společnost
Bytes HT, spol. s r.o.
sídlem: Pivovarská 22, 346 01 Horšovský Týn
IČ: 25246097
DIČ: CZ25246097
zastoupená jednatelem Pavlem Novákem
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 12566
(dále jako "zhotovitel")
a
sídlem:
IČ:
DIČ
oprávněný zástupce právnické osoby:
tel.:
e-mail:
(dále jako „objednatel“)
(zhotovitel a objednatel společně též jako „smluvní strany“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO
o sběru, přepravě a likvidaci směsného komunálního odpadu
ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen "Smlouva")
I.
Základní ustanovení
1.1.

Zhotovitel je právnickou osobou podnikající mj. v oblasti nakládání s odpady, včetně sběru, přepravy a
odstraňování odpadů. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou, ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) k nakládání s odpady, disponuje
příslušným živnostenským oprávněním a je tedy oprávněn k poskytování činnosti podle této smlouvy.

1.2.

Objednatel prohlašuje, že je jako právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající ve smyslu zákona
o odpadech původcem odpadu.

1.3.

Směsným komunálním odpadem (SKO) podle této smlouvy je myšlen odpad takto zařazený podle Katalogu
odpadů, pocházející z činnosti objednatele jako právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající (dále vše
též jako „odpad“, „směsný komunální odpad“ či „SKO“).
II.
Předmět smlouvy

2.1.

Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy provádět pro objednatele zajištění odvozu a likvidaci
směsného komunálního odpadu ze zhotovitelem odsouhlasených označených nádob v dohodnutých
časových intervalech, to vše za podmínek uvedených touto smlouvou.
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2.2.

Objednatel se zavazuje plnit povinnosti dané touto smlouvou a řádně a včas zhotoviteli za tuto službu platit
cenu stanovenou podle podmínek uvedených v této smlouvě

2.3.

Objednatel se zavazuje sjednaným způsobem předávat výhradně zhotoviteli po dobu trvání této smlouvy
směsný komunální odpad.
III.
Závazky smluvních stran

3.1.

Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy:

a)

provádět odvoz směsného komunálního odpadu z nádob objednatele, které odpovídají běžnému
standardu odpadových nádob, v objemu a množství nádob a frekvenci svozu, dle přílohy č. 1, (dále
jen „sběrné nádoby“ či „nádoby“) a nádoby odpovídají technickým a kvalitativním provedením
odpovídající zásadám bezpečnosti práce při manipulaci s nimi,
provádět svoz dle této smlouvy v době dle časového harmonogramu, harmonogram platný na rok
2022 tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást této smlouvy,
provádět likvidaci odpadu v souladu s platnou legislativou,
zajistit navrácení nádob pro pravidelný svoz na jejich stanoviště, a to bez zbytečného odkladu po
jejich vyprázdnění,
zajistit na své náklady opravu nebo výměnu nádoby, dojde-li k jejímu prokazatelnému poškození
jednáním ze strany zaměstnanců zhotovitele,
zajistit neprodleně odstranění nečistoty, dojde-li činností zhotovitele při manipulaci s nádobami ke
znečištění stálého stanoviště nádoby, případně veřejného prostranství
v případě nedodržení oznámeného termínu odvozu SKO z viny zhotovitele zajistit náhradní
provedení této služby bez zbytečného odkladu,
v případě nedodržení oznámeného termínu odvozu SKO z příčin, které nejsou na straně zhotovitele
(např. neprůjezdnosti svozové trasy), zajistit náhradní řešení po dohodě s objednatelem,
dodržovat ustanovení zákona o odpadech, jakož i dalších závazných norem a zákonů české
republiky, místních vyhlášek a nařízení,
předat objednateli platnou známku pro dané období, k označení sběrné nádoby, a to vždy v prosinci
na následující kalendářní rok. Objednatel převzetí známky potvrdí podpisem.

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
3.2.

