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Smlouva o dílo č.       
 

uzavřená podle zák. č. 90/2012 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

1. Smluvní strany 

 
1.1. Objednatel 

Název: ................................................ 
Sídlo: ................................................ 
Zastoupený: ................................................ 
IČ: ................................................ 
DIČ: ................................................ 
Bankovní spojení:  ................................................ 
 
Adresa místa odvozu odpadu: ................................................ 
Kontaktní pracovník: ................................................ 
Telefon:  ................................................ 
E-mail: ................................................ 

 
a 
 

1.2. Zhotovitel 

Název: Technické služby Nové Strašecí, s.r.o. 
Sídlo: Lipová 1172 
Zastoupený  Bc. Stanislavem Zahálkou,  
 jednateli společnosti 
IČ:  27236846  
DIČ:  CZ27236846 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s., č. ú. 395909349/0800 
Telefon:  313 572 446, 313 5 611-613 
Telefon:  313 572 446 
E-mail: info@tsns.cz 
www: www.tsns.cz 
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2. Předmět smlouvy 

 
2.1. Předmětem smlouvy je zajištění pravidelného sběru, svozu, využívání a odstraňování 

odpadu, jehož původcem je objednatel, prováděného od objektů, ve kterých objednatel 
provozuje svoji činnost, dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, jejíž je 
nedílnou součástí. 

2.2. Jedná se zejména o 

2.2.1 odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob 
oprávněných k podnikání 20 03 01 (směsný komunální odpad), a  

2.2.2 vytříděný využitelný odpad:  

- 20 01 01 - papír a lepenka,  

- 20 01 39 - plasty,  

- 20 01 02 - sklo 

- 15 01 05 - kompozitní obaly 

2.3. Součástí smlouvy může být také pronájem příslušných sběrných nádob na odpad, které 
jsou ve vlastnictví zhotovitele a manipulace se sběrnými nádobami umístěnými ve 
vzdálenosti větší než 10 m od místa svozu, dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této 
smlouvy.  

2.4. Směsný komunální odpad nebude obsahovat zejména: horký popel, odpady klasifikované 
jako nebezpečné, kovové předměty, stavební a demoliční odpady, zeminu, odpad 
z údržby zeleně, kapalný odpad, odpad, jehož rozměry neumožňují uložení do 
přistavených nádob (objemný odpad) a odpady a obaly, které má původce odpadu 
povinnost třídit a ukládat do nádob na vytříděný využitelný odpad. 

2.5. Vytříděný využitelný odpad dle odstavce 2.1 nesmí obsahovat směsný komunální odpad a 
odpady vyjmenované v odstavci 2.2.2. nesmí být při ukládání do příslušných sběrných 
nádob navzájem míseny. 

2.6. Odvoz odpadu neuvedeného v odstavci 2.1 není předmětem této smlouvy. 

 

3. Cena plnění 

 
3.1. Cena poskytovaných služeb je stanovena dohodou dle ceníku zhotovitele platného pro 

příslušný kalendářní rok. Cena poskytovaných služeb je specifikována v příloze č. 1 této 
smlouvy, jejíž je nedílnou součástí. 

3.2. Zhotovitel vydá na každý kalendářní rok ceník platný od 1. 1. do 31. 12. příslušného roku, 
který je pro objednatele závazný dle zvolené četnosti svozu odpadu.  
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3.3. Ceník platný pro následující kalendářní rok bude vždy s dostatečným předstihem 
(nejpozději do 30. listopadu kalendářního roku pro rok následující) zveřejněn na 
internetových stránkách zhotovitele.  

3.4. Objednatel má v případě nesouhlasu s upravenou cenou možnost vypovědět smlouvu 
písemnou formou doručenou zhotoviteli nejpozději do 15. prosince běžného 
kalendářního roku s tím, že právní účinky výpovědi nastávají a smlouva zaniká dnem 
31. prosince běžného kalendářního roku. 

3.5. Smluvně dohodnutá částka je splatná na účet zhotovitele a to na základě vystavené 
faktury. Faktura je splatná v termínu na ní uvedeném a bude uhrazena na účet 
zhotovitele, pod stanoveným variabilním symbolem. Potřebné údaje budou uvedeny na 
faktuře. Objednatel je povinen při bezhotovostní platbě na účet zhotovitele uvést správný 
variabilní symbol.  

3.6. Cena poskytovaných služeb bude zhotovitelem fakturována jednorázově na začátku 
smluvního období a poté jednorázově počátkem každého kalendářního roku.  

