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Smlouva  

o zapojení do systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu na území města Rožnova pod Radhoštěm 

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „občanský zákoník“),   

a § 17 odst. 4 a 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o z měně některých dalších zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), 

a v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou města Rožnov pod Radhoštěm o stanovení systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 

stavebním odpadem na území města Rožnova pod Radhoštěm (dále jen “OZV“) 
   

I. 

Smluvní strany 

1. Město Rožnov pod Radhoštěm 

Sídlo: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

IČO: 00304271 DIČ:  CZ00304271 

     Bankovní spojení: 94-2772590257/0100 

Zastoupeno: Ing. Michaelou Slobodovou, vedoucí Odboru správy majetku Městského 

 úřadu Rožnov pod Radhoštěm na základě pověření ze dne 24. 11. 2017 

(dále jen „město“). 
 

2. Obchodní firma/Název*:  

Jméno a příjmení*: 

Sídlo:   

IČO:   

DIČ:   

Adresa pro doručování: 

Adresa přistavení nádoby:  

Zastoupen:  

Kontaktní osoba:  

Telefon:  

Bankovní spojení:  

č.ú.:   

Zápis ve veřejném seznamu:  

(dále jen „původce“) 

II.  

Účel smlouvy 

1. Původce je podle § 4 odst. 1., písm. x) zákona o odpadech právnickou osobou* // fyzickou 

osobou* oprávněnou k podnikání, při jejíž činnosti vznikají odpady a která produkuje při své 

činnosti odpad podobný komunálnímu odpadu tj.:  

• veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti právnických osob nebo fyzických osob 

oprávněných k podnikání, který je zařazený do skupiny odpadů 20 (Komunální odpady) dle 

přílohy vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů (dále jen „odpad“).  

2. Město stanovilo v OZV systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města (dále jen 

„systém“). Původce má zájem využívat systém stanovený v OZV za účelem odstraňování 

odpadu, a proto uzavírá s městem v souladu s § 17 odst. 4. zákona o odpadech tuto smlouvu o 

zapojení a využívání systému. 

3. Účelem této smlouvy je úprava vztahů mezi městem a původcem zapojeným do systému města 

s tím, že za službu, tj. za odstraňování odpadu, v souvislosti se zapojením a využíváním systému 

města původcem, si smluvní strany sjednávají cenu. 

III. Předmět smlouvy 
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1. Město se zavazuje zajistit službu, tj. odstraňování odpadu vznikajícího na straně původce na 

území města vymezeném jeho katastrálními územími.  

2. Původce prohlašuje, že odpad, který produkuje, nemá žádné nebezpečné vlastnosti podle zákona 

o odpadech ani podle přímo použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečných vlastnostech 

odpadů (zejm. Nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014).  

3. Původce se zavazuje městu řádně a včas uhradit cenu sjednanou za službu uvedenou v odst. 1. 

tohoto článku poskytovanou městem dle článku IV. (tabulky č. 1) této smlouvy. 

4. Původce prohlašuje, že: 

a) * je vlastníkem potřebného počtu sběrných nádob určených pro příslušné složky odpadu 

v souladu s OZV (dále jen „nádob“), které si zajišťuje a udržuje na vlastní náklady.  

b) * není vlastníkem potřebného počtu sběrných nádob určených pro příslušné složky odpadu 

v souladu s OZV (dále jen „nádob“), proto se smluvní strany dohodly na tom, že si původce 

od města vyzvedne dostatečný počet plastových pytlů pro odpad a potvrdí svým podpisem 

jejich převzetí. 

