Smlouva č. OS201420004877

Evidenční číslo: 60/0699

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
Smluvní strany:
1. EKO-KOM, a. s.
IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701,
se sídlem: Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 4763,
kterou zastupuje RNDr. Martina Vrbová Ph.D., na základě plné moci,
bankovní spojení: ING Bank, č. účtu: 1000366402/3500
adresa elektronické pošty: info@ekokom.cz
(dále jen „společnost“) na straně jedné
a
2. Obec Máslovice
IČO: 00240443,
adresa: Pražská 18, 250 69 Máslovice,
kterou zastupuje: Ing. Vladimíra Sýkorová, starostka,
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. č. účtu: 125257600/0300,
adresa elektronické pošty: ou@maslovice.cz,
(dále jen „obec“) na straně druhé
uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu o všech níže uvedených skutečnostech v
souladu s § 1746 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a zákonem č.
477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obalech“),
tuto
SMLOUVU O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU A VYUŽITÍ ODPADŮ Z OBALŮ.

ČÁST I
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
I.
Úvodní ustanovení
1. Společnost je akciovou společností, které bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci podle § 17 zákona č. 477/2001
Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o obalech“). Rozhodnutí bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí dne 28. 3. 2002, č. j.
OODP/9246/1440/3/02. Na základě této skutečnosti je společnost v rámci jí provozovaného systému
EKO-KOM oprávněna zajišťovat sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů a k
tomuto účelu uzavírat smlouvy o sdruženém plnění. Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č. j.
OODP/5442/05 ze dne 29. 3. 2005 byla prodloužena platnost uvedeného rozhodnutí o autorizaci do 31. 12.
2012 a rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č. j. 101565/ENV/11, 6456/720/11 ze dne 22. 2. 2012
byla prodloužena platnost uvedeného rozhodnutí o autorizaci do 31. 12. 2020.
2. Společnost je oprávněna zajišťovat sdružené plnění pro prodejní (spotřebitelské), skupinové, přepravní a
průmyslové obaly a pro všechny druhy obalů. Toto sdružené plnění zajišťuje ve spolupráci s obcemi a s
dalšími osobami oprávněnými nakládat s odpady v rámci jí provozovaného systému, kterého se dále účastní
osoby povinné zajišťovat zpětný odběr a využití obalů a odpadu z obalů jakožto smluvní partneři společnosti
(dále jen „Systém sdruženého plnění EKO-KOM“).
3. Obec je původcem komunálního odpadu podle § 4 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a zajišťuje provoz
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systému pro nakládání s komunálním odpadem (dále jen „Odpadový systém obce“). Při provozování
Odpadového systému obce je sbírán a tříděn odpad včetně obalové složky, který je dále předáván k recyklaci
ve smyslu zákona o obalech, tj. k využití procesem, kterým jsou odpady z obalů nebo obalových prostředků
nebo jejich zbytky případně spolu s dalšími materiály přeměněny ve výrobek nebo druhotnou surovinu, nebo k
jinému využití podle zákona o obalech. V rámci Odpadového systému obce se nakládá i s odpadem z obalů,
včetně odpadu z obalů vznikajícího z obalů nebo balených výrobků uváděných na trh či do oběhu osobami, jež
jsou smluvními partnery společnosti.
4. Společnost a obec uzavírají tuto smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů s cílem zajistit
plnění povinností zpětného odběru a plnění povinnosti využití odpadu z obalů, které společnost zajišťuje pro
své smluvní partnery, prostřednictvím činnosti obce a Odpadového systému obce, jakožto služby poskytované
obcí společnosti, a s cílem zajistit co nejvyšší využití odpadů z obalů především jako druhotné suroviny, a to v
souladu s platnou právní úpravou.
II.
Seznámení se s obsahem smlouvy a jednotlivými ustanoveními
1. Obec prohlašuje, že se seznámila se všemi ustanoveními této smlouvy (včetně jejích příloh) a všechna tato
ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využila možnosti dodatečného
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
styku.
2. Pro vyloučení pochybností obec potvrzuje, že se zvláště dobře seznámila s ujednáními této smlouvy v článku
VI (zejména způsob a rozsah vykazování údajů, podávání opravných Výkazů a změny způsobu vykazování,
zánik nároku na odměnu při opožděném vykázání), v čl. VII (audit plnění povinností obce), v čl. XIV (změna
výše odměny a změna standardů složení komunálního odpadu a podílu obalové složky), v čl. XVII. (zákaz
duplicitního vykazování nakládání s odpady), v čl. XVIII (některé smluvní sankce - smluvní pokuty), v článku
XIX odst. 3, 8 a 9 (prodloužení promlčecí lhůty na čtyři roky, vyloučení § 1765 a § 1766 - změna okolností,
vyloučení některých domněnek při poskytnutí kvitance), a s obsahem příloh k této smlouvě (jejichž seznam je
uveden nad podpisy v závěru této smlouvy).
III.
Předmět smlouvy
1. Obec se touto smlouvou zavazuje v rámci provozování Odpadového systému obce zajišťovat zpětný odběr, tj.
odebírat použité obaly od spotřebitelů za účelem využití nebo odstranění odpadu z obalů, a zajišťovat recyklaci
odpadu z obalů nebo jeho další využití v souladu se zákonem o obalech a zákonem o odpadech, a vést o tomto
evidenci. Společnost se jí za to zavazuje zaplatit odměnu.
2. Odpadový systém obce je zároveň systémem pro zajištění zpětného odběru obalů a odpadu z obalů. Zpětný
odběr a recyklace, popř. jiné využití odpadů z obalů ve smyslu zákona o obalech, realizované obcí, představují
zajišťování zpětného odběru a využití 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.