Objednatel se zavazuje na základě této smlouvy:

a)

určit stanoviště nádob na SKO a nést zodpovědnost za jeho řádné ošetření z pohledu příslušných
vyhlášek a zákonů v platném znění (zejm. zákona o pozemních komunikacích, hygienických
předpisů a majetkoprávních vztahů k pozemku stanoviště nádob),
objednat u zhotovitele odvoz a likvidaci SKO z takového množství a kapacity sběrových nádob, aby
při dohodnutém intervalu poskytování služby nedocházelo k jejich přeplňování (odvoz volně
vysypaného odpadu a odpadu uloženého mimo sběrné nádoby není předmětem této smlouvy),
zřídit na vlastních nebo jím užívaných pozemcích stálá stanoviště sběrných nádob SKO tak, aby
byla rozmístěna podél svozové trasy. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, jsou svozové trasy
vedeny po veřejných komunikacích se zajištěnou zimní údržbou,
v případě, že vzdálenost stálého stanoviště sběrných nádob SKO od svozové trasy bude delší než
10m, určit podél svozové trasy přechodné stanoviště sběrných nádob a zajistit, že v den svozu zde
budou sběrné nádoby umístěny,
zajistit, aby sběrné nádoby, určené k vyprázdnění a svozu odpadu, byly připraveny u kraje vozovky
a k bezpečné manipulaci s nimi,
zajistit volný přístup k nádobám v souladu se svozovým kalendářem (harmonogramem), nebo
v náhradním či stranami dohodnutém termínu,
zajistit, aby odpad nebyl ukládán mimo určené sběrné nádoby,
řádně označit sběrné nádoby platnou známkou pro dané období, vydané zhotovitelem,
neprodleně oznámit zhotoviteli všechny skutečnosti, jež mohou mít vliv na řádné plnění předmětu
smlouvy (neprůjezdnost komunikace, změna vlastníka, adresy apod.),
neukládat do sběrných nádob látky, které nemají charakter SKO - především předměty nadměrné
velikosti nebo hmotnosti, stavební suť, pneumatiky, akumulátory, zeminu, listí, větve, uhynulá
zvířata, různé odpady, které mohou v zimě ve sběrné nádobě zamrznout, odpady, které by mohly
ohrozit bezpečnost obsluhy sběrové techniky nebo sběrovou techniku poškodit, horký popel,
odpady, které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností dle zákona o odpadech,
sběrné nádoby používat pouze k odkládání SKO,

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

k)
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l)
m)
n)

řádně a včas provádět úhradu služeb zhotoviteli ve výši stanovené ceníkem služeb platným pro
příslušné období poskytování služby, a to způsobem a v termínech dohodnutých v této smlouvě,
případné vady plnění nahlásit zhotoviteli neprodleně po jejich zjištění, v opačném případě nevzniká
objednateli právo na náhradu škody,
dodržovat ustanovení zákona o odpadech, jakož i dalších závazných právních předpisů, místních
vyhlášek a nařízení.

3.3.

Zhotovitel je oprávněn odmítnout:
a)
svoz v případě nesjízdnosti vozovek vedoucích ke sběrným nádobám,
b)
svoz v případě, kdy sběrné nádoby nebudou volně přístupné,
c)
vyprázdnění sběrných nádob, jejichž technický stav nedovolí jejich vyprázdnění,
d)
svoz odpadu, který se nachází mimo sběrné nádoby,
e)
svoz odpadu, na který se nevztahuje zákon o odpadech,
f)
svoz odpadu, na který se nevztahuje tato smlouva,
g)
svoz v případě, kdy sběrná nádoba obsahuje nedovolené složky odpadu (např. žhavý popel,
nebezpečné či separované složky komunálního odpadu, biologicky rozložitelný odpad - ze zahrad,
stavební odpad, zemina a kameny, odpad s nebezpečnými vlastnostmi, apod.),
h)
svoz v případě, že tomu brání zákonné, technické, organizační nebo kapacitní důvody na straně
zhotovitele,
i)
svoz v případě, je-li objednatel v prodlení s plněním svých peněžitých závazků z této smlouvy vůči
zhotoviteli
j)
svoz v případě, že sběrná nádoba není řádně označena.

3.4.

Harmonogram svozu může být každoročně měněn a zhotovitel jej jednostranně určuje každoročně v měsíci
prosinci na následující rok, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. Změněný harmonogram bude zveřejněn
na webových stránkách zhotovitele www.bytesht.cz v měsíci prosinec na následující kalendářní rok.
IV.
Cena služby, platební podmínky

4.1.

