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Smlouva o zajištěnízpětného odběru avyužitíodpadů z obalů
Smluvní strany:

1. EKO-KOM,
tČo: zs

a. s.

13 47 0

1, DIČ: CZ25

13 47

01

se sídlem: Na Pankráci 1685117, I40 2I Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka4763,

kterou zastupuje RNDr, Martina Vrbová Ph.D., ředitelka oddělení lryužiti odpadů,
bankovní spojení: ING Bank N.V., č. účtu:100036640213500
adresa elektronické pošty: info@ekokom.cz
(dále jen ,,společnost") na straně jedné

a

2.
§/

Obec Onšov
IČo: ooo:osq+
adresa: Onšov 1,671 02 Onšov,
kterou zastupuje: Ivan Oujezdský, starosta,
bankovní spojení: Komerčníbanka, a.s. č. úétu:1632274ll0l00,
adresa e lektronické pošty : obeconsov@ tiscal'i,cz,
(dále jen,,obec") na straně druhé

uzavirají dnešního dne, měsíce a roku na zák|adé úplnéhokonsensu o všech nížeuvedených skuteěnostech v
souladu s § 1746 odst. 1 zákonaě.8912012 Sb., občanský zákonik (dále jen,,občanský zákonik"), azákonem č,
477l200l Sb., o obalech a o změně některlých zákonů,ve znénípozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o obalech"),
tuto

SMLOUVU o ZAJIŠTĚNÍzpňrnnrro onnĚnu

a waŽnioDPADŮ

Z OBALŮ.

čÁsr I

zÁt<1,tnNí USTANoVENí
I.

úvodníustanovení

l. Spoleěnostje akciovou

společností, které bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci podle § I7 zákonaě.477/200l
Sb., o obalech a o změně někte4ých zákonů (zákon o obalech), ve znénípozdějších předpisů (dále jen ,,zákon

o

obalech"). Rozhodnutí bylo vydáno Ministerstvem životníhoprostředí dne 28. 3, 2002, ě. j.
OODPl9Z46ll440l3/02. Na základě této skutečnosti je společnost v rámci jí provozovaného systému
EKO-KOM oprávněna zajišťovatsdruženéplnění povinnosti zpětného odběru avyužitíodpadu z obalů a k
tomuto účeluuzavírat smlouvy o sdruženémplnění. Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č, j.
OODPl5442l05 ze dne 29.3.2005 byla prodloužena platnost uvedeného rozhodnutí o autorizaci do 3l. 12.
2012 a rozhodnutím Ministerstva životníhoprostředí č. j. 101565/ENV/I I, 6456172011l ze dne 22,2.2012
byla prodloužena platnost uvedeného rozhodnutí o autorizaci do 3l. 12.2020.
Společnost je oprávněna zajišťovat sdruženéplnění pro prodejní (spotřebitelské), skupinové, přepravní a
průmyslovéobaly a pro všechny druhy obalů. Toto sdružené plnění zajišťuje ve spolupráci s obcemi a s
dalšímiosobami oprávněnými nakládat s odpady v rámci jí provozovaného systému, kterého se dále účastní
osoby povinné zajišťovatzpétnýodběr a využitíobalů a odpadu z obalů jakožto smluvní partneři společnosti
(dále jen,,Systém sdruženéhoplnění EKO-KOM").
J.

Obec je původcem komunálního odpadu podle § 4 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
někte4ých dalších zákoni, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o odpadech"), a zajišťujeprovoz
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systému pro nakládání s komunálním odpadem (dále jen ,,Odpadový systém obce-l. Při provozování
odpadového systému obce je sbírán a tříděn odpad věetně obalové složky, kteqý je dále pieďárár: k recyklaci
ve smyslu zákona o obalech, tj. k využitíprocesem, kterlým jsou odpady z obalů nebo obalorrch prostředků
nebo jejich zbytky případně spolu s dalšímimateriály přeměněny ve výrobek nebo druhotnou srror inu r:eto k
jinému využitipodle zákona o obalech. V rámci Odpadového systému obce se nak|ádá i s odpadem z l'b;]ú_
včetně odpadu z obalů vznikajícího z obalů nebo balených výrobků uváděných na trh či do oběhu osobanl.lež
jsou smluvními partnery spoleěnosti.

4.

Společnost a obec uzavirajituto smlouvu o zajištěnízpětného odběru avyužitíodpadu z obalŮ s cílem zajistit
plnění povinností zpětného odběru a plnění povinnosti využiti odpadu z obali, které společnost zajiŠťujepro
své smluvní partnery, prostřednictvím činnosti obce a Odpadového systému obce, jakožto sluŽby poslcytované
obcí společnosti, a s cílem zajistitco nejvyššívyužitiodpadů z obalů především jako druhotné suroviny, a to v
souladu s platnou právni úpravou,

il.

Seznámení se s obsahem smlouvy a jednotlivými ustanoveními

obec prohlašuje, že se seznámila se všemi ustanoveními této smlouvy (včetně jejích příloh) a vŠechnatato
ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, aže před uzavřením smlouvy využl|a možnosti dodateěného
vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany společnosti. Obec neshledala,že by některé ustanovení bYlo
pro obec zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadě poctivého obchodního

1.

t"

styku.
Pro vyloučení pochybností obec potvrzuje, že se zvlášté dobře seznámila s ujednáními této smlouvy v ělánku
VI (zejména způsob a rozsah vykazováni údajů,podávání opravných Yýkazů azměny způsobu vykazováni,
zániknároku na odměnu při opožděnémvykáaání), v čl. VII (audit plnění povinností obce), v ěl. XIV (změna
výše odměny azměna standardů složení komunálního odpadu a podílu obalové složky), v ě1. XVII. (zákaz
duplicitního vykazováni nakládání s odpady), v čl. XVII (některé smluvní sankce - smluvní pokuty), v článku
XIX odst. 3,8 a9 (prodlouženípromlěecí lhůty na čtyři roky, vyloučení§ 1765 a § 1766 - zména okolnostÍ,
vyloučeníněkteqých domněnek při poskytnutí kvitance), a s obsahem příloh k této smlouvě (ejichŽ seznam je

2.

uveden nad podpisy v závéru této smlouvy).

ilI.
Předmět smlouvy
se touto smlouv ou zavazujev rámci provozování Odpadového systému obce zajišťovat zpétný odběr, tj.
odebírat použitéobaly od spotřebitelů za úěelem využtti nebo odstranění odpadu z obalÚ, a zajiŠťovatrecyklaci
odpadu z obalů nebo jeho dalšívyužitív souladu se zákonem o obalech azákonem o odpadech, a vést o tomto

l. Obec

evidenci. Společnost se
2.

jí zato

zavazuje

zaplatitodměnu.

l,

odpadorný systém obce je zárovei systémem pro zajištění zpětného odběru obalů a odpadu z obalŮ. Zpétný
odběr a recyklace, popř. jiné využiti odpadů z obalů ve smyslu zákonao obalech, realizované obcí, představují
zajišťováni zpětného odběru avyužiti odpadu z obalů v rámci Systému sdruženého plnění EKO-KOM pro
osoby, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky, a které jsou smluvními partnery
společnosti.

čÁsr u

PnÁVAa POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Iv.

Zajištěnírecyklace avyažitíodpadu z obalů
1

.

Obec se zavazuje zajistit v oblasti své působnosti v rámci Odpadového systému obce shrom aŽďování a sběr
komunálního odpadu,jeho třídění a následnou recyklaci, popř. jiné vylžiti podle zákona o obalech, vjehoŽ
rámci bude nakládáno i s odpadem zobalů, ato v souladu se zákonem o odpadech.
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2,

Obec je povinna určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad včetně obalové složky,
kteqý produkují, a která jsou současně místy zpětného odběru odpadu z obalů, a komunální odpad odděleně
shromažd'ovat, třídit a předávat k dalšímuvyužlti, v souladu se zákonem o odpadech.

J.