ČÁST II
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
IV.
Zajištění recyklace a využití odpadu z obalů
1. Obec se zavazuje zajistit v oblasti své působnosti v rámci Odpadového systému obce shromažďování a sběr
komunálního odpadu, jeho třídění a následnou recyklaci, popř. jiné využití podle zákona o obalech, v jehož
rámci bude nakládáno i s odpadem z obalů, a to 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,
který produkují, a která jsou současně místy zpětného odběru odpadu z obalů, a komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k dalšímu využití, v souladu se zákonem o odpadech.
3. Obec je povinna ověřit si, zda osoba, které předává odpad, je k jeho převzetí oprávněna podle zákona o
odpadech, je-li v konkrétním případě takové oprávnění nezbytné. Pokud se tato osoba oprávněním neprokáže
a toto oprávnění je v daném konkrétním případě nezbytné, nesmí jí obec odpad předat.
4. Podmínkou vzniku nároku na odměnu za zajištění využití je to, že skutečně došlo k předání odpadu
zpracovateli a jeho využití v souladu s touto smlouvou; pro účely doložení využití odpadu podle této smlouvy
se pokládá za dostačující, jestliže došlo k předání odpadu do zařízení na úpravu odpadů, kde se z odpadu
prostřednictvím jeho úpravy stala obchodovatelná druhotná surovina, anebo k předání odpadu na konečné
zpracování odpadu na výrobek, anebo k předání odpadu do zařízení na energetické využití odpadů. V případě
pochybností je obec povinna splnění podmínek vzniku nároku na odměnu prokázat, jinak jí tento nárok
nevzniká.
V.
Evidence
1. Obec je povinna vést průběžnou evidenci o celkovém množství a druzích komunálního odpadu, který byl v
rámci Odpadového systému obce vytříděn, zrecyklován (popř. jinak využit) a odstraněn, a o způsobu
nakládání s komunálním odpadem.
2. V případě recyklace je evidence vedena až po materiálové využití nebo až po přechod druhotné suroviny
vzniklé z odpadu dotříděním nebo jinou úpravou na standardizovanou kvalitu do režimu volného obchodu. V
případě energetického využití a organické recyklace je vedena evidence až po zařízení, kde došlo k využití
nebo recyklaci. Obec je povinna vést evidenci v souladu s právními předpisy České republiky upravujícími
nakládání s odpady a s touto smlouvou.
3. Obec se v rámci evidence vedené pro společnost zavazuje poskytovat společnosti pravdivé a úplné
informace o celkovém množství odpadu podle odstavce 1, s nímž nakládala v příslušném Období, 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). Tyto údaje jsou
poskytovány postupem podle čl. VI.
4. Obdobím se pro účely této smlouvy rozumí kalendářní čtvrtletí.
VI.
Vykazování
1. Obec je povinna informace z evidence za každé Období 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 „Výkaz“). Společnost potvrdí obci přijetí tohoto Výkazu písemně, faxem nebo prostřednictvím
elektronické pošty (e-mail) nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů od přijetí řádného a úplného Výkazu;
společnost je oprávněna požadovat, aby obec Výkaz, který není řádný nebo úplný, uvedla do souladu s touto
smlouvou.
2. Společnost je oprávněna vzor Výkazu jednostranně změnit z důvodu změny právní úpravy nakládání s odpady
či obaly v České republice, změny rozhodnutí o autorizaci podle čl. I odst. 1 nebo z jiného důležitého důvodu.
Tuto změnu je povinna obci písemně či elektronicky oznámit spolu s uvedením důvodu změny; zároveň
změněný vzor Výkazu uveřejní i na svých internetových stránkách. Společnost zpravidla oznámí obci změnu
Výkazu alespoň deset (10) pracovních dnů před prvním dnem Období, v němž má být nový vzor Výkazu
užíván. Pokud změnou Výkazu dochází k rozšíření povinností obce, obec má právo změnu odmítnout a
nesouhlas se změnou uplatnit výpovědí smlouvy obdobně podle článku XIV této smlouvy. Nevypoví-li obec
smlouvu v souladu s předchozí větou, je povinna poskytovat společnosti informace prostřednictvím nového
vzoru Výkazu počínaje Obdobím, uvedeným v oznámení o změně, nejdříve však za Období následující po
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS201420004877
strana 3 / 14