Sjednaná cena za činnost dle této smlouvy je stanovena na základě dohody smluvních stran podle ceníku –
cena je stanovena podle množství nádob, jejich objemu a frekvence svozu. Ceník platný na rok 2022 tvoří
jako příloha č. 3 nedílnou součást této smlouvy. Cena plnění je stanovena bez DPH. Služba bude
vyúčtována daňovým dokladem, kdy k ceně plnění bude připočtena DPH v zákonné výši.

4.2.

Smluvní strany se dohodly, že ceník může být každoročně měněn a zhotovitel jej jednostranně určuje v
měsíci prosinec na následující rok, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě. Změněný ceník zasílá zhotovitel
objednateli prostřednictvím e-mailové komunikace na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy,
nebo e-mailovou adresu, kterou objednatel zhotoviteli písemně oznámí.

4.3.

Sjednaná cena bude účtována pololetně, tj. každých 6 měsíců polovina sjednané celkové ceny. Sjednaná
cena za činnost podle této smlouvy je splatná na základě daňového dokladu zhotovitele, vždy do 15.1. a
15.7. každého roku. Odeslání faktury proběhne na e-mailovou adresu objednatele stanovenou v záhlaví této
smlouvy, nebo na e-mailovou adresu objednatelem zhotoviteli pro ten účel oznámenou. V případě prodlení
objednatele se zaplacením sjednané ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní úrok z
prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V.
Doba trvání smlouvy, skončení smlouvy
5.1.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou od _______________.

5.2.

Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy.

5.3.

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní
doba činí 6 měsíců a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po dni, kdy dojde k doručení
výpovědi druhé smluvní straně na adresu jejího sídla.

5.4.

Kterákoli ze stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy pouze z důvodu podstatného porušení ujednání
této smlouvy druhou stranou, pokud na toto porušení smluvních povinností byla druhá strana písemně
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upozorněna a nesjednala-li tato nápravu ani v dodatečné, druhou stranou k tomu poskytnuté přiměřené
lhůtě. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí neprovedení svozu odpadu ve
sjednaném (či náhradním) termínu alespoň třikrát během jednoho kalendářního čtvrtletí, či opakované
(alespoň třikrát během jednoho kalendářního měsíce) porušení jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy,
pokud byl zhotovitel na takové prodlení či porušení v každém jednotlivém případě písemně upozorněn.
Podstatným porušením této smlouvy ze strany objednatele se rozumí prodlení objednatele s úhradou ceny
za plnění dle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů. Oznámení o odstoupení musí být doručeno druhé
straně, účinky odstoupení nastávají k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž bylo oznámení
o odstoupení doručeno druhé straně.
5.5.

V případě výpovědi či odstoupení od této smlouvy jednou ze smluvních stran se obě strany zavazují
vypořádat své finanční poměry založené touto smlouvou, a to nejpozději do uplynutí výpovědní lhůty,
v případě odstoupení do 3 měsíců ode dne doručení oznámení o odstoupení.
VI.
Závěrečná ustanovení

6.1.

Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem. Ustanovení, zde výslovně
neupravená, se řídí právní úpravou závazků a úpravou smluvních typů jím nejbližších podle zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokud ze zákona o odpadech nebo povahy
věci nevyplývá něco jiného.

6.2.

Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom.

6.3.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: počet nádob, jejich objem, frekvence svozu
Příloha č. 2: harmonogram svozů pro rok 2022
Příloha č. 3: ceník pro rok 2022
6.4.

Jakákoli změna smluvních podmínek, vyjma přílohy č. 2 a přílohy č. 3, může být provedena pouze formou
písemného oboustranně odsouhlaseného dodatku.

6.5.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že smlouvu uzavřely dobrovolně a vážně, určitě a srozumitelně
podle své pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Horšovském Týně dne _______________

V ___________________ dne _______________

___________________________
Pavel Novák, jednatel
Bytes HT, spol. s r.o.
za Zhotovitele

______________________________
za Objednatele
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