čmlouva Č. OS200620000116

Evidenční číslo:40/0459

Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů

Smluvní strany:
1.

EKO-KOM, a. S.
lČ 251 34 701, DIČ: CZ25134701
se sídlem Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4,
zapsaná v obchodUn rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 4763,
jejímž jménem jednají Ing. Zbyněk Kozel, předseda představenstv%
Mgr. Hana Zmítková, místopředsedkyně představenstva,
bankovní spojení: ING Bank N.V. Prague Branch , č. účtu: 1000366402/3500
adresa elektronické pošty: info@ekokom.cz
(dále jen ,,společnost') na straně jedné

a
2.

Obec Frymburk
IČ 00245861,
adresa: Frymburk 78, 382 79 Frymburk;
jejímž jménem jedná Ob Řezáč, starosta,
bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. účtu: 1822-241/0100,
adresa elektronické pošty: starosta@frymburk.info.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 § 269 odst. 2 obchodního zákoníku a § 21 odst. 3 zákona Č. 477/2001 Sb., o obalech a q změně
některých zákonů, ve mění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o obalech"), tuto
Smlouvu O ZAJIŠTĚNÍZPĚTNÉHO ODBĚRU A VYUŽITÍ ODPADŮ Z OBALŮ.

ČÁSTI
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
I.
Úvodní ustanovení
l.

2.

3,

Společnost je akciovou společností, které bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci podle § 17 zákona o
obalech.
Rozhodnutí bylo vydáno Ministerstvem Životního prostředí dne 28.3.2002,
čj.ooDp/9246/1440/3/02. Na základě této skutečnosti je společnost v rámci jí provozovaného systému
EKO-KOM oprávněna zajišťovat sdružené plněni povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů a
k tomuto účelu uzavírat smlouvy o sdruženém plnění. Rozhodnutím Ministerstva životního prostředí čj.
OODP/5442/05 ze dne 29.3.2005 byla prodloužena platnost uvedeného roZhodnutí o autorizaci do
31.12.2012.
Společnost je oprávněna zajišťovat sdružené plnění pro spotřebitelské, skupinové a přepravní obaly a pro
všechny druhy obalů, včetně obalů průmyslových. Toto sdružené plnění zajišťuje ve spolupráci s obcemi
a s dalšími oprávněnými osobami v rámci jí provozovaného systému, kterého se dále účastní nositelé
povinnosti zajišťovat zpětný odběr a využití obalů a odpadu z obalů jakožto smluvní partneři společnosti
(dále jen ,,Systém sdruženého plnění EKO-KOM").
Obec je původcem komunálního odpadu podle § 4 písm. p) 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 systému pro nakládání s komunálním odpadem (dále jen ,,odpadový systém obce"). Při
provozování Odpadového systému obce je sbírán a tříděn odpad, který je dále předáván k recyklaci ve
smyslu zákona o obalech, tí. k využití proceseľrl kterým jsou odpady z obalů nebo obalových prostředků
oebo jejich zbytky případně spolu s dalšími materiály přeměněny ve výrobek nebo 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.
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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 mluvní partnery, prostřednictvím činnosti obce a Odpadového systému obce, jakožto
služby poskytované obcí společnosti, a s cílem zajistit co nejvyšší využití odpadů z obalů jako druhotné
suroviny, a to v souladu s platnou právní úpravou.
JI.
Předmět smlouvy

1.

2.

Obec se touto smlouvou zavazuje v rámci.provozování Odpadového systému obce zajišťovat u)ětný
odběr, tí. odebírat použité obaly od spotřebitelů za účelem využití nebo odstranění odpadu z obalů, a dále
zajišťovat recyklaci odpadu z obalů nebo jejich další využití v souladu se zákonem o obalech a zákonem
o odpadech. Společnost se jí za to zavazuje zaplatit odměnu.
odpadový systém obce je zároveň ystémem pro zajištění ápětného odběru obalů a odpadu z obalů.
zpětný odběr a recyklace, popř. jiné využití odpadů z obdů ve smyslu zákona o obalech, realizované
obcí, představují zajišt'ování u)ětného 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.
P

ČÁSTII
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
III.
Recyklace a využití odpadu z obalů

L
2.
3.