Obec je povinna ověřit si, zda osoba, které předává odpad, je k jeho převzetí oprávněna podle zákona o
odpadech,je-li v konkrétnímpřípadě takové oprávnění nezbytné. Pokud se tato osobaoprávněním neprokáže
a toto oprávněníje v daném konkrétnímpřípadě nezbytné, nesmíjíobec odpad předat.

4.

Podmínkou vzniku nároku na odměnu za zajišténívyužiti je to, že skutečně došlo k předání odpadu
zpracovateli a jeho využiti v souladu s touto smlouvou; pro účelydoložení využiti odpadu podle této smlouvy
se pokládá za dostaěující, jestliže došlo k předání odpadu do zařizeni na úpravu odpadů, kde se z odpadu
prostřednictvím jeho úpravy stala obchodovatelná druhotná surovina, anebo k předání odpadu na konečné
zpracováni odpadu na výrobek, anebo k předání odpadu do zařízení na energetické využitíodpadů, V případě
pochybností je obec povinna splnění podmínek vzniku nároku na odměnu prokázat,jinak jí tento nárok
nevzniká.

v.
Evidence
1.

2.

J.

4.

Obec je povinna vést pruběžnou evidenci o celkovém množství a druzích komunálního odpadu, kteqý byl v
rámci Odpadového systému obce vytříděn, zrecyklován (popř. jinak využit) a odstraněn, a o způsobu
nakládání s komunálním odpadem.

případě recyklace je evidence vedena až po materiálové využiti nebo až po přechod druhotné suroviny
vzniklé z odpadu dotříděním nebo jinou úpravou na standardizovanou kvalitu do režimu volného obchodu. V
případě energetického využiti a organické recyklace je vedena evidence až po zaíizení, kde došlo k využiti
nebo recyklaci. Obec je povinna vést evidenci v souladu s právními předpisy Českérepubliky upravujícími
nakládání s odpady a s touto smlouvou.

V

Obec se v rámci evidence vedené pro společnost zavazuje poskytovat společnosti pravdivé a úplné
informace o celkovém množství odpadu podle odstavce 1, s nímžnakládala v příslušnémObdobí, a
dodávkách odpadu jednotlivým odběratelům (oprávněným osobám podle zákona o odpadech) a další
informace o odpadovém systému obce (mimo jiné i o způsobu tříděného sběru v obci). §to údaje jsou
poskytovány postupem podle čl. VI.
Obdobím se pro účelytéto smlouvy rozumí kalendářní čtvrtletí.

vI,

J

Vykazování

1.

Obec je povinna informace z evidence zakaždéObdobí předat společnosti vždy nejpozději do třiceti (30) dnů
od skončení tohoto Období, a to formou výkazu, jehož vzor tvoří přílohu této smlouvy jako její příloha č. 1

(dále jen ,,Yýkaz"). Společnost potvrdí obci přijetí tohoto Yýkazu písemně, faxem nebo prostřednictvím
elektronické pošty (e-mail) nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů od přijetí řádného a úplného Yýkazu;
spoleěnostje oprávněna požadovat, aby obec Yýkaz, kterlý není řádný nebo úplný, uvedla do souladu s touto

smlouvou.

2.

Společnostje oprávněna vzotYýkazujednostranně změnit z důvodu zmény právní úpravy nakládání s odpady
či obaly v Českérepublice, zmény rozhodnutí o autorizaci podle čl, I odst, 1 nebo z jiného důležitéhodůvodu.
Tuto změnu je povinna obci písemně či elektronicky oznámit spolu s uvedením důvodu zmény; zároveň
zménénývzorYýkazu uveřejní i na svých internetových stránkách. Společnost zpravidlaoznámi obci změnu
Yýkanl alespoň deset (10) pracovních dnů před prvním dnem Období, v němž mábýt nový vzor Yýkazu
užíván,Pokud změnou Yýkanl docházi k rozšířenípovinností obce, obec má právo změnu odmítnout a
nesouhlas se změnou uplatnit výpovědí smlouvy obdobně podle článku XIV této smlouvy, Nevypovili obec
smlouvu v souladu s předchozí větou, je povinna poskytovat společnosti informace prostřednictvím nového
vzoru Výkazupočinaje Obdobím, uvedeným v oznámení o změně, nejdříve všakza Období následující po
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Období, v němž jí byla zména vzoru Výkazu oznámena; oznámení je účinnév den jeho umístěnína
internetové stránky společnosti.
J,

Obec je povinna spoleěnosti v rámci Yýkazu uvádět způsob, jakým s odpadem evidovanjm podle čl. V
naložila, a předkládat seznam osob, kterým odpad vykazovaný v evidenci dále předala (těmito osobami
typicky budou úpravci, kterlým byl odpad předán a kteříjej upravili na obchodovatelnou druhotnou surovinu,
provozovatelé zařizení na konečnézpracování odpadu na výrobek a provozovatelé zaíízení,kde došlo k
energetickému využitíodpadu), spolu s uvedením jejich identifikaěních ěísel, s rozlišením,kolik odpadu
předala těmto jednotlivým osobám.V případě, kdy osoby, jichž se !ýká evidence vedená obcí podle této
smlouvy, provozují více provozoven, popř. jiných organizaénich složek, je obec povinna vést evidenci až na
úroveň j ednotliv}ch provozoven, popř, j iných or ganizačnich složek.

4,

Obec je v případech, kdy omylem uvede ve Výkazu nesprávné množstvíodpadů nebo jiný údaj, povinna
předat spoleěnosti opravný Yýkaz za toto Období, pro ktery platí, není-li uvedeno jinak, pravidla pro
poskytování výkazú podle tohoto článku. Tento opravný Yýkazje povinna předat do jednoho měsíce od
zjištění nesprávnosti (o platí i v případě zjištění nesprávnosti auditem podle čl. VII; v takovém případě je
oprávněna opravný Yýkaz zpracovat společnost podle zjištěníauditu).

5.

Jestliže obec z vlastního podnětu předá společnosti opravný Yýkaz nejpozději do šesti měsícůod okamžiku,
kdy byla povinna předat Yýkaz,jehož se oprava dká, resp, do 31. bíezna následujícího kalendářního roku,
pokud se opravný Yýkaz týká údajůza tieti nebo čtvrtékalendářní ětvrtletí (měsíce červenec - záíi, říjen prosinec), společnosti nevznikne nárok na smluvní pokutu v souvislosti s nesprávnostmi uvedenými v
původnímYýkazu, které byly řádně a včas napraveny opravným Výkazem; tím však není dotěen ani omezen
nárok společnosti na náhradu škody, pokudjí vznikla, To neplatí, pokud došlo k předání opravného Výkazu po
oznámení auditu (čl. VID qýkajícíhose Období, jehož se opravný Yýkaz !ýká, anebo pokud se obec ocitla v
prodlení se zaplacením úroku podle odstavce 6 po dobu delšínež l měsíc.

6.

,7.

J

případě, že z opravného Výkazu vyplyne sníženínároku obce na odměnu, je obec povinna zaplatit
spoleěnosti i úrok z přeplatku odměny ve výši dvojnásobku zákonného úroku z prodlení za období ode dne,
kdy odměnu přijala, až do vrácení přeplatku odměny společnosti.

V

Obec je oprávněna poskytovat informace společnosti spolu s dalšíobcí nebo s dalšími obcemi, s nimiž
společnost uzavřela smlouvu o zajištěnízpětného odběru a využitíodpadu z obalů, prostřednictvim tzv.
hromadného Yýkazu. V takovém případě za obec (spolu s ostatními obcemi, za néžjepředáván hromadný
Yýkaz) předává hromadný Yýkaz určený zmocněnec (obvykle svozová firma); podrobnější úprava činnosti
zmocněnce bude zpravidla uvedena v dodatku k této smlouvě.

8.