3.7. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 14 dnů ode dne odeslání faktury.  

3.8. Neuhradí-li objednatel vystavenou fakturu v dohodnutém termínu, je povinen uhradit 
penále ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

3.9. Platby provádí objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch účtu zhotovitele, 
vedenému u České spořitelny, a. s., č. ú. 395909349/0800, který bude uveden na faktuře.  

 

4. Práva a povinnosti smluvních stran 

 
4.1. Závazek zhotovitele k zajištění sběru a svozu odpadu se vztahuje výhradně na odpady 

shromážděné 

4.1.1. ve sběrných nádobách zhotovitele nebo objednatele na směsný komunální 
odpad – umístěných na pozemku provozovny nebo v jeho blízkosti na městem 
určených stanovištích sběrných nádob. 

4.1.2. ve sběrných nádobách zhotovitele nebo objednatele na vytříděné odpady – 
papír, plasty, sklo a nápojové kartony, označených zhotovitelem a barevně 
odlišených, umístěných na pozemku provozovny nebo v jeho blízkosti na 
městem určených stanovištích sběrných nádob. 

4.2. Zhotovitel bude provádět svoz jednotlivých složek odpadu podle předem stanoveného 
harmonogramu, v pravidelných intervalech dle četnosti svozu uvedené v příloze č. 1 této 
smlouvy. Dny svozu jednotlivých složek odpadu budou objednateli sděleny zhotovitelem.  

4.3. Zhotovitele se zavazuje v případě výpadku svozu z příčin na straně zhotovitele zajistit 
náhradní svoz nejpozději od tří pracovních dnů s tím, že v náhradním termínu budou 
případně vyvezeny i odpady shromážděné objednatelem v době výpadku vhodně 
umístěné vedle nádob (v krabicích nebo pytlích). 
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4.4. Kvalitu jednotlivých druhů odpadů je objednatel povinen doložit před 1. dodávkou 
odpadů v Základním popisu odpadu. Bez Základního popisu odpadu vč. jeho náležitostí, 
nelze odpad přijmout ani svážet ze sběrných nádob.  

4.5. Objednatel se zavazuje v den svozu umístit sběrné nádoby na směsný komunální odpad 
nebo tříděné komodity odpadu na svozové stanoviště, kterým je rozhraní pěší a jízdní 
komunikace přístupné svými parametry svozové technice zhotovitele, popř. se dohodne o 
tomto stanovišti se zhotovitelem za účelem umožnit jejich vyprázdnění. V případě, že svoz 
odpadu nebude z viny objednatele realizován, má se za to, že byl řádně proveden a 
náhradní svoz může být realizován pouze na základě zvláštní objednávky případně dohody 
objednatele se zhotovitelem. 

4.6. Objednatel se zavazuje, že při pravidelném svozu a jeho dohodnuté četnosti se nebude 
hromadit nadbytečný odpad kolem sběrných nádob. Při opakovaných závadách tohoto 
druhu se objednatel zavazuje, že na vyzvání zhotovitele objedná sběrné nádoby o větším 
objemu, nebo zvýší jejich počet, popř. četnost jejich svozu. Přitom přihlédne k doporučení 
zhotovitele. 

4.7. Objednatel se zavazuje, že o pronajaté nádoby bude řádně pečovat. V případě jejich 
poškození způsobené objednatelem nebo jejich odcizení nahradí objednatel zhotoviteli 
způsobenou škodu.  

4.8. Objednatel se zavazuje neprodleně ohlásit zhotoviteli všechny změny, týkající se 
předmětu této smlouvy (adresa, telefon, odpovědná osoba, umístění nádoby,…). 

4.9. Zhotovitele se zavazuje zajistit využití, případně odstranění všech odpadů předaných 
objednatelem zhotoviteli v souladu s touto smlouvou zákonným způsobem. 

4.10. Objednatel je oprávněn prokazovat na požádání splnění povinností vyplývajících z této 
smlouvy pověřeným orgánům státní správy v odpadovém hospodářství. 

 

5. Doba platnosti smlouvy 

 
5.1. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíců. Výpověď počíná 

běžet od 1. dne následujícího měsíce po doručení písemné výpovědi, kterékoliv ze 
smluvních stran.  

5.2. V případě, že nebude ze strany objednatele uhrazena  

5.3. Smlouvu lze rovněž ukončit na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. 

5.4. Smluvní vztah lze rovněž jednostranně ukončit při změně ceny služeb jednostrannou 
výpovědí objednatele ve smyslu čl. 3 odst. 3.4. této smlouvy. 