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.
Obec je povinna určit místa, Karn mohou fýzické osoby odkládat komunální odpad, který p'odukují, a
která jsou současně místy u'ětného odběru odpadu z obalů, a komunálni odpad odděleně shromažd'ovat,
třídit a předávat k dalšímu vyuŽiti, v souladu. se zákonem o odpadech.
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.
' IV.
Evidence a vykazování, informaČňí povinnosti obce ve vztahu ke společnosti

l.

2.

3.

Obec se zavazuje poskytovat společnosti pravdivé a úplné informace o celkovém množství a druzích
komunálního odpadu, který byl v rámci odpadového systému obce vytříděn, zrecyklován (popř. jinak
využit) a odstraněn, v příslušném kalendářním čtvrtletí (dále jen ,,Období"), a o recyklaci (vyuŽití) 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. V případě r'eqyklace
je evidence vedena až po mat£riá]ové 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 informace za každé Období předat společnosti vždy nejpozději do 30 dnů od skončení
tohoto Období, a to formou výkazu, jehož vzor tvoří přílohu č. l této smlouvy (dále jen ,,výkaz"). Výkaz
lze předat písemně, faxem nebo elektronickou poštou. Společnost potvrdí obci přijetí Výkazu písemně,
faxem nebo prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) nejpozději do deseti (IQ) pracovních dnů od
přijetí Výkazu a současně v tomto potvrzení uvede výši odměny za dané Období, na kterou obci vznikl
nárok (ČI. VII odst. 4).
Společnost je oprávněna vzor výkazu jednostranně změnit. Tuto změnu je povinna obci písemně
oznámit. Obec je povinna poskytovat společnosti informace pmstřednictvím nového vzoru Výkazu
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4.

5.

6.
7.

8.