01-03-02-03-00-03-1100

*02000159531*
02000159531

Období, v němž jí byla změna vzoru Výkazu oznámena; oznámení je účinné v den jeho umístění na
internetové stránky společnosti.
3. Obec je povinna společnosti v rámci Výkazu uvádět způsob, jakým s odpadem evidovaným podle čl. V
naložila, a předkládat seznam osob, kterým odpad vykazovaný v evidenci dále předala (těmito osobami
typicky budou úpravci, kterým byl odpad předán a kteří jej upravili na obchodovatelnou druhotnou surovinu,
provozovatelé zařízení na konečné zpracování odpadu na výrobek a provozovatelé zařízení, kde došlo k
energetickému využití odpadu), spolu s uvedením jejich identifikačních čísel, s rozlišením, kolik odpadu
předala těmto jednotlivým osobám.V případě, kdy osoby, jichž se týká evidence vedená obcí podle této
smlouvy, provozují více provozoven, popř. jiných organizačních složek, je obec povinna vést evidenci až na
úroveň jednotlivých provozoven, popř. jiných organizačních složek.
4. Obec je v případech, kdy omylem uvede ve Výkazu nesprávné množství odpadů nebo jiný údaj, povinna
předat společnosti opravný Výkaz za toto Období, pro který platí, není-li uvedeno jinak, pravidla pro
poskytování výkazů podle tohoto článku. Tento opravný Výkaz je povinna předat do jednoho měsíce od
zjištění nesprávnosti (to platí i v případě zjištění nesprávnosti auditem podle čl. VII; v takovém případě je
oprávněna opravný Výkaz zpracovat společnost podle zjištění auditu).
5. Jestliže obec z vlastního podnětu předá společnosti opravný Výkaz nejpozději do šesti měsíců od okamžiku,
kdy byla povinna předat Výkaz, jehož se oprava týká, resp. do 31. března následujícího kalendářního roku,
pokud se opravný Výkaz týká údajů za třetí nebo čtvrté kalendářní čtvrtletí (měsíce červenec - září, říjen prosinec), společnosti nevznikne nárok na smluvní pokutu v souvislosti s nesprávnostmi uvedenými v
původním Výkazu, které byly řádně a včas napraveny opravným Výkazem; tím však není dotčen ani omezen
nárok společnosti na náhradu škody, pokud jí vznikla. To neplatí, pokud došlo k předání opravného Výkazu po
oznámení auditu (čl. VII) týkajícího se Období, jehož se opravný Výkaz týká, anebo pokud se obec ocitla v
prodlení se zaplacením úroku podle odstavce 6 po dobu delší než 1 měsíc.
6. V případě, že z opravného Výkazu vyplyne snížení nároku obce na odměnu, je obec povinna zaplatit
společnosti 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.
7. Obec je oprávněna poskytovat informace společnosti spolu s další obcí nebo s dalšími obcemi, s nimiž
společnost uzavřela smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů, prostřednictvím tzv.
hromadného Výkazu. V takovém případě za obec (spolu s ostatními obcemi, za něž je předáván hromadný
Výkaz) předává hromadný Výkaz určený zmocněnec (obvykle svozová firma); podrobnější úprava činnosti
zmocněnce bude zpravidla uvedena v dodatku k této smlouvě.
8. Obsah hromadného Výkazu je členěn na údaje předávané jednotlivými obcemi za určité Období a rozsah
údajů předávaných za jednotlivé obce je shodný s rozsahem údajů předávaných prostřednictvím Výkazu
podle odstavce 1. Oznámení změn vzoru hromadného Výkazu se samostatně nečiní a i pro změnu
hromadného Výkazu platí postup podle odstavce 2. Obec neodpovídá za tu část hromadného Výkazu, v níž
jsou předávány údaje o jiných obcích. Ustanovení této smlouvy o Výkazu platí pro hromadný Výkaz
obdobně.
9. Obec je dále povinna poskytovat společnosti technicko-ekonomické informace týkající se sběru, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu formou dotazníku, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
Společnost zašle obci každoročně aktualizovaný formulář tohoto dotazníku, vždy nejpozději do konce
příslušného kalendářního 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 který se dotazník vyplňuje.
Dotazník se poprvé vyplňuje a předává za kalendářní rok, v němž byla uzavřena tato smlouva, a to až po
uplynutí tohoto kalendářního roku.
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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zúčastněného v tomto systému v souvislosti s nakládáním s odpady z obalů, poskytnout příslušnému orgánu
na jeho výzvu nebo na výzvu společnosti potřebnou součinnost, včetně toho, že příslušnému orgánu v rámci
jím prováděné kontroly umožní nahlédnout do svých dokumentů týkajících se nakládání s odpady.
11. V případě, že obec neposkytne společnosti informace o odpadu podle odst. 1 nebo 3 za určité Období,
popřípadě i část těchto informací, ani prostřednictvím opravného Výkazu ve lhůtách podle odstavce 5 věty
prvé, zaniká její nárok na odměnu za nakládání s tímto odpadem v tomto Období v rozsahu neposkytnutých
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 základě žádosti společnosti.
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 častěji než jedenkrát za 12 měsíců, ledaže na
základě posledního provedeného auditu či jiné skutečnosti došlo ke zjištění porušení povinnosti obce, které
mělo vliv na výši nároku obce na odměnu.
4. Audit provede auditor (osoba pověřená provedením kontroly) určený společností.
5. Auditor je povinen chránit důvěrné informace, které získá od obce, a šetřit oprávněné zájmy obce a třetích
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 plnění
těchto povinností ze strany auditora nese odpovědnost.
6. Obec je povinna na požádání poskytnout auditorovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 pracovních
dnů od požádání, součinnost potřebnou k řádnému provedení auditu podle této smlouvy a prokázat pravdivost
a úplnost poskytnutých informací a splnění požadavků stanovených touto smlouvou. Zejména je povinna
poskytnout pravdivé a úplné informace týkající se odpadů, s nimiž obec nakládá v souvislosti s plněním této
smlouvy, a týkající 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 týkající
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, např. vážních lístků, provozních deníků, smluv
týkajících se nakládání s odpady, faktur a dodacích listů, …).
7. Obec je povinna umožnit auditorovi seznámení se s listinami podle předchozího odstavce prostřednictvím
umožnění nahlédnutí do těchto listin a pořízení kopií v sídle obce či v jiných vhodných prostorách užívaných
obcí (s tím, že obec může po společnosti požadovat úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů na
kopie, které takto na požádání pořídila, přičemž společnost je povinna takové náklady obci uhradit). Obec je
oprávněna vyžadovat, aby byla vedena evidence všech dokumentů, z nichž si společnost pořídila kopie.
8. Dostačující je předložení takových dokladů, které úplně a věrohodně prokazují pravdivost a úplnost
poskytnutých informací a splnění požadavků stanovených touto smlouvou; pokud takové doklady obec
společnosti předloží, společnost se nemůže domáhat předložení dalších dokladů.
9. Součástí plnění povinnosti součinnosti obce při auditu je i potvrzování skutečností souvisejících s průběhem
auditu (např. zahájení auditu, předání určitých podkladů či odmítnutí jejich předání, ukončení zjišťovací fáze
auditu) a vyjadřování se ke skutečnostem souvisejícím s auditem, k výzvě auditora či společnosti.
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10. Po provedení auditu zpracuje auditor závěrečnou zprávu (návrh opatření), v níž uvede, zda obec plnila řádně
své povinnosti, jejichž plnění bylo ověřováno v rámci auditu, a jaké konkrétní povinnosti a jakým způsobem
případně obec porušila, případně i návrhy nápravných opatření. Zprávu auditor předá společnosti a (přímo či
prostřednictvím společnosti) obci při kontrole nebo nejpozději do deseti pracovních dnů od vyhotovení zprávy.
11. Před předáním závěrečné zprávy je auditor povinen vyhotovit protokol o průběhu auditu a projednat jeho
obsah s obcí (ledaže mu tato k takovému projednání neposkytne bez zbytečného odkladu potřebnou
součinnost) a poskytnout jí lhůtu k vyjádření se k obsahu protokolu a případně k doložení chybějících údajů či
dokladů v délce nejdéle deseti pracovních dnů; skutečnosti vztahující se k předmětu auditu, které obec
nedoplní nebo neprokáže v této lhůtě, se mají za nedoložené.
12. Ustanovení tohoto článku a ustanovení na něj navazující (včetně smluvních pokut) jsou pro smluvní strany
závazná i po dobu 12 měsíců od ukončení této smlouvy.
VIII.
Práva a povinnosti společnosti
1. Společnost je povinna platit obci odměnu podle čl. IX - XIV.
2. Společnost je oprávněna uveřejnit obec v databázi svých smluvních partnerů, jejichž prostřednictvím zajišťuje
využití odpadů z obalů, která může být veřejně přístupná prostřednictvím internetu, a informovat třetí osoby
(zejména smluvní partnery, úpravce odpadů a zpracovatele) o uzavření či ukončení této smlouvy. Dále je
oprávněna poskytovat třetím osobám údaje o třídění odpadů a o množství vytříděných odpadů v obci pro
účely přípravy či realizace projektů, studií či kampaní, realizovaných ve spolupráci s orgány státní správy
nebo územní samosprávy.
3. Společnost je povinna informovat obec o uskutečnění změny rozhodnutí o autorizaci dle čl. 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 činností vykonávaných obcí podle této smlouvy.
Stejným způsobem je povinna oznámit svůj vstup do likvidace a své zrušení bez likvidace, jakož i skutečnost,
že bylo vydáno rozhodnutí o úpadku společnosti.
4. V případě, že společnost při kontrole některé z (dalších) obcí zapojených do systému sdruženého plnění zjistí
porušení smlouvy, uzavřené mezi touto (další) obcí a společností, a podle konkrétních okolností případu bude
mít společnost za to, že k obdobnému porušení mohlo dojít i u obce, která je smluvní stranou této smlouvy, je
společnost oprávněna písemně požádat tuto obec o stanovisko k příslušnému problému a o sdělení, jaká
nápravná opatření byla z její strany případně přijata. Obec je povinna na takovou žádost úplně a konkrétně
písemně odpovědět do jednoho měsíce od jeho obdržení.