 

6. Závěrečná ustanovení 

6.1. Vztahy smlouvou výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem a obecně závaznými 
předpisy souvisejícími s předmětem smlouvy, platnými v ČR. 
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6.2. Změny a doplňky této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky po dohodě obou 
smluvních stran. 

6.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti dnem 
................... 

6.4. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana 
obdrží jedno vyhotovení. 

 
 
 
 
 
 

V Novém Strašecí dne      .      . 20  V Novém Strašecí dne      .      . 20 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................................  ............................................................. 

za objednatele          za zhotovitele 
BS. Stanislav Zahálka 

                   jednatel společnosti  
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Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ……… 
 

 
Specifikace služby a ceník služeb platný od 1.6.2013 
 

Objednatel:    

Fakturační adresa:   

Umístění stanoviště odpadových nádob SKO:   
 
 

Směsný komunální odpad (SKO) 
Uvedené ceny jsou stanoveny dle typu sběrných nádob, četnosti svozu a včetně manipulace se SN 
do 10m, odvozu na skládku a skládkového.  
 

Objem nádoby 
Frekvence 

svozu 
Cena / rok / 

bez DPH 

Předpokládaná 
hmotnost 
odpadu /         

1 nádoba/kg 

Počet 
nádob 

Celkem 
(Počet x 

cena) 

110 l 1 x týden 1664,- 
   

110 l 1 x 2 týdny 832,- 
   

110 l 1 x měsíc 416,- 
   

120 l 1 x týden 1764,- 
   

120 l 1 x 2 týdny 882,- 
   

120 l 1 x měsíc 441,- 
   

240 l 1 x týden 3552,- 
   

240 l 1 x 2 týdny 1776,- 
   

1100 l 1 x týden 11400,- 
   

1100 l 1 x 2 týdny 572,- 
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1100 l 2 x týden 22880,- 
   

Celkem   
   

 
 
 

 
 
Tříděné odpady (20 01 01 - papír a lepenka, 20 01 39 – plasty, 15 01 05 - kompozitní obaly) 
Uvedené ceny jsou stanoveny dle typu sběrných nádob, četnosti svozu včetně manipulace 
s nádobami do 10m a odvoz na místo konečného využití. 
 

Objem nádoby 
Frekvence 

svozu 
Cena / rok / 

bez DPH 

Předpokládaná 
hmotnost 
odpadu /         

1 nádoba/kg 

Počet 
nádob 

Celkem 
(Počet x 

cena) 

120 l 1 x týden 988,- 
   

120 l 1 x 2 týdny 494,- 
   

240 l 1 x týden 1144,- 
   

240 l 1 x 2 týdny 572,- 
   

1100 l 1 x týden 4940,- 
   

1100 l 1 x 2 týdny 2470,- 
   

1100 l (pouze 
plasty) 

2 x týden 9880,- 
   

Celkem   
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Tříděný odpad (20 01 02 - sklo) 
 

Objem nádoby 
Frekvence 

svozu 
Cena / rok / bez 

DPH 

 
Počet 
nádob 

Celkem 
(Počet x 

cena) 

1500-1800 l 
1 x 2 
měsíce 

2820,- 
   

Celkem 
      

  

 

Pronájem nádob 
   

Nádoba 
Cena/ks/rok bez 

DPH 
Typ Počet Celkem 

120 l - plastová 200,- 
      

240 l - plastová 200,- 
      

1100 l - plastová 1000,- 
      

1100 l - plechová 1500,- 
      

1500 l – 
laminátová (na 
sklo) 

1800,- 
   

Celkem 
        

 
Příplatek za manipulaci s nádobami 
V případě, že se nádoba(y) nachází ve větší vzdálenosti než 10m od komunikace, resp. místa, kam 
se může nejblíže dostat svozový vůz, je účtován příplatek za ruční manipulaci s nádobami. 
Max. vzdálenost je omezena na 30m 
 

Objem nádoby 
Příplatek / 1 

manipulaci 
Počet nádob 

Počet manipulaci 

/rok 
Celkem 

120 l 10,-       

240 l 15,-       

1100 l 50,-       

 
Počet manipulací/rok = 1 x týden = 52x, 1 x 2 týdny = 26x, 2 x týdně = 108x, 1 x měsíc = 12x 
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Rekapitulace služeb 
 

druh služby Celkem / rok 

Směsný komunální odpad   

Tříděný odpad   

Pronájem nádob  

Příplatek za manipulaci s nádobami  

Celkem   

 
 

Cena v Kč je uvedena bez DPH a bude k ní vždy připočtena daň v aktuální výši stanové zákonem o 
DPH. 
 