počínaje Obdobím, uvedeným v oznámení ,o změně, nejdříve však za Období, v nčmz jí byla změna
vzoru Výkazu oznámena.
'
Obec je dále povinna poskytovat společnosti technicko-ekonomické informace týkající se sběru, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpa.du 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.
Obec je povinna na požádání neprodleně, nejpozději však do 15 pracovních dnů od tohoto požádání,
prokázat společnosti pravdivost a úplnost poskytnutých informací, a to především dokladů potvrzujících
hmotnost a způsob vážení sebraného odpadu, dokladů o skutečné fíekvenci svozu nádob a dokladů o
předání odpadů k využití, a to zejména prostřednictvím předložení dokumentů týkajících se nakládání
s odpady a veškeľých písemných potvrzení a ostatních dokladů ze strany osob oprávněných k nakládání
s odpady podle zákona o odpadech, zvláště pak prostřednictvím dokladů, které mají charakter řádných
účetních dokladů. Obec je rovněž povinna umožnit společnosti nebo společností unčené osobě nahlédnout
do jejích dokladů týkajících se sběru, třídění a recyklace odpadu (popř. jiného využití ve smyslu zákona o
obalech), a to na požádání neprodleně, nejpozději však do 15 pracovních dnů od tohoto požádání. 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 někteíého
subjektu zúčastněného v Systému sdruženého plnění EKO-KOM 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 jiin prováděné kontroly umožní nahlédnout do svých
dokumentů týkajících -se nakládání s odpady:
Obec je povinna výše uvedené doklady včetnč výkazů archivovat minimálně 4 roky pro potřeby kontroly
ze strany Společnosti; tím nejsou dotčeny povinnosti obce stanovené zvláštními předpisy.
V případě, že obec poskytne společnosti nepravdivé nebo neúplné informace, je obec povinna
neoprávněně vyplacenou odměnu společnosti vrátit, a to do 30 dnů od vyžádání společností. Ve stejné
lhůtě je na základě výslovné žádosti společnosti obec povinna zaplatit společnosti smluvní pokutu ve výši
67,- KČ za každou celou tunu nepravdivě nebo neúplně vykázaného sebraného, vytříděného či
recyklovaného nebo jinak využitého odpadu. Tim není dotčeno oprávnění společnosti od smlouvy
odstoupit.
V případě prodlení s řádným, pravdivým či úplným poskytnutím informací podle odst. 2 nebo odst. 4
nebo s prokázáním pravdivosti nebo úplnosti těchto informací podle odst. 5 nebo poskytnutím
součinnosti příslušnému orgánu podle odst. '5 má společnost právo účtovat obci smluvní pokutu ve výši
100,- Kč za každý den prodlení a obec je povinna vyúčtovanou smluvní pokutu zaplatit. Společnost je
však nejprve povinna poskytnout obci alespoň desetidenní dodatečnou lhůtu ke splnění její povinnosti;
v případě, Že obec zjedná v této lhůtě úplnbu nápravu, nárok společnosti na zaplacení smluvní pokuty
zaniká. V případě, že obec informace neposkytne ani v další dodatečné lhůtě, kterou jí poskytne
společnost a která musí Činit alespoň deset (ID) dní, zaniká dále její nárok na odměnu za Období, za něž
je v prodlení s předáním informací; tím není dotčen nárok společnosti na předání těchto infomiací.
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Úprava (dotřídění) a využití odpadů z obalů 'může probíhat v běžném nebo v garančním režimu. Pokud
společnost pro určité období a určitý druh nebo typ odpadů z obalů vyhlásila garanční režim, je obec
oprávněna zvolit si, zda pro zajištění využití daného odpadu z obalů v daném období využije garanční
nebo běžný režim; běžný režim je oprávněna využít vždy.
Předáním odpadů z obalů v garančním režimu se rozumí předání komunálních odpadů včetně odpadů
z obalů, jejichž vytřídění obec zajistila, k úpravě (dotřídění) a recyklaci nebo jinému využití garančnímu
partnerovi (odst. 4) za garantovanou cenu, kterou za odpady z obalů získaných z předaných odpad4
zaplatí obci (popř. smluvnímu partnerovi obce, kteiý pro obec zajišťuje nakládání s odpady - např.
svozové firmě) garanční partner, a kterou pro určité kalendářní čtvrtletí a určitý druh nebo typ odpadů
včetně odpadů z obalů vyhlásila jako garantovanou cenu společnost. Garanční režim je společností
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5.

6.
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8.