ČÁST III
ODMĚNA
IX.
Odměna
1. Společnost se zavazuje zaplatit obci za plnění poskytovaná podle této smlouvy
a) odměnu za zajištění míst zpětného odběru,
b) odměnu za obsluhu míst zpětného odběru,
c) odměnu za zajištění využití odpadů z obalů (dále jen „odměna za zajištění využití“), pokud tato složka
odměny není stanovena jako nulová, a
d) odměnu za zajištění energetického využití odpadu z obalů (dále jen „odměna za zajištění energetického
využití“), pokud tato složka odměny není stanovena jako nulová.
2. Odměna podle odstavce 1 písm. a), b), c) nebo d) může být navýšena o bonusovou složku, pokud obec splní
podmínky pro vznik nároku na bonusovou složku odměny. Podmínky vzniku nároku na zvýšení odměny
bonusy, výše těchto bonusů a způsob výpočtu navýšení odměny jsou stanoveny v příloze č. 3. V případě
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pochybností se má za to, že bonus se vztahuje jen na tu složku odměny, u níž je to výslovně uvedeno.
3. Celková odměna je tvořena základními složkami odměny podle odstavce 1 a bonusovými složkami (pokud
jsou bonusy stanoveny a pokud na ně vznikl nárok). Pokud není odměna za určitou činnost obce podle této
smlouvy stanovena, má se za to, že je tato odměna již zahrnuta v celkové odměně.
4. Plnění podle této smlouvy jsou poskytována v dílčích obdobích. Dílčím obdobím je příslušné Období. Pokud
smlouva trvala pouze část Období, je dílčím obdobím ta část Období, po kterou smlouva trvala. Plnění za
příslušné Období se považují za uskutečněné dnem potvrzení přijetí Výkazu ve smyslu čl. VI odst. 1.
5. Celková odměna za příslušné Období je považována za cenu bez daně z přidané hodnoty (DPH). Pokud je
obec povinna na základě zvláštního předpisu uplatnit DPH, pak se DPH ke stanovené celkové odměně
připočítává.
6. Celkovou odměnu vypočte společnost na základě řádného a úplného Výkazu předaného obcí, případně na
základě vlastních skutkových zjištění (typicky v rámci auditu). Společnost oznámí obci celkovou odměnu
písemně, faxem nebo e-mailem spolu s potvrzením přijetí Výkazu podle čl. VI odst. 1; toto oznámení
potvrzuje obdržení údajů a jejich formální správnost, nepředstavuje ale uznání závazku ani správnosti výše
celkové odměny či podkladů pro její výpočet, ani potvrzení správnosti údajů uvedených ve Výkazu. V případě
konkrétních námitek proti výpočtu celkové odměny společností vznesených vůči společnosti obcí jsou smluvní
strany povinny tyto námitky neprodleně projednat a učinit kroky směřující ke smírnému vyřešení případného
rozporu.
7. Celková odměna za příslušné Období je splatná do třiceti dnů od vystavení faktury (daňového dokladu) obcí.
Fakturu (daňový doklad) obec vystaví po předání Výkazu společnosti podle čl. VI odst. 1 a potvrzení tohoto
přijetí společností podle čl. VI odst. 1 věty poslední, nejdříve však 15 dnů od konce příslušného Období. Obec
je povinna doručit fakturu společnosti alespoň deset dnů před její splatností; při pozdějším doručení se doba
splatnosti odpovídajícím způsobem prodlužuje. V případě, kdy plnění poskytovaná podle této smlouvy
podléhají DPH a obec je současně plátcem DPH, se za řádně vystavenou považuje pouze taková faktura,
která splňuje náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH v platném znění. Pokud faktura nebude
splňovat tyto náležitosti, je společnost oprávněna ji obci vrátit a obec je povinna vystavit řádný daňový doklad
s příslušně změněným termínem splatnosti.
8. Neoprávněně přijatou odměnu, zejména pokud byla uhrazena na základě nepravdivých, zkreslených či
nedoložených údajů, je obec povinna společnosti vrátit nejpozději do 30 dnů od vyzvání. V případě, kdy plnění
poskytovaná podle této smlouvy podléhají DPH a obec je současně plátcem DPH, je obec povinna vystavit
opravný daňový doklad splňující náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH v platném znění.
9. V případě rizika vzniku ručení společnosti jako příjemce zdanitelného plnění podle zákona o DPH v platném
znění je společnost oprávněna zajistit daň v souladu se zákonem o DPH (tj. poukázat ji přímo na účet správce
daně místně příslušného obci). Takový postup nezakládá prodlení společnosti se zaplacením odměny. Obec je
povinna společnosti neprodleně oznámit, že se stala nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH. Obec
je zároveň povinna společnosti uhradit veškeré škody, které společnosti v souvislosti s ručením společnosti
podle zákona o DPH vzniknou.
10. Použití odměny podle této smlouvy je účelově vázáno. Odměnu lze použít jen pro účely související se sběrem,
shromažďováním, přepravou a využitím komunálního odpadu obsahujícího odpady z obalů, zejména na
financování:
a) systému sběru využitelných komunálních odpadů, jejich třídění;
b) systému využívání komunálního odpadu s obsahem odpadů z obalů;
c) vzdělávacích a informačních programů v oblasti odpadového hospodářství, určených občanům obce,
včetně informování spotřebitelů o zpětném odběru a využití odpadů z obalů;
d) poradenské, konzultační a projekční činnosti v oblasti tříděného sběru a využívání odpadů;
Obec je povinna způsob použití odměny společnosti na její písemnou žádost prokázat v souladu s čl. VII
smlouvy.
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X.
Odměna za zajišťování míst zpětného odběru
1. Základní složka odměny za zajišťování míst zpětného odběru je stanovena částkou v Kč ročně za každého
obyvatele obce v příslušném kalendářním roce. Výše této částky je uvedena v příloze č. 3 této smlouvy.
2. Počet obyvatel obce v příslušném kalendářním roce se určí dle údaje o počtu obyvatel v předchozím
kalendářním roce, zveřejněného Českým statistickým úřadem.
3. Základní složka odměny za zajišťování míst zpětného odběru vypočtená dle předchozích odstavců může být
navýšena o bonusovou složku. Podmínky pro dosažení a výše jednotlivých koeficientů - bonusů, jakož i to,
jakých základních složek odměny se bonus týká, jsou stanoveny v platném ceníku vyhlášeném společností a
jsou součástí přílohy č. 3. V příloze je rovněž uvedena specifikace výpočtu odměny s použitím jednotlivých
bonusů.
4. Odměna za zajišťování míst zpětného odběru za příslušné Období se stanoví podle poměru počtu kalendářních
měsíců v Období a počtu kalendářních měsíců v kalendářním roce.
XI.
Odměna za zajišťování obsluhy míst zpětného odběru
1. Základní složka odměny za zajišťování obsluhy míst zpětného odběru se vypočte tak, že v rámci celkového
množství komunálního odpadu, který obec sebrala, vytřídila a předala k využití či úpravě (dotřídění) v daném
Období, bude v souladu se standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky určen množstevní
podíl jednotlivých složek komunálních obalových odpadů. Takto stanovené množstevní podíly budou
vynásobeny sazbami dle ceníku platného pro příslušné Období vyhlášeného společností; tento ceník tvoří
přílohu č. 3 této smlouvy. Výslovně se konstatuje, že se výše odměny může lišit např. v závislosti na
