavek věcně zdůvodnit a stanovit způsob nápravy. 

8. Zhotovitel je povinen dodržovat dojednané termíny odvozu a odstraňování odpadů. Případné 
změny musí být předem písemně odsouhlaseny se zástupcem objednatele. 

9. Objednatel se zavazuje ukládat do nádob/kontejnerů pouze typ odpadů, pro který jsou určeny. 
10. Objednatel zajistí zhotoviteli volný přístup do míst, ve kterých jsou umístěny sběrné 

nádoby/kontejnery, které mají být vyprázdněny. V případě narušení odvozu připravovanými 
opatřeními (uzavírka komunikace, stavební činnosti apod.), které podléhají schválení objednatele, 
objednatel písemně informuje zhotovitele nejméně 7 kalendářních dní před jejich realizací a 
dohodne náhradní řešení odvozu odpadů ze sběrného dvora. V případě narušení odvozu odpadů 
v důsledku havárie objednatel informuje zhotovitele neprodleně a současně mu poskytne 
informace nezbytné pro plnění jeho povinností dle této smlouvy. 
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11. Dodavatel se zavazuje mít ke dni zahájení plnění předmětu této smlouvy a po celou dobu plnění 
k dispozici dostatečný počet a kapacitu svozové techniky splňující technické předpisy pro zajištění 
této smlouvy. Dodavatel vybaví svozovou techniku vhodnými manipulačními prostředky a nástroji, 
vybaví personál přiměřenými speciálními ochrannými pracovními pomůckami a zajistí jejich řádné 
proškolení. Veškerá vozidla používaná ke svozu odpadu jsou vybavena systémem GPS a mají 
platná technická osvědčení. Dodavatel je povinen evidovat veškeré pohyby svozové techniky 
prostřednictvím certifikovaného systému GPS a předkládat objednateli na vyžádání certifikované 
záznamy z jednotlivých tras za účelem ověření pohybu svozových vozidel ve vazbě na množství 
skutečně svezeného a zlikvidovaného odpadu dle této smlouvy. Vznikne-li objednateli pochybnost 
o oprávněnosti fakturace svezeného a zlikvidovaného odpadu, je objednatel oprávněn na základě 
předložených záznamů o pohybu svozové techniky po dodavateli požadovat písemné odůvodnění 
zjištěných nesrovnalostí, a to zejména s ohledem na zamezení svozu odpadu z neurčených 
svozových míst, která nejsou předmětem této uzavřené smlouvy a nemohou být dodavatelem 
fakturovány. 

12. Dodavatel je povinen při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat a uplatňovat veškerá 
ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, zejména pak ustanovení 
Hlavy II tohoto zákona., dále § 139 odst. 1. písm. c, d) a § 140 odst. 1. písm. c) tohoto zákona. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s 
předmětem této smlouvy veškeré pracovněprávní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, 
předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy, bezpečnost práce apod.  

13. V souladu se zásadou environmentálně odpovědného zadávání podle § 6 odst. 4 ZZVZ je 
zhotovitel povinen při plnění předmětu této smlouvy zajistit dodržování právních předpisů z oblasti 
práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, 
využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel musí přijmout veškerá opatření, která po něm 
lze rozumně požadovat, aby např. při používání dopravních prostředků chránil životní prostředí a 
omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, 
půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými 
právními předpisy. 

VII.  

Odpovědnost za vady, sankce 

1. V případě zjištění vad v plnění předmětu dle této smlouvy bude zhotovitel objednatelem písemně 
vyzván k jejich neprodlenému odstranění. 

2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však druhý 
kalendářní den po obdržení požadavku objednatele na odstranění vady. Lhůta pro odstranění 
vady plnění se stanoví v délce maximálně dvou kalendářních dnů, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

3. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady, je oprávněn objednatel pověřit odstraněním vady jinou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel objednateli. 

4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
a) 10 000 Kč za každý den prodlení, pokud poskytovatel nezahájí práce a služby dle čl. 