.
vyhlašován
většinou s cílem podpořit s ohledem na povlnnostl uložené společnosti roZhodnutím o
autorizaci krátkodobě nebo dlouhodobě reCyklaci nebo jiné využití určitého druhu nebo typu odpadu,
jehož úprava a/nebo recyklace nebo jiné využití jsou z určitých důvodů problematické, a má fakultativní
a nadstandardní charakter.
Běžným režimem se rozumí předání odpadu včetně odpadů z obalů k vytřídění a recyklaci nebo k jinému
využiti' mimo garanční režim, tj. zpravidla za tržních podmínek.
Obec je v garančním režimu oprávněna před,at odpady včetně odpadů z obalů (nebo zajistit jejich předání
prostřednictvím svého smluvního partnera). pouze osobě oprávněné nakládat s odpady podle zákona o
odpadech, která je uvedena v seznamu garančních partnerů společnosti pro dané kalendářní čtvrtletí.
Společnost je povinna uveřejňovat na svých internetových stránkách seznam garančních partnerů,
kteíými mohou být pouze osoby oprávněné nakládat s odpady podle zákona o odpadech, provádějící
úpravu odpadů spočívající v třídění či dotřídění odpadů za účelem jejich budoucího využití [§ 4 písm. k)
zákona o odpadech] (dále jen ,,úpravci odpadů") nebo provádějící materiálové využití odpadů spočívající
v jejich recyklaci [§ 4 písm. m) zákona o odpadech] nebo jiné 'využití dle zákona o odpadech (dále jen
,,zpracovatelé"). V tomto seznamu společnost u jednotlivých úpravců odpadů a @racovatdů uvádí údaje
o jejich celkové kapacitě rezervované pro převzetí k úpravě (dotřídční)/recyk1aci nebo jinému využiti
odpadů včetně odpadů z obalů v daném kalendářním čtvrtletí od obcí zúčastněných v Systému
sdruženého plnění EKO-KOM a dále zde uvádí garantovanou cenu, která představuje minimální cenu,
kterou je garanční partner povinen zaplatit:obci (smluvnímu partneru obce) za odpady včetně odpadů
z obalů předané v garančním režimu. Společnost je povinna tyto údaje zveřejněné na internetu pravidelně
aktualizovat. Pokud obec využívá k nakládání se svým odpadem třetí osobu (smluvního partnera svozovou firmu), pro výši odměny za zajišťování využití je rozhodující, v jakém režimu byl odpad včetně
odpadu z obalů tímto smluvním partnerem skutečně předán.
Obec není oprávněna předat odpad včetně odpadu z obalů v garančním režimu, pokud nebyl pro dané
období nebo daný typ nebo druh odpadu společností vyhlášen, nebo pokud byl pro dané období nebo
daný typ nebo druh odpadu společností zrušen nebo pozastaven. jednotlivým garančním partnerům lze
předávat odpad včetně odpadu z obalů v gdrančním režimu nejvýše do výše jejich dosud nevyčerpané
rezervované kapacity pro dané kalendářní čtvrtletí.
VyhláŠení garančního režimu i jeho specifikace, včetně určení garantované ceny, jsou plně v kompetenci
společnosti a závisí na jejíin volném uvážení. Společnost nemá povinnost vyhlásit garanční režim ani při
jeho vyhlášení zajistit uňitě množství rezervované kapacity u garančních partnerů. Společnost je
oprávněna vyhlásit garantovanou cenu i v nulové výši, popř. záporné výši. Společnost je oprávněna
vyhlásit garanční režim jen na omezenou dobu a jednostranně zrušit nebo pozastavit garanční režim
vyhlášeny pro určitý druh nebo typ odpadu, a to i v průběhu kalendářního čtvrtletí, pro který byl
vyhlášen. Garantovanou cenu je společnost Povinna vyhlásit a uveřejnit na svých internetových stánkách
do začátku období, v němž bude tato cena platit.
Obec je povinna sledovat internetové stránky společnosti v souvislosti s vyhlašováním garančního režimu
a oznamováním ceníku společnosti (ČI. X) a dalšími souvisejícími záležitostmi. Společnost je povinna na
vyžádání obce zasílat obci aktuální ceníky a zkrácené informace o vyhlášení garančního režimu
elektronickou poštou na adresu elektronické pošty obce uvedenou v záhlaví této smlouvy, popř. jinou
adresu elektronické pošty uvedenou obcí, avšak i v tomto případě se za omámení ceníku a ostatních
skutečností ve vztahu k obci považuje jťjich zveřejnění na internetových stránkách společnosti.
Společnost je povinna mít po dobu trvání této smlouvy zřízeny své internetové stránky, tyto provozovat a
pečovat o jejich řádné a spolehlivé fungovádí (současná adresa těchto stránek je www.ekokom.cz).
Pokud obec bude využíval garanční režim prostřednictvím svého smluvního partnera (svozové ňmy), je
povinna to písemně oznámit společnosti včetně speciňkace tohoto smluvního partnera (smluvních
partnerů). Případné změny je obec povinna neprodleně omámit společnosti. Smluvnímu partnerovi, jenž
nebyl obcí společnosti písemně specifikován alespoň 30 dní předtím, než požádal o využití garančního
režimu, není spoleČnost povinna umožnit toto využití.
' VI.
Práva a poyinnosti společnosti

1.