způsobech sběru a přepravy odpadů. Ustanovení čl. XII odst. 2 platí obdobně.
2. Standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky tvoří přílohu č. 4 této smlouvy a pro jejich
změny platí obdobně čl. XIV.
3. Základní složka odměny za zajišťování obsluhy míst zpětného odběru vypočtená dle předchozích odstavců
může být navýšena o bonusovou složku. Podmínky pro dosažení a výše jednotlivých koeficientů - bonusů,
jakož i to, jakých základních složek odměny se bonus týká, jsou stanoveny v platném ceníku vyhlášeném
společností a jsou součástí přílohy č. 3. V příloze je rovněž uvedena specifikace výpočtu odměny s použitím
jednotlivých bonusů.
XII.
Odměna za zajištění využití
1. Základní složka odměny za zajištění využití se vypočte tak, že v rámci celkového množství komunálního
odpadu, který obec předala k využití či úpravě (dotřídění) v daném Období, bude v souladu se standardy
složení komunálních odpadů a podílu obalové složky podle přílohy č. 4 této smlouvy, určen množstevní podíl
jednotlivých složek komunálních obalových odpadů. Takto stanovené množstevní podíly budou vynásobeny
sazbami dle ceníku platného pro příslušné Období vyhlášeného společností; tento ceník tvoří přílohu č. 3 této
smlouvy. Výše odměny může být v sazebníku odměn rozlišena podle způsobu využití odpadů z obalů nebo
podle způsobu sběru odpadu.
2. Odměna náleží obci vždy za zajištění materiálového využití [§ 4 písm. s) zákona o odpadech]; za jiné formy
využití pak pouze v případech, že tak stanoví příloha č. 3 této smlouvy. Odměna za zajištění využití nenáleží
obci v případě energetického využití odpadu z obalů.
3. Základní složka odměny za zajištění využití vypočtená dle předchozích odstavců může být navýšena o
bonusovou složku. Podmínky pro dosažení a výše jednotlivých koeficientů - bonusů, jakož i to, jakých
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základních složek odměny se bonus týká, jsou stanoveny v platném ceníku vyhlášeném společností a jsou
součástí přílohy č. 3. V příloze je rovněž uvedena specifikace výpočtu odměny s použitím jednotlivých
bonusů. Ustanovení XI odst. 2 platí obdobně.
XIII.
Odměna za zajištění energetického využití
1. Základní složka odměny za zajištění energetického využití se vypočte tak, že v rámci celkového množství
směsného komunálního odpadu, který obec v daném Období předala k energetickému využití, bude v souladu
se standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky podle přílohy č. 4 této smlouvy určen
množstevní podíl jednotlivých složek komunálních obalových odpadů. Takto stanovené množstevní podíly
budou vynásobeny sazbami dle ceníku platného pro příslušné Období vyhlášeného společností; tento ceník
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
2. Odměna náleží obci za zajištění energetického využití, realizované v souladu se zákonem o odpadech a
zákonem o obalech. Odměnu podle čl. XII a odměnu podle čl. XIII nelze ve vztahu k témuž odpadu z obalů
čerpat současně. Smluvní strany se výslovně dohodly, že odměna za energetické využití odpadu z obalů může
být stanovena i jako nulová, resp. může být nestanovena (pak se pokládá za nulovou). V době uzavření této
smlouvy je odměna za energetické využití určena v nulové výši, což obě strany berou výslovně na vědomí a
souhlasí s tím.
3. Základní složka odměny za zajištění energetického využití vypočtená dle předchozích odstavců může být
navýšena o bonusovou složku. Podmínky pro dosažení a výše jednotlivých koeficientů - bonusů, jakož i to,
jakých základních složek odměny se bonus týká, jsou stanoveny v platném ceníku vyhlášeném společností a
jsou součástí přílohy č. 3. V příloze je rovněž uvedena specifikace výpočtu odměny s použitím jednotlivých
bonusů. Ustanovení XI odst. 2 platí obdobně.
XIV.
Změna odměny
1. Výši odměny mohou smluvní strany měnit na základě písemné dohody anebo postupem podle odstavců 2 - 8.
Smluvní strany shodně konstatují, že z povahy této smlouvy plyne rozumná potřeba upravit výši odměny v
budoucnu, zejména s ohledem na vývoj trhu s druhotnými surovinami, na vývoj zajišťování sdruženého plnění
povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle zákona o obalech, na objem obalů z odpadů (v
absolutním vyjádření) i na podíl z celkového objemu odpadů z obalů v České republice (v relativním
vyjádření), s nimiž nakládá společnost, a na legislativní změny.
2. Společnost je oprávněna zaslat obci písemně oznámení o změně výše či způsobu výpočtu odměny. Tímto
oznámením dojde ke změně výše nebo struktury odměny ve smyslu obsahu oznámení s účinností ke dni
uvedenému v oznámení (které musí vždy připadnout na první den kalendářního čtvrtletí). Oznámení se
považuje za učiněné v den umístění tohoto oznámení na internetové stránky společnosti; obec je povinna se s
oznámením seznámit.
3. V případě obdržení oznámení od společnosti podle odstavce 2 je obec oprávněna smlouvu písemně vypovědět
a tím změnu odmítnout; vypovězení smlouvy představuje stranami smlouvy dohodnutý výlučný nástroj pro
vyjádření nesouhlasu s návrhem změny výše či způsobu výpočtu odměny. Právo vypovědět může obec využít
pouze do dvou týdnů od obdržení tohoto oznámení 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 dvoutýdenní lhůty, je neplatná.
4. Právo obce odmítnout změnu smlouvy učiněnou společností v souladu s touto smlouvou (čl. VI odst. 2
smlouvy, čl. XI odst. 2 smlouvy) a z tohoto důvodu vypovědět smlouvu podle tohoto ustanovení může obec
uplatnit ve všech dalších případech jen v souladu s tímto ustanovením.
5. Výpovědní doba činí čtyři týdny a smlouva zaniká ke konci Období, ve kterém výpovědní doba uplynula. V
případě, že výpovědní doba uplyne v průběhu Období, k němuž se již vztahovala změna výše či způsobu
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výpočtu odměny, odměna za toto Období, která náleží obci, se vypočte tak, jako by k oznámení změny
nedošlo.
6. Svojí nečinností, tj. tím, že obec po obdržení oznámení od společnosti podle odstavce 2 nevypoví smlouvu
způsobem podle odstavce 3, obec vyjadřuje svůj souhlas s návrhem změny a akceptuje návrh na změnu
odměny, a je tudíž oprávněna požadovat po společnosti odměnu ve změněné výši, která je pak pro obě
smluvní strany závazná. To platí i v případě, že obec vystaví fakturu na zaplacení odměny ve změněné výši,
nebo pokud učiní vůči společnosti jiné právní jednání, představující akceptaci návrhu na změnu odměny.
7. Právo vypovědět smlouvu obci nevzniká, pokud změna spočívá pouze ve zvýšení odměny nebo pokud změna
nezpůsobila obci újmu na jejích právech či snížení odměny.
8. Společnost je oprávněna jednostranně změnit odměnu, pokud taková změna bude pro obec představovat
zvýšení odměny. Zvýšení odměny může platit pouze pro určité Období (jednorázové zvýšení) či pro předem
neurčený počet Období (zvýšení platné do příští změny odměny); v případě pochybností se má za to, že
zvýšení odměny bylo jednorázové, a to pro Období, v němž bylo realizováno.