Obsah hromadného Yýkazu je členěn na údaje předávané jednotlivými obcemi za urěité Období a rozsah
údajůpředávaných za jednotlivé obce je shodný s rozsahem údajůpředávaných prostřednictvím Yýkazu
podle odstavce 7. Oznámení změn vzoru hromadného Yýkazu se samostatně nečinía i pro změnu
hromadného Yýkazu platí postup podle odstavce 2. Obec neodpovídá za tu část hromadného Yýkazu, v niž
jsou předávány údaje o jiných obcích. Ustanovení této smlouvy o Výkazu platí pro hromadný Yýkaz
obdobně.

9.

je dále povinna poskytovat spoleěnosti technicko-ekonomické informace tykajicí se sběru, třídění,
využivání a odstraňování komunálního odpadu formou dotazniku, ktery tvoří přílohu ě. 2 této smlouvy.
Spoleěnost zašle obci každoročněaktualizovaný formulář tohoto dotazníku, vždy nejpozději do konce
příslušnéhokalendářního roku, a obec se zavazuje tento dotazník řádně, úplně a pravdivě vyplnit a předat ho
společnosti nejpozději do 28, února kalendářního roku následujícího po roku, za kteqý se dotazník vyplňuje.
Dotaznik se poprvé vyplňuje a předává za kalendářní rok, v němž byla uzavřena tato smlouva, a to až po
uplynutí tohoto kalendářního roku.
Obec

10. Obec je povinna v případě, že Česká inspekce životního prostředí nebo jiný příslušný správní úřad (dále jen
,,příslušný orgán") bude provádět kontrolu Systému sdruženého plnění EKO-KOM nebo některého subjektu
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a-

zúčastněnéhov tomto systému v souvislosti s nakládáním s odpady z obalů, poskytnout příslušnémuorgánu
na jeho výzvu nebo na výzvu společnosti potřebnou součinnost, včetně toho, že příslušnémuorgánu v rámci
jím prováděné kontroly umožnínahlédnout do sqých dokumentů tykajícich se nakládrání s odpady.

V

případě, že obec neposkytne společnosti informace o odpadu podle odst. 1 nebo 3 za urěité Období,
popřípadě i ěást těchto informací, ani prostřednictvím opravného Yýkazll ve lhůtách podle odstavce 5 věty
prvé, zanikájejí nárok na odměnu za nakládání s tímto odpadem v tomto Období v rozsahu neposkytnu|ých
informací nejpozději uplynutím této lhůty; tím není dotčen nárok společnosti na předání těchto informací ani
ostatní ustanovení této smlouvy.

vII.
Audit
1.

Obec je povinna strpět provedení auditu ověřujícího plnění této smlouvy a splnění podmínek vzniku nároku na
odměnu na zák|adé žádosti spoleěnosti.

2.

Předmětem auditu je ověření úplnosti a pravdivosti informací, které obec poskytla společnosti podle této
smlouvy, a ověření jiných stanovených skutečností, zejména podmínek vzniku nároku na odměnu.

3.

Společnost není oprávněna požadovat provedení auditu u obce ěastěji než jedenkrát za 12 měsíců,ledaže na
základě posledního provedeného auditu čijinéskutečnosti došlo ke zjištění porušení povinnosti obce, které

mělo vliv na výši nároku obce na odměnu.

4.

Audit provede auditor (osoba pověřená provedením kontroly) urěený společností.

5.

Auditorje povinen chránit důvěrné informace, které získá od obce, a šetřit oprávněné zájmy obce atřetích
osob. Je povinen chránit důvěrné informace obce a třetích osob a nesdělovat tyto informace třetím osobám s
výjimkou společnosti. Společnost je povinna k plnění těchto povinností auditora smluvně zavázat a za plnéní
těchto povinností ze strany auditora nese odpovědnost.

6.

obec je povinna napožádáni poskytnout auditorovi bezzb5rtečnéhoodkladu, nejpozději však do l5 pracovních
dnů od požádáni, souěinnost potřebnou k řádnému provedení auditu podle této smlouvy aprokázat pravdivost

a úplnost poskytnut}ch informací a splnění požadavků stanovených touto smlouvou. Zejména je povinna
poskytnout pravdivé a úplnéinformace tykajíci se odpadů, s nimiž obec nakládá v souvislosti s plněním této
smlouvy, a tykajíci se plnění povinností obce podle zákona o odpadech a této smlouvy, umožnit mu za
obvyklých podmínek vstup do míst, kde se nakládá s komunálním odpadem obce, předložit dokumenty tykající
se nakládání s komunálním odpadem obce a veškerá písemná potvrzení a ostatní doklady ze strany osob
oprávněných k nakládání s odpady podle zákona o odpadech (zvláště předložením evidence odpadů vedené
podle platných právních předpisů či dalších písemných dokladů, napí. vážních lístků,provozních deníků,smluv
!ýkajícíchse nakládání s odpady, faktur a dodacích listů, ...).
7,

Obec je povinna umožnit auditorovi seznámení se s listinami podle předchozího odstavce prostřednictvím
umožněnínahlédnutído těchto listin a poíizení kopií v sídle obce či v jiných vhodných prostorách uživaných
obcí (s tím, že obec můžepo společnosti požadovat úhradu nezbytných a účelněvynaložených nákladů na
kopie, které takto na požádání pořídila, přičemžspolečnost je povinna takové náklady obci uhradit). Obec je
oprávněna vyžadovat, aby bylavedena evidence všech dokumentů, z nichž si společnost pořídila kopie.

8.

Dostačujícíje předložení takových dokladů, které úplně a věrohodně prokazují pravdivost a úplnost
poskytnutých informací a splnění požadavkůstanovených touto smlouvou; pokud takové doklady obec
spoleěnosti předloži, společnost se nemůžedomáhat předložení dalšíchdokladů.

9.

Souěástí plnění povinnosti součinnosti obce při audituje i potvrzování skutečností souvisejících s průběhem
auditu (např, zahájení auditu, předání urči!ých podkladů či odmítnutí jejich předání, ukončenízjišťovacifáze
auditu) a vyjadřování se ke skutečnostem souvisejícím s auditem, k qýzvě auditora či společnosti.
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0. Po Provedení auditu zpracuje auditor závěrečnou zprávu (návrh opatření), v nížuvede, zda obec plnila řádně
své Povinnosti, jejichŽ plnění bylo ověřováno v rámci auditu, a jakékonkrétnípovinnosti ajakým způsobem
PříPadně obec poruŠila, případně i návrhy nápravných opatření. Zprávuauditor předá společnosti a (přímo či
Prostřednictvím spoleěnosti) obci při kontrole nebo nejpozději do deseti pracovních dnů od vyhotovenizpráv,.

je auditor povinen vyhotovit protokol o průběhu auditu a projednat jeho
obsah s obcí (ledaŽe mu tato k takovému projednání neposkytne bez zbyteénéhoodkladu potřebnou

1. Před Předáním závéreénézprávy

souČinnost) a poskytnoutjí lhŮtu k vyjádření se k obsahu protokolu a případně k doložení chybějících údajůči
dokladŮ v délce nejdéle deseti pracovních dnů; skutečnosti vztahujicí se k předmětu auditu, které obec
nedoplní nebo neprokáže v této lhůtě, se mají za nedoložené.
12. Ustanovení tohoto Článku a ustanovení na něj navazujici (včetně smluvních pokut) jsou pro smluvní strany
závazná i po dobu 12 měsícůod ukončenítéto smlouly,

vIII.

Práva a povinnosti společnosti
1.

Společnost je povinna platit obci odměnu podle čl. IX -

2.

Spoleěnost je oprávněna uveřejnit obec v databázi svých smluvních partnerů, jejichž prostřednictvím zajišt'uje
vYuŽiti odPadŮ z obalŮ, která můžebýt veřejně přístupná prostřednictvím internetu, a informov attřeti osoby
(zejména smluvní partnery, úpravce odpadů a zpracovatele) o uzavření či ukončenítéto smlouvy. Dále je
oPrávněna poskytovat třetím osobám údaje o tříděníodpadů a o množství vytříděných odpadů v obci pro
ÚČely přípravy éi realizace projektů, studií či kampaní, realizovaných ve spolupráci s orgány státní správy
nebo územnísamosprávy.

XIV.

J.