II. odst. 1. této smlouvy, 
b) 500,- Kč pokud zhotovitel neprovede vyprázdnění nádob a odvoz odpadů ani 

v náhradním sjednaném termínu, a to u nádob o objemu 1 100 l, za každou nádobu, 
c) 1000,- Kč pokud zhotovitel neprovede vyprázdnění kontejneru a odvoz odpadů ani 

v náhradním sjednaném termínu, za každý kontejner, 
d) 5 000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ porušení ujednání dle čl. VI. 

odst. 13. této smlouvy. 
5. Výjimkou je stav, který zhotovitel nemohl předvídat a ani nebyl ani způsoben chybou zhotovitele 

nebo jeho zanedbáním povinnosti stanovené touto smlouvou nebo obecně platnými závaznými 
právními předpisy. Takovou událostí může být např. karanténní omezení, epidemie, požár, 
záplavy, sněhová kalamita, terorismus, válka. 

6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
7. Smluvní sankce se sjednávají objektivně, tedy bez ohledu na zavinění. Smluvní pokutu lze 

požadovat i opakovaně za porušení té které povinnosti a kumulativně za porušení více povinností. 
Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se náhrady škody, která by 
případně vznikla. Oprávněná smluvní strana se může domáhat i náhrady škody přesahující výši 
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dohodnuté smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní 
pokutu.  Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dní od data, kdy byla smluvní strana 
porušující své povinnosti druhou smluvní stranou písemně vyzvána k úhradě smluvní pokuty. 

 
VIII. 

Závěrečná ustanovení 
1. Další práva a povinnost smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku, zákona o odpadech a obecně platnými právními předpisy. 
2. Tuto smlouvu mohou smluvní strany měnit nebo doplňovat jen písemnými, postupně číslovanými 

dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
3. Zhotovitel nemůže postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 
4. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 

strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které by nejlépe 
naplňovalo účel této smlouvy. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za 
následek neplatnost ostatních ustanovení. 

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud by mělo dojít v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke 
změně osoby, jejímž prostřednictvím Zhotovitel ve smyslu § 83 ZZVZ prokazoval v zadávacím 
řízení část kvalifikace, je povinností Zhotovitele předložit Objednateli doklady uvedené v § 83 
odst. 1 písm. a) až d) ZZVZ. Při nesplnění těchto podmínek není Zhotovitel oprávněn provést 
změnu osoby, jejímž prostřednictvím prokazoval část kvalifikace.   

6. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace, které se dozvědí v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytnou třetím osobám.  
Tímto ujednáním není dotčena povinnost Objednatele uveřejnit tuto smlouvu vč. všech jejích 
případných dodatků v souladu se ZZVZ, resp. v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

7. Uzavření této smlouvy schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích), Rada města Velešín 
dne 20. 9. 2021 usnesením č. 1224/75/-/81. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 cit. zákona o 
obcích a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona. 

8. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. 
Současně prohlašují, že tato smlouva byla ujednána svobodně a vážně, nikoliv v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, její obsah je pro smluvní strany srozumitelný, na důkaz čehož připojují 
své vlastnoruční podpisy.  

9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou pare. Jakékoliv změny nebo dodatky k této smlouvě je možno činit 
pouze formou oboustranných písemných dodatků, které budou číslovány a řazeny chronologicky 
za sebou. 

10. Práva a povinnosti ze smlouvy vyplývající jakož i následky z ní vzešlé přecházejí na případné 
právní nástupce smluvních stran. 

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, kdy povinným subjektem 
je objednatel a zavazuje se tak podle § 5 odst. 2 cit. zákona o registru smluv tuto smlouvu 
uveřejnit v registru smluv nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

 
Přílohy: 

č. 1: Tabulka předpokládaného množství odpadu ve formátu EXCEL 
 
Ve Velešíně dne      ……………….……2021      V Č. Budějovicích dne 23. září  2021   
   
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  
 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 
Ing. Petr Vágner     Radim Kolář Dis. 
starosta města         regionální vedoucí obchodu 
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