ČÁST IV
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
XV
Poskytování součinnosti při informování spotřebitelů
1. Obec je povinna spolupracovat se společností při informování spotřebitelů o způsobu zajištění zpětného
odběru a využití.
2. Obec je povinna informovat občany obce, že je v rámci Odpadového systému obce zajišťováno sdružené
plnění pro společnost a že spotřebitelé mohou odkládat odpady z obalů v rámci tohoto systému, a to
zveřejněním této informace na úřední desce obecního úřadu, na internetových stránkách obce, má-li je obec
zřízeny, a dalšími způsoby v obci obvyklými.
3. Obec je povinna zajistit umístění informačních sdělení (nálepek), které jí předá společnost, na sběrné nádoby
na odpad, případně (dle volby společnosti) umožnit společnosti umístění těchto informačních sdělení na sběrné
nádoby na odpad a poskytnout jí k tomu potřebnou součinnost. To neplatí, pokud jsou již na sběrných
nádobách na odpad informační sdělení umístěna a tato sdělení lze z hlediska rozhodnutí o autorizaci (čl. I
odst. 1) pokládat za dostatečná.
4. Obec se může účastnit projektů týkajících se rozvoje a obnovy sběrné sítě, komunikační aktivity, školení a
vzdělávací činnost, vyhlášených společností, pokud se jedná o projekty vztahující se na obce obdobného typu
v regionu, kam přísluší i obec.
XVI.
Doba trvání smlouvy
1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
2. 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).
3. Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy:
a) pokud je obec v prodlení s řádným předáním údajů podle čl. VI odst. 1 nebo 3 po dobu delší než jeden
měsíc nebo údaje podle uvedených ustanovení neposkytne včas či řádně opakovaně;
b) pokud je obec v prodlení s poskytnutím informací nebo součinnosti podle čl. VII po dobu delší než čtrnáct
dnů nebo údaje či součinnost podle uvedených ustanovení neposkytne včas či řádně opakovaně;
c) pokud obec neposkytne řádně nebo včas součinnost příslušnému orgánu podle čl. VI odst. 10;
d) pokud obec poruší svou povinnost stanovenou v čl. IV odst. 3;
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OS201420004877
strana 10 / 14