SPoleČnostje povinna informovat obec o uskutečněnízměny rozhodnutí o autorizaci dle č1. I odst. 1 podle
§
24 nebo § 25 zákona o obalech prostřednictvím oznámení uveřejněného v Obchodním věstníku. To neplatí
Pro změny rozhodnutí o autorizaci, které se přímo netýkají činnostívykonávaných obcí podle této smlouvy.
Stejným zpŮsobem je povinna oznámit svůj vstup do likvidace a své zrušení bez likvida ce, jakož i skutečnost,
žebylo vydáno rozhodnutí o úpadku společnosti.

4.

V PříPadě, Že spoleČnost při kontrole některé z (dalších)obcí zapojených do systému sdruženéhoplnění zjistí

PoruŠenísmlouvy, uzavřené mezi touto (další) obcí a společností, a podle konkrétníchokolností případu bude
mít sPoleČnost za to,žek obdobnému porušení mohlo dojít i u obce, kteráje smluvní stranou této smlouvy, je
sPoleČnost oprávněna písemně požádat tuto obec o stanovisko k příslušnémuproblému a o sdělení, jaká
nápravná opatření byla zjejí strany případně přijata. Obec je povinna na takovou žád,ost úplně a konkrétně
písemně odpovědět do jednoho měsíce od jeho obdržení.

čÁsr nI

oDMĚNA
Ix.
Odměna
1.

2.

Spoleěnost se zavazuje zaplatit obci zaplnění poskytovaná podle této smlouvy
odměnu za zajišténi míst zpětného odběru,
odměnu za obsluhu míst zpětného odběru,
odměnu zazajišténivyužitiodpadů z obalů (dále jen,,odměna zazajišténivyužiti"),pokud tato složka
odměny není stanovena jako nulová, a
d) odměnu za zqiŠténíenergetického využitíodpadu z obalů (dále jen ,,odměna za zajištěni energetického
využití"),pokud tato složka odměny není stanovena jako nulová.

a)
b)
c)

Odměna podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo d) múžebýtnavýšenao bonusovou složku, pokud obeo splní

Podmínky pro vznik nároku na bonusovou složku odměny. Podmínky vzniku nároku na zvýšeníodměny
bonusy, výŠetěchto bonusŮ a způsob v}počtu navýšeníodměny jsou stanoveny v příloze č. 3. V případě
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využitíodpadů z obalů č, C,3201420002'167
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jen na fu složku odměny, u niž je to uýslovně uvedeno,
pochybností se má zato, žebonus se váahuje
podle odstavce 1 a bonusovými složkami (pokud
celková odměna je tvořena základními složkami odměny
za urěitou ěinnost obce Podle této
jsou bonusy stanoveny a pokud na ně vznikl nárok). Pokud není odměna
jižzahmlltav celkové odměně,
stanovena, Áarárub,že jetato odměna

3.

smlouvy

je
ObdobÍ' Pokud
plnění podle této smlouvy jsou poskytována v dílěích obdobích. Dílěím obdobím PřísluŠné
p|néni za
trvala,
ta Část období, po kterou smlouva
smlouva trvala pouze část období, je dílěím obdobím
přijetí výkazu ve smyslu ěl, vI odst, 1,
příslušnéobdobí se považujíza uskutečněné dnem potvrzení

4,

je
bez dané z pÍidanéhodnotY (DPH), Pokud
Celková odměna za příslušnéobdobí je považován a za QenlJ
DpH, pak se DpH ke stanovené celkové odměně
obec povinn a na záL|adě zvláštního předpisu uplatnit
připočítává.

5.

a úplnéhoYýkazu Předaného obcÍ, PříPadně na
Celkovou odměnu vypoěte společnost nazákladéřádného
společnost oznámi obci celkovou odměnu
základévlastníchskutkových zjištění6ypi"ty v rámci audituj.
přijetí Yýkazu podle ěl, VI odst, 1; toto oznámení
písemně, faxem nebo e_mailem spolu r'potu.r.nim
e a|e lznfuni závazku ani sPrávnosti výŠe
potvrzuje obdrženíúdajůa jejich formálni správnost, nepředstavuj
správnósti ÚdajŮ uvedených ve Výkazu. V PříPadě
celkové odměny či podkladů projejí výpočet, ani potvrzení
jsou smluvní
společnostívznesených vŮěi spoleěnosti obcí
konkrétrríchnámitek proti qýpočtu celkové odměný
u ueinit kroky směřující ke smírnému vYřeŠeníPříPadného
strany povinny tyto námitky neprodleně projednai
rozporu.
.7. Celková odměna za příslušnéobdobí je splatná do třiceti dnů od vystavení faktury (daňového dokladu) obcÍ'
spoleěnosti podle Čl. VI odst, 1 a Potvrzení tohoto
Fakturu (daňový doklad) obec vystavipo pr"aani Výkazu
však 15 dnŮ od konce PřísluŠnéhoObdobÍ, Obec
přijetí společností podle čl. VI odst. 1 věty poslední, nejdříve
doruěení se doba
je povinna doručit fakturu společnosti alóspoň deset dnů předjejí splatností; Při PozdějŠÍm
případc, t<áy phění poskytovaná podle této smlouvy
splatnosti odpovídajícímzpůsobem p.odluzu;e. v
řádně vystavenou povaŽuje pouze taková faktura,
podléhají DPH a obec je souěasně piát""* DPH, se za
o DPH v platném znéníPokud faktura nebude
která splňuje náležitosti daňového áokladu podle zákona
doklad
j i obci vrátit aobec je Povinna vYstavit řádný daňoqý
splňovat tyto náležitosti, je společnost oprávnina

6.

6/

s příslušně změněným termínem splatnosti,

8.

g

\y

.

uhrazena na základé nePravdivých, zkreslených Či
Neoprávněně přijatou odměnu, zejména pokud byla
do 30 dnŮ odvYzváni, V PříPadě, kdY Plnění
nedoložených údajů,je obec povinná spoleěnost ivrátitnejpozději
je souŮasně plátcem DPH, je obec Povinna vYstavit
poskytovaná podle této smlouvy pootenu3i DpH a ou."
dÓKadu podle zákona o DPH v platném znénÍ,
opravný daňoý doklad splňující nat.zitorti daňového
plnění Podle zákona o DPH v Platném
V případě rizika vzniku ruěení společnosti jako příjemce zdanitelného
zákonem o DPH (tj. poukazat ji Přímo na ÚČet sPrávce
znění je spoleěnost oprávněna zajistitdaň v souladuse
je
společnosti se zaplacenim odměny, obec
daně místně příslušnéhoobci;. rákouý postup nezakládáprodlení
obec
o
DPH,
plátcem ve smYslu zákona
povinna spoleěnosti neprodleně orniiit,že se stala nespolehlivým
ruČenímsPoleěnosti
je zátoveipovinna spoleěnosti uhradit veškeréškody, t t..e ,pót"enosti v souvislosti s
podle zákona o DPH vzniknou,
|zepouŽitjen Pro ÚČelY souvisejícíse sběrem,
zejména na
uyizni^ komunálního odpadu obsahujícíhoodPadY z obalŮ,

je účelově vázáno.odměnu
10, použití odměny podle této smlouvy
shromažďováním, přepravou
financování:

a

a)systémusběruvyužitelnýchkomunálníchodpadů,jejichtřídění;
b) systému využíváníkomunálníhoodpadu s obsahem odpadů z obalů;
hospodářstvÍ, urěených obČanŮm obce,
c) vzdé|ávacich a informačníchprogramů v oblasti odpadového
avyužiti odpadů z obalů;
včetně informování spotřebitelů o zpětném odběru
l

d)

sběru a vYuŽiváni odPadŮ;
poradenské, konzultační a projekčni činnosti v oblasti tříděného
její
písemnou ž6dostProkÍnatv souladu s ěl, VII
na
obec je povinna způsob pouziti odměny spoleěnosti

smlouvy.

z obalů é, 03201420002167
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x.

Odměna zazajišťovánímíst zpětného odběru
1.