IV. Cena a platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně za zajištění služby poskytované ze strany města uvedené v 

článku III. odst. 1. této smlouvy takto: 

Tabulka č. 1  

Druh nádoby 
Cena za 
1 ks/Kč 

(bez DPH) 

Počet 
nádob/pytlů 

 
Četnost svozu 

popelnice 110 nebo 120l 60,-    

popelnice 240 l 95,-   

kontejner 1100 l 260,-    

pytel 110 l 70,-    

Tříděný odpad:     

plast - pytel 40,-    

nápojové kartony - pytle 45,-   

plast - nádoba 1100 l  105-    

papír - nádoba 1100 l  70,-    

sklo - nádoba 1100 l  70,-    

2. Cenu zaplatí původce formou bezhotovostního převodu na bankovní účet města vedený v článku 

I. této smlouvy nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm na 

adrese uvedené v článku I. této smlouvy. Podkladem placení dohodnuté ceny bude vždy daňový 

doklad (faktura) vystavený městem v souladu se zákonem č.235/2004Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Smluvní strany se dohodly, že daňový doklad bude splatný ve lhůtě uvedené v tomto dokladu, 

která však nebude kratší než 10 kalendářních dní a delší než 21 kalendářních dní.  

4. Výše DPH bude účtována k dohodnuté ceně v souladu s příslušnými právními předpisy ve znění 

platném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

5. Dohodnutá cena bude fakturována dle skutečných svozů odpadu vždy k poslednímu dni 

kalendářního  

a) čtvrtletí*  

b) kalendářního pololetí* .             

6. Pokud zahájení (provozování) podnikatelské činnosti (získání příslušného oprávnění k 

podnikání) a produkování odpadu při podnikatelské činnosti / nevýrobní činnosti na území města 
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nastaly v průběhu příslušného kalendářního roku a jedná se o dobu kratší než rok (než 12 

měsíců), platí původce cenu v poměrné výši, která se stanoví jako 1/12 výše ceny za rok 

násobeno počtem zbývajících měsíců do konce příslušného kalendářního roku.  

Původce platí cenu od dne následujícího po dni, ve kterém příslušná skutečnost nastala. 

7. Město je oprávněno cenu jednostranně změnit v případě změn právních předpisů, zejména 

zákona o dani z přidané hodnoty, majících vliv na výši této ceny. O změně ceny bude 

bezodkladně informovat původce.  

 

V. Práva a povinnosti původce 

1. Původce je povinen postupovat v souladu s touto smlouvou a dodržovat zejm. ustanovení zákona 

o odpadech a OZV, která je přístupná na webových stránkách města na adrese www.roznov.cz .  

2. Původce je zejm. povinen v souladu s OZV třídit odpad a odkládat odděleně do příslušných 

sběrných nádob způsobem a na místa k tomu městem určená, pokud s odpadem nenakládá nebo 

se jej nezbavuje jiným způsobem stanoveným v zákoně o odpadech. 

3. Původce je povinen, ve stanovený termín svozu odpadu umístit příslušné sběrné nádoby v těsné 

 blízkosti komunikace. 

4. V případě, že původce poruší povinnosti uvedené v předchozích odstavcích, je povinen uhradit 

městu cenu dle článku IV. této smlouvy i v případě, že se jedná o odpad jiného původce 

v provozovně na adrese uvedené v článku I. této smlouvy.  

5. Původce není oprávněn převést jako postupitel svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo z její 

části třetí osobě.  

VI. Smluvní pokuty 

1. Pro případ prodlení původce s placením dohodnuté ceny dle článku IV. této smlouvy se smluvní 

strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05 % z dlužné částky včetně DPH za každý den 

prodlení.  

2. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě a za podmínek uvedených v jejím vyúčtování.  

3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost původce odstranit závadný stav, ani právo města 

na úhradu škody, kterou je oprávněno vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to bez 

ohledu na výši škody.  
 

VII. Ostatní ujednání 

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2018.  

2. Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

3. Tuto smlouvu lze ukončit před uplynutím ujednané doby dohodou smluvních stran nebo 

výpovědí. Dohoda o zrušení smlouvy před uplynutím ujednané doby a i výpověď před 

uplynutím ujednané doby musí mít písemnou formu, jinak jsou neplatné. Za písemnou formu 

nebude pro tento účel považována e-mailová či jiná elektronická zpráva. 

4. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu ukončit písemnou výpovědí i bez 

udání důvodu. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet prvního dne kalendářního 

měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně na 

adresu pro doručování uvedenou shora. 