01-03-02-03-00-03-1100

*02000159531*
02000159531

e) pokud obec poruší ustanovení čl. XVII;
f) pokud bude na základě auditu zjištěno porušení povinnosti obce, které vedlo k nesprávnému výpočtu
odměny v neprospěch společnosti;
g) pokud obec opakovaně poruší jiné ustanovení smlouvy nebo pokud poruší jiné ustanovení smlouvy, a
nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí společnost určí; nebo
h) v případě, že obec použila odměnu v rozporu s touto smlouvou nebo pokud obec společnosti způsob
použití odměny včas nebo řádně neprokáže.
Tím není dotčen nárok společnosti na smluvní pokutu ani jiná práva společnosti, jež jí vznikla do dne
zániku smlouvy.
4. Obec má právo odstoupit od smlouvy, je-li společnost v prodlení se zaplacením odměny po dobu delší než
čtrnáct (14) dní a dlužnou odměnu neuhradí ani do dvou týdnů poté, co ji k tomu obec písemně vyzve; tím
nejsou dotčena práva obce, jež jí vznikla do dne zániku smlouvy. Obec je rovněž oprávněna odstoupit, pokud
bude vydáno rozhodnutí o úpadku společnosti, nebo bude insolvenční návrh vůči společnosti zamítnut pro
nedostatek majetku.
5. Obec má právo odstoupit od smlouvy, pokud dojde k zániku rozhodnutí o autorizaci podle čl. I odst. 1. Toto
právo jí však nevzniká, pokud by rozhodnutí o autorizaci bylo jakýmkoliv způsobem doplněno či změněno nebo
pokud by společnosti bylo vydáno nové rozhodnutí o autorizaci nebo jiné obdobné rozhodnutí vydané na
základě předpisu, kterým by byl změněn nebo nahrazen zákon o obalech, které by na rozhodnutí o autorizaci
podle čl. I odst. 1 navazovalo. Společnost je povinna do tří týdnů od zániku rozhodnutí o autorizaci oznámit
zánik rozhodnutí o autorizaci v Obchodním věstníku nebo informovat obec o této skutečnosti jiným vhodným
způsobem.
6. Právo obou smluvních stran odstoupit z důvodů stanovených zákonem není tímto dotčeno.
7. Odstoupením smlouva zaniká ke dni odstoupení, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak.
8. V případě zániku této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své závazky dle této smlouvy za dobu
do zániku smlouvy obdobně podle této smlouvy; obec je zejména povinna předat společnosti Výkaz i za
poslední Období (či jeho část) trvání této smlouvy způsobem a ve lhůtách podle této smlouvy, společnost je
poté povinna zaplatit Odměnu, vše pod sankcemi uvedenými ve smlouvě.
XVII.
Zákaz duplicitního vykazování odpadu a Druhotné suroviny
1. S ohledem na nutnost zamezení eventuálního duplicitního vykazování odpadu, s nímž nakládá obec, a tedy i
zamezení eventuálního porušování právních předpisů a účelu zákona o obalech, resp. směrnice 94/62/ES, o
obalech a obalových odpadech, se obec zavazuje, že žádný svůj odpad ani jeho část, který bude vykazovat
společnosti, nebude vykazovat duplicitně, tj. třetím osobám, pro účely související s plněním povinností podle
zákona o obalech. Duplicitně vykázaný odpad se pokládá za nepravdivě vykázaný a za nakládání s ním
nepřísluší obci odměna.
2. Společnost se zavazuje, že splnění povinnosti využití odpadů z obalů v rozsahu zajišťovaném obcí nebude
vykazovat vícenásobně.
3. S ohledem na riziko duplicitní podpory nakládání s odpadem je obec povinna při předání odpadu k úpravě či
jinému nakládání třetí osobě prokazatelně tuto osobu informovat o skutečnosti, že se společností uzavřela tuto
smlouvu a že předávaný odpad vykazuje společnosti s podporou společnosti; tuto povinnost obec nemá, pokud
se jedná pouze o odpad, za nakládání s nímž nepřísluší obci žádná odměna.
V případě nesplnění této informační povinnosti je obec povinna zaplatit společnosti na základě její žádosti
smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý zjištěný případ porušení.
4. V případě, že obec bude hodlat zajišťovat zpětný odběr odpadu z obalů nebo jejich využití i pro třetí osobu v
souvislosti s plněním povinností podle zákona o obalech, anebo bude hodlat umožnit třetí osobě zpětný odběr
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odpadu z obalů nebo jejich využití vykazovat pro účely plnění povinností podle zákona o obalech, je o tom
povinna předem písemně informovat společnost a sdělit jí podrobnosti o tomto záměru, včetně uvedení
odpadů, jichž se tato činnost má týkat a osoby, o kterou se jedná. Smluvní strany se v takovém případě
zavazuji uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým bude stanoven objem služeb, jejichž poskytování má být
nadále předmětem této smlouvy, ve vazbě na potřeby Systému sdruženého plnění EKO-KOM. Tímto
ustanovením nejsou dotčeny ani omezeny povinnosti smluvních stran podle ostatních ustanovení této smlouvy.
Pakliže budou splněny podmínky pro vznik informační povinnosti obce podle věty první, je společnost
oprávněna smlouvu vypovědět ke konci Období výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem.
XVIII.
Některé smluvní sankce
1. V případě, že obec poskytne společnosti ve Výkazu nepravdivé nebo neúplné nebo jinak zkreslené informace
nebo informace, u nichž není s to doložit jejich pravdivost, obec je povinna zaplatit společnosti smluvní pokutu
ve výši 30 % ze základní odměny za obsluhu míst zpětného odběru, z odměny za zajištění využití a z odměny
za zajištění energetického využití (podle toho, kterých z těchto složek se takové informace týkají), která by
obci podle této smlouvy náležela za řádné splnění povinností ve vztahu k nepravdivě nebo neúplně nebo jinak
zkresleně vykázanému odpadu (přičemž rozhodující je vždy výše odměny platná pro Období, za které bylo
nesprávně vykázáno). Za nepravdivě, resp. zkresleně vykázaný odpad se považuje i takový odpad, který byl
zahrnut do evidence a u něhož obec neprokázala, že s ním bylo naloženo v souladu se zákonem o odpadech a
touto smlouvou.
2. V případě prodlení obce s řádným, pravdivým či úplným poskytnutím informací podle čl. VI odst. 1 nebo 3 se
sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Pokud délka prodlení přesáhne jeden měsíc,
zvyšuje se smluvní pokuta na 1.000,- Kč za každý den prodlení.
3. V případě, že se obec dostane do prodlení s řádným či úplným poskytnutím údajů, podkladů či součinnosti
auditorovi, společnosti nebo příslušnému orgánu podle čl. VI odst. 10, anebo v případě prodlení se splněním
informační povinnosti obce podle čl. XVII odst. 4, je obec povinna uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši
15.000,- Kč za každý takový případ (tj. např. za každou zmařenou návštěvu auditora, nikoliv např. za
nepředání každého jednotlivého 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 výši určené podle platných právních
předpisů (§ 1970 občanského zákoníku).
5. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením 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 dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany
stanovená touto smlouvou či právním předpisem.