Základní sloŽka odměnY za zajiŠťovánímíst zpětného odběru je stanovena
částkou v Kč ročně za každého
obYvatele obce v PřísluŠnémkalendářním roce. Výše této částký je
uvedena v přilozeč. 3 této smlouvy.

2.

PoČet obYvatel obce v PřísluŠnémkalendářním roce se urěí dle údaje
o počtu obyvatel
kalendářním roce, zveřejněného Českým statistickým úřadem.

J.

Základní sloŽka odměnY za zajiŠťovánímíst zpětného odběru vypoětená dle předchozích
odstavců můžebýt
naqýŠenao bonusovou sloŽku. Podmínky pro dosaženía výše jednotlivých
ioeficientu - bonusů, jakož i io,
jakých základnich sloŽek odměny se bonus
!ýká, jsou stanoveny v platném ceníku vyhlášeném společnostía
jsou souČástíPřílohY ě. 3. V
je
Příloze rovněž uvedena specifikace výpoětu odměny s použitímjednotlivých

v

předchozím

bonusů.

4,

Odměna zazajiŠťovánímíst zpětného odběru za příslušnéObdobí se stanoví podle
poměru počtu kalendářních
měsícův období a počtu kalendářních měsícův kalendářním roce.

xI.

l. Základní sloŽka

Odměna za zajišťováníobsluhy míst zpětného odběru

odměnY za zajišťováníobsluhy míst zpětného odběru se vypočte tak, žev
rámci celkového
mnoŽství komunálního odpadu, ktery obec sebrala, vytřídila a předala truyizitiči
úpravě (dotřídění) v daném
ObdobÍ, bude v souladu se standardy složeníkomunálních odpadů a podílu
obalové složky urěen množstevní

a-

Podíl jednotlivých sloŽek komunálních obalových odpadů. Takto stanovené množstevní podíly budou
vYnásobenY sazbami dle ceníku platného pro příslušnéObdobí vyhlášeného
společností;tento ceník tvoří
Přílohu Č, 3 této smlouvy. Výslovně se konstatuje, že se výše odměny můžllišit např. v závislosti na
způsobech sběru a přepravy odpadů. Ustanovení ěl. xII odst. 2 platí obdobně.
StandardY sloŽení komunálních odpadů a podílu obalové složky tvoří přílohu
č. 4 této smlouvy a pro jejich
zmény platí obdobně čl. XIV.

3,

Základní sloŽka odměnY za zajiŠťováníobsluhy míst zpětného odběru vypočtená
dle předchozích odstavců
mŮŽe b;ýt navýŠenao bonusovou složku. Podmínky pró dosažení
a výselLdnotlivých koeficientů _ bonusů,
jakoži to, jakých základních složek odměny se bonus
{ýká, jsou stanoveny v platném ceníku vyhlášeném
sPoleČností a jsou souČástí Přílohy č. 3. V příloze je rovněž uvedena
specifiřace výpočtu odměny s použitím
jednotlivých bonusů.

xII.

Odměna za zajištění využití

l,

Základni sloŽka odměnY za zajištěni využiti se vypoěte tak, že v rámci celkového
množstvíkomunálního
odpadu, kte4ý obec předala kvyuŽiti ěi úpravě (dotřídění) v daném období,
bude v souladu se standardy
sloŽení komunálních odPadŮ a podílu obalové složky podle příloh y ě. 4
této smlouvy, určen množstevní podíl
jednotlivých sloŽek komunálních obalových odpadů. Thkto
stanovené množstevnípodíly budou vynásobeny
sazbami dle ceníku Platného Pro příslušnéObdobí vyhlášenéhospolečností;
tento clník tvoří přfloňu č. 3 této
smlouvY, VýŠeodměnY mŮŽe být v sazebníku odměn rozlišena podle způsobu
využití odpaáů z obalů nebo
podle způsobu sběru odpadu.

2,

Odměna ná|eŽÍ obci vŽdY za zajiŠtěnimateriálového využití 4 písm. s) zákona
o odpadech] ; za jinéfo.,ny
[§
vYuŽiti Pak Pouze v PříPadech , že tak stanoví příloha č. 3 této smlouvy.
odměna ,u rqišténiiyuzíti nenáleži
obci v případě energetického využiti odpadu z obalů,

3,

Základní sloŽka odměny za zajištěni využiíívypočtená dle předchozích odstavců
může být navýšena o
bonusovou sloŽku. Podmínky pro dosažení a výšejednotlivých koeficientů bonusů,jakož i to, jakých
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základních složek odměny se bonus qýká, jsou stanoveny v platném ceníku vyhlášeném společnostíajsou
součástípřílohy ě. 3. V příloze je rovněž uvedena specifikace výpočtu odměny s použitímjednotlivých
bonusů. Ustanovení XI odst. 2 platí obdobně,

XIII.
Odměna za zajištění energetického využití
1.

Jý

Základni složka odměny za zajištěni energetického využitíse vypočte tak, že v rámci celkového množství
směsného komunálního odpadu, kteqý obec v daném Období předala k energetickému využití,bude v souladu
se standardy složeníkomunálních odpadů a podílu obalové složky podle přílohy č. 4 této smlouvy urěen
množstevní podíl jednotlivých složek komunálních obalových odpadů. Takto stanovené množstevní podíly
budou vynásobeny sazbami dle ceníku platného pro příslušnéObdobí vyhlášeného společností;tento ceník
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2.

Odměna náleži obci za zajištěníenergetického využití,realizované v souladu se zákonem o odpadech a
zákonem o obalech. Odměnu podle čl. XII a odměnu podle čl. XIII nelze ve vztahuktémuž odpadu z obalů
ěerpat současně. Smluvní strany se výslovně dohodly, že odměna zaenergetickévyužiti odpadu z obalů může
být stanovena ijako nulová, resp. můžeb;ýt nestanovena (pak se pokládá za nulovou). V době uzavřenítéto
smlouvy je odměna za energetické využitíurčena v nulové výši, což obě strany berou výslovně na vědomí a
souhlasí s 1ím.

3.

Zák|adni složka odměny za zajišténíenergetického využitívypočtená dle předchozích odstavců můžebýt
naqýšena o bonusovou složku. Podmínky pro dosaženía výše jednotlivých koeficientů - bonusů, jakož i to,
jakých zák|adních složek odměny se bonus |ýká, jsou stanoveny v platném ceníku vyhlášeném společnostía
jsou součástí přílohy č, 3. V píílozejerovněž uvedena specifikace výpočtu odměny s použitímjednotlivých
bonusů. Ustanovení XI odst. 2 plati obdobně.

xlv.

Zména odměny
1.

Výši odměny mohou smluvní strany měnit na základé písemnédohody anebo postupem podle odstavců 2 - 8.
Smluvní strany shodně konstatují, že zpovahy této smlouvy plyne rozumná potřeba upravit výši odměny v
budoucnu, zejména s ohledem na qývoj trhu s druhotn;ými surovinami, na vývoj zajišťovánísdruženéhoplnění
povinností zpětného odběru avyužitíodpadu z obali podle zákona o obalech, na objem obalů z odpadů (v

absolutním vyjádření) i na podíl z celkového objemu odpadů z obalů v Českérepublice (v relativním
vyjádření), s nimiž nak|ádá společnost, a na legislativní změny.
2.

Spoleěnost

je oprávněnazaslat obci písemně oznámení o změně výše či způsobu výpočtu odměny. Tímto

oznámením dojde ke změně qýše nebo struktury odměny ve smyslu obsahu oznámeni s účinnostíke dni
uvedenému v oznámení (které musí vždy připadnout na první den kalendářního čtvrtletí).Oznámení se
povaŽuje za učiněnév den umístění tohoto oznámenina internetové stránky společnosti; obec je povinna se s
oznámením seznámit.

-ý

a
J.