V Novém Strašecí dne      .       . 20     V Novém Strašecí dne      .       . 20  
 
 
 
 
 
 

.............................................................   ............................................................. 
za objednatele         za zhotovitele 

         Bc. Stanislav Zahálka 
                                      Jednatel společnosti  
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Doklad ke smlouvě č.  ………………..   

      
Základní popis odpadu přijatého k materiálovému využití  

v případě jednorázové nebo první z řady opakovaných dodávek odpadu 
(v souladu s § 16, odst.12  vyhlášky č.  294/2005 Sb.) 

 

Odstavec      
a písm. 

z přílohy 

legenda informace 

2.a) Název původce - dodavatele  
sídlo  
IČ  

2.b) Název provozovny, kde odpad 
vznikl 

Dle článku 1.1 smlouvy o díla  
 

adresa  
2.c) Název druhu odpadu 

 

katalogové číslo  
kategorie O 
výčet nebezpečných vlastností Nejsou známy. 

2.d) Popis vzniku odpadu 
 

2.e) Fyzikální vlastnosti odpadu 
(konzistence, barva, zápach aj.)  

2.f) Jméno a příjmení osoby odpovědné 
za informace uvedené v tomto 
Základním popisu 

 

bydliště-kancelář  
telefon/ fax  
e-mail  

2.g)* Protokol o odběru vzorku odpadu Nerelevantní. 
2.h)* Protokol o výsledcích zkoušek 

(vlastnostech odpadu) – dle 
vyhlášky 383/2001 Sb., přílohy č. 9, 
tabulky č. 9.2 a 9.3, případně dle 
vyhlášky 294/2005 Sb. přílohy č. 10, 
tabulky č. 10.1 

Základní popis odpadu zpracován na základě odborného 
úsudku a splňuje požadavky pro materiálovou recyklaci. 

2.i) Předpokládané množství odpadu 
v dodávce 

 

2.j) Předpokládaná hmotnost a četnost 
dodávek odpadu shodných 
vlastností 

Dle přílohy č.1 ke smlouvě o dílo 
 

Předpokládané množství odpadu 
dodaného do zařízení za rok 
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Odstavec      
a písm. 

z přílohy 

legenda informace 

2.k) Návrh  kritických ukazatelů 
sledovaných původcem 

Vizuální kontrola při přejímce odpadů 

sledovaných oprávněnou 
osobou 

Osoba oprávněná k převzetí odpadů 

Vysvětlivka : Každý řádek musí být vyplněn ! 

 
 
 
 
 
 
 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE ODPADU: 
 

Dodavatel odpadu (vlastník - původce nebo oprávněná osoba) prohlašuje, že veškeré informace uvedené 
v základním popisu odpadu jsou pravdivé a že při další dodávce odpadu stejného katalogového čísla se 
bude ve skutečnosti jednat o tentýž odpad, který v tomto základním popisu deklaruje. 

 

Datum: …………………………… 

Za správnost odpovídá (dle bodu 2f) :    Podpis: ………………………………………. 
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Vážení obchodní přátelé, 

od 1.1.2006  je povinností každého dodavatele odpadu (vlastníka odpadu), který 
odpad předává do zařízení k využití odpadu předložit tzv. ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU 
(dále ZPO). Tato povinnost vyplývá s účinností novely vyhlášky č. 383/2001 Sb. a 
O podrobnostech nakládání s odpady a nové vyhlášky č. 294/2005 Sb. O podmínkách 
ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu. Vyplněný formulář ZPO 
musí dodavatel odpadu (vlastník odpadu) poskytnout provozovateli v první z řady 
opakovaných dodávek odpadu. 

Návod k použití 

Výpočet množství směsného komunálního odpadu (SKO) v jedné 
dodávce a za rok 

 

Objem nádoby 
Frekvence 

svozu 

Předpokládaná 

hmotnost / kg / 

nádoba / 1 svoz 

Předpokládaná 

hmotnost / kg / rok 

120 l 1 x týden 14 kg 728 

120 l 1 x 2 týdny 14 kg 364 

120 l 1 x měsíc 14 kg 182 

240 l 1 x týden 22 kg 1210 

240 l 1 x 2 týdny 22 kg 605 

1100 l 1 x týden 87 kg 4524 

1100 l 1 x 2 týdny 87 kg 2262 

1100 l 2 x týden 87 kg 9048 

 