Společnost je poviona platit obci odměnu podle ČI. VII - X.
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Společnost je oprávněna uveřejnit obec v databázi svých smluvních partnerů, jejichž prostřednictvím
zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů z obalů, která může být veřejně přístupná prostřednictvím
internetu, a informovat třetí osoby (zejména smluvní partnery, úpravce odpadů a zpracovacje) 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.
SpoleČnost je povinna informovat obec o uskutečnění změny rozhodnutí o autorizaci dle ČI. I odst. l
dopisem a prostřednictvím oznámení uveřejněného v Obchodním věstníku nejpozději do jednoho měsíce
ode dne, kdy měna rozhodnutí o autorizaci nabyla právní moci. To neplatí pro měny rozhodnutí o
autorizaci, které se přímo netýkají činností yykonávaných obcí podle této smlouvy. Obec prohlašuje, že
si je vědoma vydání roZhodnutí o autorizaci Ministerstvem životního prostředí dle Cl. I odst. l.
Společnost je při kontrole podle ČI. IV odst. 5 povinna cbňnit důvěrné informace, které získá od obce, a
šetřit oprávněné zájmy obce. Společnost je oprávněna tuto kontrolu provádět ve spolupráci s externím
subjektem vykonávajícím kontrolu (např. auditorem); toho je povinna smluvně zavázat k ochraně
důvěmosti informací.
V případě, že společnost při kontrole některé z (dalších) obcí zapojených do systému sdruženého plnění
zjisti' porušení smlouvy, uzavřené mez-i touto (další) obcí a společnosti', a podle konkrétních okolností
případu bude mít společnost za to, že k obdobnému porušení moblo dojít i u obce, která je smluvní
stranou této smlouvy, je společnost oprávněna písemně požádat tuto obec o staoovisko 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 14 dnů od jeho obdržení.
ČÁST III
ODMĚNA
VII.
Odměna

l.

2.

.
W

3.
4.
5.
6.

7.

Společnost se zavazuje zaplatit obci za plnění poskytovaná podle této smlouvy odměnu, která je tvořena
paušální odměnou za zajišťování zpětného odběru, jejíž výši společnost vypočte podle počtu obyvatel
obce, a odměnou za zajišťování využiti" odpadu z obalů (dále jen ,,odměna za zajišťování využití"), jejíž
výši společnost vypočte na základě celkového množství komunálního odpadu, které obec sebrala,
vytřídila a předala k recyklaci, popř. k jinému využití podle zákona o obalech, za příslušné Období.
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 doručení Výkazu společnosti.
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 odměně připočítává
Odměna za příslušné Období je splatná do třiceti dnů od vystavení faktury obcí. Faktum může obec
vystavit po předání informací společnosti podle ČI. JV odst. 2 a potvrzení tohoto přijetí společností podle
ČI. N odst. 2 věty poslední.
V případě, že plnění poskytovaná podle této smlouvy podléhají dph, musí faktura obsahovat náležitosti
daňového dokladu podle zvláštního zákona.
Použití odm&y podle této smlouvy je účélově vázáno. Odměnu lze použít jen pro účely související
s nakládáním s využitelnými složkami komunálního odpadu obsahujícími odpady z obalů, zejména na
financování:
a)
vzdělávacích a informačních programů v oblasti odpadového hospodářství, určených občanům
obce, včetně informování spotřebitelů'o zpětném odběru a využití odpadů z obalů;
b)
poradenské, konzultační a projekční činnosti v oblasti tříděného sběru a využívání odpadů;
c)
systému sběru využitelných komunálních odpadů, jejich třídění a využívání.
Obec je povinna způsob použití odměny společnosti na její písemnou žádost prokázat do 15 pracovních
dní od požádání v souladu s ČjjV odst. 5 smlouvy.
Společnost je oprávněna od této smlouvy okamžitě odstoupit v případě, Že obec použila odměnu g
rozporu s odst. 6 nebo pokud jí obec způsob-použiti odměny včas nebo řádně neprokáže. Kromě toho mt
společnost právo na vrácení již vyplacené odměny, která byla použita v rozporu s odst. 6, nebo jejíi
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použití v souladu s odst. 6 nebylo obcí řádně prokázáno, a na vrácení odměny za Období, v němž došlo
k zániku smlouvy v důsledku odstoupení společnosti, pokud společnost od smlouvy odstoupila.
VIII.
Paušální odměna
l.
2.
3.