V případě obdrženíoznámení od společnosti podle odstavce 2 je obec oprávněna smlouvu písemně vypovědět
atím zménu odmítnout; vypovězení smlouvy představuje stranami smlouvy dohodnu!ý výlučný nástroj pro
vyjádření nesouhlasu s návrhem změny výše či způsobu qýpoětu odměny. Právo vypovědět můžeobec využít
pouze do dvou qýdnů od obdrženítohoto oznámeni a ve výpovědi musí být uveden výslovný odkaz na toto
ustanovení smlouvy. V případě, že výpověď nebude písemná, nebude obsahovat výslovný odkaz na toto
ustanovení smlouvy nebo bude společnosti doručena po uplynutí dvou!ýdenní lhůty, je neplatná.

4.

Právo obce odmítnout změnu smlouvy učiněnou společnostív souladu s touto smlouvou (čl. VI odst. 2
smlouvy, ěl. XI odst, 2 smlouvy) a z tohoto důvodu vypovědět smlouvu podle tohoto ustanovení můžeobec
uplatnit ve všech dalšíchpřípadech jen v souladu s tímto ustanovením.

5.

Výpovědní doba ěiní čtyři |ýdny a smlouva zaniká ke konci Období, ve kterém výpovědní doba uplynula.
případě, že výpovědní doba uplyne v průběhu Období, k němuž se jižvztahovalazménavýše či zpťrsobu

V
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výPoČtu odměnY, odměna zatoto období, která náleží
obci, se r,ypočte tak. jako

nedošlo,

b, k

trzrrám ení zmény

6.

Svojí neČinrrostÍ,tj, tím, Že obec po obdrženíoznámení
od společnosti podle odstarce ] :errpoví smlouvu
způsobem podle odstavce 3, obec vyjadřuje svůj souhlas
s návrhem zmény a akceptuie niirrlt na změnu
odměnY, a je tudíŽ oPrávněna poŽadovat po společnosti
odměnu ve změnlné r!ši. která ie pak pro obě
smluvní stranY závazná, To platí i v případě, že obec vystaví
ar<luru ;;;^;;;,;';ri ájn.,.n, r e zrněněné výši,
nebo Pokud uČinívŮČi sPoleČrrosti jiné právní je dnání,přeclstavujicí
akcepáci návrhu na zntěnu c-rdntěny.

7.

Právo vYPovědět smlouvu obci nevzniká,pokud změnaspočívá
pouze ve zvýšeníodměn;, nebo pokud změna
nezpůsobila obci úrjmu na jejích práveclr či snížení
oclměny.

8.

SPoleČnost je oPrávněna jednostranně změnit odměnu,
pokud taková změna bude pro obec přeclsta',ot,at
zvýŠeníodměnY, ZvýŠeniodměny mŮŽe platit pouze pro
určitéobdobí (jednorázov é zvýšeni)čipro předem
neurČený PoČet období (zvýŠeníplatné do příští
změny odměny); v případě pochybností se má
za to, že
zvýšeníodměny bylo jednorázové, ato pro obdobi,
u němžby|o realizováno.

čÁsr rv
zvLÁŠTNÍusranovnNí
xv

Poskytování součinnosti při informování spotřebitelů
l. obec je Povinna sPoluPracovat se společností při infonnování
spotřebitelů o způsobu zajištěnízpětného
odběru avyužití.
2.

obec je Povinna informovat obČany obce, žeje v rámci
odpadového systému obce zajišťováno sdružené
Plnění Pro sPoleČnost a Že spotřebitelé mohóu odkládat oápuay z obalův
rámci tohoto systému, a to
zveře,inělrím této informace na úřednídesce obecního
úřadu, na internetových stránkách obce, má_li je
obec
zřízeny, a dalšími způsoby v obci obvyklými.

J.

obec je Povinna zajistitumístění informačníchsdě|ení (ná|epek),
které jí předá spo|ečnost, na sběrné nádoby
na odPad, PříPadně (dle vo|bY společnosti) umožnit
společnosii uÁírtcnítěchto inármačníchsdělení na
sběrné
nádobY na odPad a PoskYtnout jí k tomu potřebnou
součinnost. To neplatí, pokud jsou již na sběrných
nádobáclr na odPad infonnaČnísdělení umístěna
a tato sdělenilze zhlediska rlzhodnutí o autorizaci (čl.
I
odst.

Y-

l) pokládat za dostatečná.

4,

Obec se mŮŽe ÚČastnit Projektťr t}kajících se rozvoje
a obnovy sběrné sítě, komunikační aktivity, školerrí
a
vzdělávací Činnost, vYhláŠených sPolečností, pokud se jedná
o irojekty vztaihuiícise na obce obdobnélro typu
v regionu, kam příslušíi obec.

xvI.

l.
2,

3.

Doba trvání smlouvy
Tato smlouv a se uzavirá na dobu neurčitou.

Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu
kdykoliv písemně i bez uvedení důvodu zrušit ke
konci období výPovědí Podanou alespoň šest měsíců předem
(§ 1999 odst. 1 občanského zákoníku).
Společnostje oprávněna odstoupit od smlouvy:
pokudje obec v prodlení s řádným předáním údajůpodle
čl. vI odst. 1 nebo 3 po dobu delšínežjeden
měsíc nebo Údaje Podle uvedených ustanovení n"porkytn"
včas či řádně opakovaně;
b) pokud je obec v prodlení s poskytnutím informací nebo souěinnosti
podle čl. vil po dobu delšínež čtrnáct
dnŮ nebo Údaje Či souČinnost podle uvedených
ustanovení neposkyine včas či řádně

a)

c)

d)

opakovaně;
Pokud obec nePoskYtne řádně nebo včas součinnost příslušnémuorgánu podle
čl. VI odst. 10;
pokud obec porušísvou povinnost stanovenou
v ěl. IV odst. 3;
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e)

0

g)
h)

4.

pokud obec poruší ustanovení ěl. XVII;
pokud bude na základé auditu zjištěno porušení povinnosti obce, které vedlo k nesprávnému výpoČtu
odměny v neprospěch společnosti;
pokud obec opakovaně poruší jiné ustanovení smlouvy nebo pokud poruší jiné ustanovení smlouvy, a
nezjednánápravu ani v dodateěné přiměřené lhůtě, kterou jí spoleěnost urěÍ; nebo
v případě, že obec použila odměnu v rozporu s touto smlouvou nebo pokud obec společnosti způsob
použitíodměny včas nebo řádně neprokáže.
Tím není dotčen nárok společnosti na smluvní pokutu ani jiná práva spoleČnosti, jeŽ jívznlkla do dne
zánlku smlouvy.

obec má právo odstoupit od smlouvy, je_li společnost v prodlení se zaplacením odměny po dobu delŠÍneŽ
ětrnáct (t+) ani a dlužnou odměnu neuhradí ani do dvou !ýdnŮ poté, co ji k tomu obec PÍsemně vYzve; tím
nejsou dotčena práva obce, j ež ji vzniktado dne zániku smlouvy. Obec je rovněŽ oprávněna odstouPit, Pokud
bude vydáno rozhodnutí o úpadku společnosti, nebo bude insolvenční návrh vŮěi sPoleČnosti zamítnut Pro
nedostatek majetku.

5,

aý

obec má právo odstoupit od smlouvy, pokud dojde k zánikll rozhodnutí o autorizaci Podle Čl. I odst. 1. Toto
právo jí vúak nevzniká, pokud by rozhodnutí o autorizaci bylo jalcýmkoliv způsobem doPlněno Čizměněno nebo
pona by společnosti bylo vydáno nové rozhodnutí o autorizaci nebo jiné obdobné rozhodnutí vydané na
základěpřeápisu, kteqým by byl změněn nebo nahrazen zákon o obalech, které by na rozhodnuti o altorizaci
podle č1_ I odst. I navazovalo. Společnost je povinna do tří !ýdnů od zánlku rozhodnutí o autorizaci oznámit
jiným vhodným
zánikrozhodnutí o autorizaciv obchodním věstníku nebo informovat obec o této skutečnosti
způsobem.

6,

právo obou smluvních stran odstoupit z důvodůstanovených zákonem není tímto dotČeno.

7.

odstoupením smlouva zanikáke dni odstoupení, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak.

8.