5. Město je oprávněno od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smluvních 

povinností původce. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména postup původce 

v rozporu se zákonem o odpadech nebo platnou OZV. Odstoupení je účinné dnem doručení 

písemného odstupujícího projevu druhé smluvní straně na adresu uvedenou shora do budoucna. 

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud původce nezaplatí řádně a včas dohodnutou cenu dle 

článku IV. této smlouvy, tato smlouva se ruší prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 

http://www.roznov.cz/
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po uplynutí kalendářního měsíce, v němž měla být dohodnutá cena zaplacena.  

7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č.106/1999Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem a v souladu 

s uvedeným právním předpisem, a dále se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy, příp. 

všech údajů uvedených v této smlouvě a jejích případných přílohách a dodatcích, 

v informačních systémech oprávněného, příp. systémech/registrech dle platných právních 

předpisů. 

8. Původce na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku 

9. Původce není oprávněn převést jako postupitel svá práva a povinnosti ze smlouvy nebo z její 

části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu města, za který nebude pro tento účel 

považována e-mailová či jiná elektronická zpráva. 

 
 

VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemného dodatku 

podepsaného oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 

výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Dodatek se neuzavírá v případě změny 

názvu, statutárního orgánu, sídla či bankovního účtu kterékoli ze smluvních stran. V takovém 

případě postačí písemné oznámení o změně. 

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti zasílané městem původci v souvislosti s touto 

smlouvou, zejména daňové doklady, vyúčtování smluvních pokut, apod., se považují za 

doručené pátým dnem po jejich odeslání na adresu pro doručování uvedenou shora. 

3. Smluvní strany se zavazují neprodleně vzájemně informovat o změně všech skutečností, které 

mohou mít vliv na plnění práv a povinností z této smlouvy. V případě, že dojde ke změně 

jakýchkoliv skutečností týkajících se smluvních stran, je smluvní strana, u níž taková změna 

nastala, povinna ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy k takové změně došlo, písemně o této změně 

informovat druhou smluvní stranu, jinak odpovídá za škodu, která druhé smluvní straně 

v důsledku porušení této povinnosti vznikla 

4. Právní vztahy, touto smlouvou neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku; pokud se některé z ujednání obsažených v této smlouvě neshoduje se zákonnými 

ustanoveními, jde o projev vůle smluvních stran se od zákonných ustanovení odchýlit a nahradit 

ustanovení ujednáními obsaženými v této smlouvě.  

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž město obdrží 

dvě vyhotovení a původce jedno vyhotovení. 

6. Ukáže-li se kterékoliv z ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné nebo se z jakýchkoliv 

důvodů neplatným nebo neúčinným stane, nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost 

ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ se smluvní strany zavazují nahradit bez 

zbytečného odkladu neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným a účinným tak, 

aby význam ustanovení neplatného nebo neúčinného zůstal 

7. Dojde-li po uzavření této smlouvy ke změně právních předpisů, v jejímž důsledku vznikne 

povinnost upravit smluvně záležitosti touto smlouvou dosud neupravené, zavazují se smluvní 

strany přijmout bez zbytečného odkladu dodatek k této smlouvě, kterým chybějící záležitosti 

upraví tak, aby obsah dodatku při zachování požadavků stanovených právním předpisem 

odpovídal účelu této smlouvy.  

8. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku s dodatkem či odchylkou, 

není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

9. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 

strany měly či chtěly ujednat. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě 
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ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 

ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádné ze smluvních stran jakýkoli závazek. 

10. Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města Rožnov pod Radhoštěm na zasedání 

usnesením č 1518/96, dne 24. 11. 2017.  

11. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevyhovujících podmínek a toto stvrzuji svými 

podpisy. 

 

 

 

 

 

V …………….………. dne: ………….   V Rožnově p. R.,  dne  29. 11. 2017 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………..                                   ……………………………………. 

             původce// za původce                                                  za město Rožnov pod Radhoštěm 

                            Ing. Michaela Slobodová  

 

 

 

 

 

…………………………………………………... 

za původce podepsal: (vypsat hůlkovým písmem) 
 

* Nevyhovující škrtněte, a označte viditelně platnou variantu 

 

 