Paušální odměna za zajišťování 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
Počet obyvatel obce v příslušném kalendářním roce se stanoví dle údaje k 31.12. předchozího
kalendářního roku zveřejněného Českým statistickým úřadem.
Paušální odměna za zajišťování zpětného odběru za příslušné Období se stanovi podle poměru počtu
kalendářních měsíců v Období a počtu kalendářních měsíců v kalendářním roce.
IX.
Odměna za. zajišťování využití

j

'

2.

3.

4.
Ô

5.

6.

7.

Odměna za zajišťování využití je tvořena základní složkou, bonusovými složkami a garanční složkou.
Podmínkou pro zvýšení základní složky odměny o bonusovou složku nebo pro uplatnění garanční složkv
je splnění podmínek pro uplatnění těchto složek obci.
Základní složka odměny za zajištění využití se vypočte tak, že v rámci celkového množství komunálního
odpadu, který obec vytřídila dle Výkazu, 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. Standardy složení komunálních
odpadů a podílu obalové složky tvoří přílohu č. 4 této smlouvy a pro jejich změny platí obdobně ČI. X
odst. l - 5. výše odměny může být v sazebníku odměD rozlišena podle způsobu využití odpadů z obalů
nebo podle způsobu sběru odpadu.
ZákladDí složka odměny za zajištění využití vypočtená podle předchozího odstavce bude vynásobena
jednotlivými koeficienty (bonusy) a tak návýšena o bonusovou složku. Koeficienty jsou stanoveny
v platném ceníku vyhlášeném společností. V případě, že obec bude mít nárok na zvýšení základní složky
odměny za zajištění využiti více koeficienty, násobí se jednotlivými koeficienty pouze základní složka,
nikoliv základní složka navýšená o bonusovou složku; celková výše bonusové složky se vypočte tak, že
se základní sloŽka odměny zvlášť vynásobí jednotlivými koeficieoty a jednotlivá navýšení (tj. násobek
základní složky odměny a příslušného koeficientu) se pak sečtou.
V případě, Že pro obec provozuje odpadový systém obce osoba, která je akreditována systémem
sdruženého plnění EKO-KOM, má obec právo uplatnit vůči společnosti nárok na zvýšení odměDy
koeficientem (akreditační bonus) podle ceníku. Aktuální seznam osob akreditovaných systémem
sdruženého plnění EKO-KOM společnost uveřejňuje na svých internetových stránkách. Pokud taková
osoba zajišťuje pro obec nakládání pouze s částí odpadů obce, lze uplatnit nárok na zvýšení odměny
pouze ve vztáhu k této části odpadů, a to procentním podílem k celkovému množství vytříděných odpadů
v obci, Tímto procentoím podílem bude vynásoben koeficient.
V případě, Ze obec chce uplatnit nárok na zvýšení odměny koeficientem podle předchozího odstavce, je
povinna ve Výkazu podle ČI. IV odst. 2 uvéSt v každém případě, v němž hodlá uplatnit nárok na zvýšení
odměny, obchodní firmu a identifikační číslo osoby, která pro obec provozuje odpadový systém obce a
dále číslo její platné akreditace. V případě, že obec neuplatní nárok na zvýšení odměny již ve Výkazu,
tento nárok jí nevzniká.
Garanční složka odměny se vypočte tak, že v rámci celkového množství komunálního odpadu, který obec
vytřídila v daném Období a řádně předala k úpravě (dotřídění) v garančním režimu, bude v souladu se
standardy složení komunáhňch odpadů a podílu obalové složky určen množstevní podíl jednotlivých
složek komunálních obalových odpadů dle přílohy Č.4 této smlouvy. Takto stanovené množstevní podíly
budou vynásobeny příslušnými sazbami 'dle ceníku platného pro příslušné Období vyhlášeného
společnosti"; tento ceník tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
Celková odměna za zajišťování využití 'odpadů je součtem základní složky odměny, upravené
bonusovými složkami (pokud na ně vznikl nárok), a garanční složky, pokud byl odpad z obalů nebo jeho
část předán v garančním režimu.
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ČJ.X
Změna odměl)y