V případě zánikl;této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své závazky dle této smlouvY za dobu
dozániku smlouvy obdobně podle této smlouvy; obec je zejména povinna předat spoleČnosti Yýkaz i za
je
poslední období (ěi jeho ěást) trvání této smlouvy způsobem a ve lhŮtách podle této smlouvy, sPoleěnost
poté povinnazaplatitodměnu, vše pod sankcemi uvedenými ve smlouvě.

xvII.

zákaz duplicitního vykazování odpadu a Druhotné suroviny
1.
\tř

2.

i
S ohledem na nutnost zamezenieventuálního duplicitního vykazování odpadu, s nímŽ nakládá obec, a tedY
zamezení eventuálního porušování právních předpisů a úěelu zákona o obalech, resP. směrnice94l62lES, o
obalech a obalových odpadech, se obec zavazuje, že žádný svůj odpad anijeho část, kterlý bude vykazovat
společnosti, nebude vykazovatduplicitně, tj. třetím osobám, pro účelysouvisející s plněním Povinností Podle
zákona o obalech. Duplicitně vykinaný odpad se pokládá za nepravdivé vykázaný a za nakládání s ním
nepříslušíobci odměna.
Společnost se zavazuje, že splnění povinnosti využiti odpadů z obalů v rozsahu zajiŠťovanémobcí nebude
v

J.

ykazov at

v íc enásobně.

Či
S ohledem na riziko duplicitní podpory nak|ádání s odpadem je obec povinna při předání odPadu k ÚPravě
jinému nakládánitřetí osobě prokazatelně tuto osobu informovat o skuteČnosti, Že se sPoleČnostíuzavřela tuto
smlouvu aže předávaný odpad vykazuje spoleěnosti s podporou spoleěnosti; tuto Povinnost obec nemá, Pokud

jedná pouze o odpad, zanakládání s nímžnepříslušíobcižádná odměna.
v pripaoe nesplněni této informačnípovinnosti je obec povinna zaplatit spoleČnosti na základéjejí Žádosti
smluvní pokutu ve výši 5.000, -Kó zakaždý zjištěný případ porušení.
se

4.

V případě, že obec bude hodlat zajišťovat zpétný odběr odpadu z obalŮ nebojejich vyuŽiti i Pro třetí osobu v

souvislosti s plněním povinností podle zákona o obalech, anebo bude hodlat umožnit třetí osobě zPětn;ý odběr
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odpadu

z obali

nebo jejich využitívykazovat pro účelyplnění povinností podle zákona o obalech, je o tom

Povinna předem písemně informovat společnost a sdělit jí podrobnosti o tomto záméru, včetně uvedení
odpadŮ, jichž se tato činnost má týkat a osoby, o kterou se jedná. Smluvní strany se v takovém případě
zavazujiuzavřít dodatek k této smlouvě, kteqým bude stanoven objem služeb, jejichž poskytování mábýt
nadále předmětem této smlouvy, ve vazbě na potřeby Systému sdruženéhoplnění EKO-KOM. Tímto
ustanovením nejsou dotČeny ani omezeny povinnosti smluvních stran podle ostatních ustanovení této smlouvy.
Pakliže budou splněny podmínky pro vznik informačnípovinnosti obce podle věty první, je společnost
oprávněna smlouvu vypovědět ke konci Období výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem.

xvIII.
Některé smluvní sankce

l. V PříPadě,

Výkazu nepravdivé nebo neúplnénebo jinak zkreslené infotmace
nebo informace, u nichž není s to doložit jejich pravdivost, obec je povinna zaplatitspolečnosti smluvní pokutu
ve výŠi30 %o ze základní odměny za obsluhu míst zpětného odběru, z odměny za zajištění využitía z odmény
zazajiŠténíenergetického využiti (podle toho, kter;fch z těchto složek se takové informace tykaji), která by
obci podle této smlouvy náleželazařádné splnění povinností vevztahuk nepravdivě nebo neúplně nebo jinak
zkresleně vykžaanémuodpadu (přičemžrozhodující je vždy výše odměny platná pro Období, zakteré bylo
nesprávně vykázáno). Zanepravdivě, resp. zkresleně vykáaaný odpad se považuje i takový odpad, který byl
zabmlí do evidence a u něhož obec neprokázala, že s ním bylo naloženo v souladu se zákonem o odpadech a
touto smlouvou.
Že obec poskytne společnosti ve

2.

V případě prodlení obce s íádným, pravdiqým ěi úplným poskytnutím informací podle č1. VI odst. 1 nebo 3 se
sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč zakaždý den prodlení. Pokud délka prodlení přesáhne jeden měsíc,
zvyšuje se smluvní pokuta na 1.000,- Kč zakaždý den prodlení.

J.

V případě,

Že se obec dostane do prodlení s řádným či úplným poskytnutím údajů,podkladů či součinnosti
auditorovi, společnosti nebo příslušnémuorgiánu podle čl. VI odst. l0, anebo v případě prodlení se splněním
informaČnípovinnosti obce podle čl. XVII odst. 4, je obec povinna uhradit spoleěnosti smluvní pokufu ve v!ši
15.000,- Kě za každý takoqý případ (tj. např, za každou zmařenou návštěvu auditora, nikoliv napí. za
nepředání každéhojednotlivého dokumentu).

4,

Pro Případ s prodlení s plněním jakéhokoliv peněžitého závazku podle této smlouvy je strana, která je v
ProdlenÍ, povinna uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve qýši určenépodle platných právních
předpisů (§ 1970 oběanského zákoníku).

5.

Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacenim smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě obsaženým v
této smlouvě není dotčen ani omezen nárok na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní
strany od smlouvy odstoupit, domáhat se dodateěného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany
stanovená touto smlouvou ěi právním předpisem.

čÁsr v

pŘncHoDNÁ a zÁvĚnnčNÁ usTANovENí

xlx

Společná ustanovení

1.

Tato smlouva s Úěinností od prvního dne kalendářního čtvrtletí,v némžbyla uzavřena, nejdříve však ode dne
|. 4. 2014, nahrazuje smlouvu o zajištění zpětného odběru a využitíodpadů z obalt, kterou smluvní strany
uzavřely dne 23.01 .2006 (dále jen ,,nahrazená smlouvď'), a vďahuje se tudížna odpad z obalů, jeh ož zpétný
odběr a využiti obec zajistila v období od nabytí účinnostitéto smlouvy.
SPoleěnost je oprávněna provést u obce audit podle této smlouvy i ve vztahu k plnění poskytovanému
Podle nahrazené smlouvy, toto plnění (řádnost a včasnost jeho poskytnutí a vznik nároku na odměnu) však
bude při auditu posuzováno podle nahrazené smlouvy a v případě zjištění porušení nahrazené smlouvy se
uplatní sankce podle nahrazené smlouvy.
Pokud mezi smluvními stranami dříve nebyla uzavíena smlouva o zajištěnízpětného odběru avyužiti
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odpadů z

obalů, nabývá tato smlouva účinnostik prvnímu dni kalendářního čtvrtletí,v němž byla uzavřena
vztaht|e se na odpad z obalů, jehožzpětný odběr avyužitíobec zajistila v období od nabytí účinnostitéto
smlouvy.

2.

Tato smlouva se řídí právním řádem Českérepubliky, zejménapak zákonem o obalech, zákonem o odpadech
a občanským zákoníkem.

3.

Smluvní strany se dohodly, že se pro promlčení práv podle této smlouvy uplatní zákonná promlčecílhůta;
pokud by však zákonná promlčecílhůta (subjektivní či objektivní) činila méně než čtyři roky, uplatní se
promlčecí lhůta v délce čtyř let.

4.

Náhrada škody vzniklé porušením této smlouvy či v souvislosti s ním bude hrazenapouze v penězích.

5.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, znichžkaždá ze smluvních stran obdržípři podpisu této

smlouvy po jednom.

6.