ČÁST V
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
XIX
Společná ustanovení
1. Tato smlouva s účinností od prvního dne kalendářního čtvrtletí, v němž byla uzavřena, nejdříve však ode dne
1. 4. 2014, nahrazuje smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, kterou smluvní strany
uzavřely dne 01.10.2005 (dále jen „nahrazená smlouva“), a vztahuje se tudíž na odpad z obalů, jehož zpětný
odběr a využití obec zajistila v období od nabytí účinnosti této smlouvy.
Společnost 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 uzavřena smlouva o zajištění zpětného odběru a využití
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odpadů z obalů, nabývá tato smlouva účinnosti k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí, v němž byla uzavřena, a
vztahuje se na odpad z obalů, jehož zpětný odběr a využití obec zajistila v období od nabytí účinnosti této
smlouvy.
2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem o obalech, zákonem o odpadech
a občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany se dohodly, že se pro promlčení práv podle této smlouvy uplatní zákonná promlčecí lhůta;
pokud by však zákonná promlčecí lhůta (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 hrazena pouze v penězích.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží při 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 neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se
zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení ustanovením novým, se stejným nebo obdobným
účelem.
7. V případě, že dojde ke změně právní úpravy (zejména zákona o odpadech nebo zákona o obalech) nebo
změně rozhodnutí o autorizaci podle čl. I odst. 1 nebo k nahrazení rozhodnutí o autorizaci podle čl. I odst. 1
novým rozhodnutím o autorizaci a tato změna nebo nové rozhodnutí si vyžádají změnu této smlouvy, smluvní
strany se zavazují tuto smlouvu uvést do souladu se změněnými právními předpisy či změněným (novým)
rozhodnutím o autorizaci k výzvě kterékoliv smluvní strany, a to nejpozději do jednoho měsíce od nabytí
účinnosti takové 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, který je v potvrzení výslovně uveden. Smluvní
strany si výslovně ujednávají, že potvrzení o splnění dluhu splatného později automaticky nedokládá, že byl
splněn i dluh splatný dříve.
9. Změní-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.
Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva může být uzavřena výhradně v písemné formě s podpisy na téže listině, 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 nepřítomnými uzavírána na základě zaslání nabídky 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 navržené cílové
smlouvy jinými slovy. Také taková odpověď se považuje za novou nabídku.
3. Smluvní strany vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření této smlouvy či
kteréhokoliv jejího ujednání přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např.
formou přijetí či poskytnutí plnění.
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4. Fyzické osoby, které tuto smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že jsou plně
oprávněny k platnému uzavření této smlouvy. Obec podpisem této smlouvy potvrzuje, že toto právní jednání
bylo
schváleno
Radou
/
Zastupitelstvem
obce
/
města
/
městyse
_______________________________________ dne _____________ a že byly k uzavření smlouvy
splněny všechny podmínky podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
5. Neuplatní-li kterákoliv ze smluvních stran nějaké právo, které pro ni vyplývá z této smlouvy nebo v souvislosti
s ní, nebude to vykládáno tak, že se taková strana tohoto práva vzdává či zříká; takové opomenutí uplatnění
nebude rovněž považováno za úzus nebo praktiku protivící se takovému právu.
6. Tuto smlouvu lze měnit (s výjimkou změny 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 být podpisy obou smluvních stran
uvedeny na jedné listině.
7. Obci bylo přiděleno v Systému sdruženého plnění EKO-KOM evidenční číslo 60/0699. Toto číslo je obec
povinna uvádět při veškerém styku se společností.
8. Obec je povinna oznamovat písemně společnosti změnu svých údajů, které jsou uvedeny v záhlaví této
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 též čl. II) a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a že se dohodly o celém jejím obsahu,
což stvrzují svými podpisy.
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Příloha č. 4:

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

V Praze dne 1. 10. 2014

V............................................. dne ..............................

..................................................
společnost
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