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinnýmnebo neplatným, smluvní strany se
zavazljibezzbytečných odkladů nahradit takové ustanovení ustanovením novým, se stejným nebo obdobným
účelem.

l*"9l

7,

V případě, že dojde ke změně právní úpravy (zejména zákona o odpadech nebo zákona o obalech) nebo
změně rozhodnutí o altorizaci podle čl. I odst, l nebo knahrazeni rozhodnutí o altorizaci podle č1. I odst. 1
novým rozhodnutím o autorizaci atato změna nebo nové rozhodnuti sivyžádaji změnu této smlouvy, smluvní
strany se zavazují tuto smlouvu uvést do souladu se změněnými právními předpisy či změněným (novým)
rozhodnutím o altorizacikvýzvě kterékoliv smluvní síany, a to nejpozději do jednoho měsíce od nabytí
účinnostitakové zmény (nového rozhodnutí).

8,

Vystaví-li některá smluvní strana druhé smluvní straně potvrzení o splnění dluhu splatného podle této

smlouvy, představuje toto potvrzení jen doklad o splnění dluhu, kte4ý je v potvrzení ,,"ýslovně uveden. Smluvní
strany si výslovně ujednávají, že potvrzení o splnění dluhu splatného později automaticky nedokládá, žebyl
splněn i dluh splatný dříve.

9.

Zméni-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran
obtížnější,nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. Ustanovení druhé věty § 1764,ustanovení § 1765 a
l766 občanského zákoníku se nepoužijí.

xx.

-ý

závérečná ustanovení
1.

Tato smlouvamižebýtlzavřena qýhradně v písemné formě s podpisy natéželistině, a to teprve v okamžiku,
kdy se smluvní strany dohodnou na celém jejím obsahu, včetně všech jejích náležitostí.

2,

Bude-li tato smlouva smluvními stranami vzájemně nepřítomnýmiuzavitánanazákladězasláninabídky jedné
smluvní strany a její akceptace druhou smluvní stranou, pak akceptace nabídky druhou smluvní stranou s
dodatkem nebo odchylkou, ačkoliv podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky, nýbrž se
považuje za novou nabídku. Akceptací nabídky není ani odpověď, která vymezuje obsah navrženécílové
smlouvy jinými slovy. Také taková odpověď se považuje za novou nabídku.

J.

Smluvní strany vylučujíaplikaci § 1744 občanskéhozákoníku, tedy vylučujímožnost tlzavřeni této smlouvy či
kteréhokoliv jejího ujednání přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, napí.
formou přijetí či poskytnutí plnění.
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obalŮ, nabývá tato smlouva účinnostik prvnímu dni kalendářního čtvrtletí,v němžby\a uzavŤena
vztahuje se na odpad z obalů, jehožzpětný odběr avyužiti obec zajistila v období od nabytí účinnostitéto

odpadŮ

smlouvy.
Tato smlouva se řídíprávním řádem Českérepubliky, zejménapak zákonem o obalech, zákonem o odpadech
a občanským zákoníkem.

3.

Smluvní strany se dohodly, že se pro promlčení práv podle této smlouvy uplatní zákonná promlčecílhůta;
pokud by však zákonná promlčecílhůta (subjektivní či objektivní) činila méně než čtyři roky, uplatní se
promlčecí lhůta v délce čtyř let.

4.

Náhrada škody vzniklé porušenímtéto smlouvy či v souvislosti s ním bude hrazenapouze v penězích.

5,

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, znichžkaždá ze smluvních stran obdržipři podpisu této

6.

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinnýmnebo neplatným, smluvní strany se

smlouvy po jednom.

zavazujibezzbytečných odkladů nahradit takové ustanovení ustanovením nov5ím, se stejným nebo obdobným
účelem.

l5l

V

1.

případě, že dojde ke změně právni úpravy (zejména zákona o odpadech nebo zákona o obalech) nebo
zméně rozhodnutí o autorizacipodle čl. I odst. 1 nebo k nahrazení rozhodnutí o autorizaci podle čt. I odst. 1
novým rozhodnutím o autorizaci atato změnanebo nové rozhodnutí sivyžádajízměnu této smlouvy, smluvní
strany se zavazljí tuto smlouvu uvést do souladu se změněnými právními předpisy či změněným (novým)
rozhodnutím o altorizacikvýzvě kterékoliv smluvní strany, a to nejpozději do jednoho měsíce od nabytí
účinnostitakové změny (nového rozhodnutí).

8,

Vystaví-li některá smluvní strana druhé smluvní straně potvrzení o splnění dluhu splatného podle této

smlouvy, představuje toto potvrzení jen doklad o splnění dluhu, kteqý je v potvrzení qýslovně uveden. Smluvní
strany si výslovně ujednávají, že potvrzení o splnění dluhu splatného později automaticky nedokládá, žebyl
splněn i dluh splatn;f dříve.

9,

Změni-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran
obtížnější,nemění to nic na její povinnosti splnit dluh, Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a
1766 občanského zákoníku se nepoužijí.

xx.

--!'

závérečná ustanovení
1.

Tato smlouvam.ůžebýtuzavřena qýhradně v písemné formě s podpisy natéželistině, a to teprve v okamžiku,
kdy se smluvní strany dohodnou na celém jejím obsahu, včetně všech jejích náležitostí.

2.

Bude-li tato smlouva smluvními stranami vzájemně nepřítomnýmiuzaviránanazákladězaslánínabídkyjedné
smluvní strany a její akceptace druhou smluvní stranou, pak akceptace nabídky druhou smluvní stranou s
dodatkem nebo odchylkou, ačkoliv podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky, nýbrž se
považuje za novou nabídku. Akceptací nabídky není ani odpověď, Iďerá vymezuje obsah navržené cílové
smlouvy jinými slovy. Také taková odpověď se považuje za novou nabídku.

3.

Smluvní strany vylučujíaplikaci § 1744 občanskéhozákoníku, tedy vylučujímožnost uzavřenitéto smlouvy či
kteréhokoliv jejího ujednání přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, napŤ.
formou přijetí či poskytnutí plnění.
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4.

Fyzické osoby, které tuto smlouvu uzaviraji jménem jednotliqfch smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně
oprávněny k platnému uzavíeni této smlouvy. Obec podpisem této smlouvy potvrzuje, že íoto právní jednání

bylo

schváleno Radou l

Zastupitelstvem obce / města / městyse
dne
a že byly k uzavření smlouvy

splněny všechny podmínky podle zákona č. 12812000 Sb., o obcích (obecní zřizeni), ve znění pozdějších
předpisů.

5.

Neuplatní-li kterákoliv ze smluvních stran nějaké právo, které pro ni vypllfrlá z této smlouvy nebo v souvislosti
s ní, nebude to vykládáno tak, že se taková strana tohoto práva vzdává či zííká; takové opomenutí uplatnění
nebude rovněž považováno zauztls nebo praktiku protivícíse takovému právu.

6,

Tuto smlouvu lze měnit (s výjimkou zmény podle čl. VI odst, 2, čl. XI odst, 2 a čl, XIV), doplňovat nebo
zrušit pouze písemnou formou; písemná forma je nezbytná i pro právní jednání směřující k vzdání se
požadavku písemné formy. V případě dvoustranného právního jednání musí blit podpisy obou smluvních stran
uvedeny na jedné listině.

7,

Obci bylo přiděleno v Systému sdruženého plnění EKO-KOM evidenční číslo2011116. Toto čísloje obec
povinna uvádět při veškerém styku se společností.

8.

Obec je povinna oznamoyaí písemně společnosti změnu svých údajů,které jsou uvedeny
smlouvy, vždy do 14 dnů od změny údaje, u něhož došlo ke změně.

9.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly (viz téžčl. I) a že byla
uzavŤenapo vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a že se dohodly o celém jejím obsahu,
což stvrnlji svými podpisy.

Příloha č. l:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:

v záhlavi

této

YzorYýkazu

Vzor dotazníku
Sazebník odměn a koeficientů bonusových složek (ceník)
Standardy složeníkomunálních odpadů a podílu obalové složky

Y Praze dne24.3.2014
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Na Pankráci 1685/17, 14O 21 Praha
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