1.
2.

3.

4.
l.

5.

6.

výši odměny mohou smluvní strany měnit na základě písemné dohody anebo postupem podle odstavců 2
-6.
Společnost je oprávněna uveřejnit prostřednictvím svých internetových stránek oznámeaí o změně ceníku
odměn (příloha č. 3) pro dané nebo následující Období; toto omámení se považuje za účinné v den
následující po dni umístění tohoto oznámení na předmětné internetové stránky. Toto oznámení se
pokládá za návrh změny odměny a musí v něm být určeno Období, za který má být již placena odměna
ve změněné výši, a datum, kdy bylo oznámení na internetových stránkách uveřejněno.
V případě učinění oznámení od společnosti' podle odstavce 2 je obec oprávněna písemně odstoupit od
této smlouvy. Právo odstoupit míib využít pouze do tří týdnů od uveřejnění oznámení a v odstoupení
musí být uveden výslovný odkaz na toto ustanovení smlouvy. V případě, že odstoupení nebude písemné,
nebude obsahovat výslovný odkaz na toto ustanovení smlouvy nebo bude společnosti doručeno po
uplynutí třítýdenní lhůty, je neplatné.
V případě, Že obec odstoupí postupem podle předchozího odstavce, smlouva zaniká ke dni, který
předchází Období, za který již měla být placena odměna ve změněné výši.
V případě, že obec po uveřejnění omámení podle odstavce 2 neodstoupí způsobem podle odstavce 3, má
se za to, Že akceptovala její návrh na změnu lodměny a je oprávněna požadovat po společnosti odměnu ve
výši podle změněného cen iku, která je pak pro obě smluvní strany závazná. To platí i v případě, ži: obec
vystaví fakturu na zaplacení odměny ve změněné výši, nebo pokud učiní vůči společnosti jiný právní
úkon, představující akceptaci návrhu na změnu odměny.
Smluvní strany výslovně konstatují, Že bonusové a garanční složky představují fakultativní složku
odměny. Společnost je oprávněna koeficienty bonusové složky jednostranně měDit, rušit nebo stanovovat
koeficienty nové. V případě změny koeficientu však nesmí dojít ke změně koeficientu tak aby základní
složku odměny snižoval, koeficient však může být změněn společností tak, aby na výši odměny neměl
žádný vliv; to platí obdobně i pro jednostrahné stanovení nových koeficientů společností. Společnost je
rovněž oprávněna jednostranně měnit, rušit' nebo stanovovat garanční složku odměny; garanční složka
může základní složku odměny snižovat (tj. např. může být stanovena jako zápomá). Společnost je
povinna sdělovat obci změnu, zrušení či stanovení nového koeficientu nebo změnu garanční složk'j
postupem podle odstavců 2-5, a to nejpozději v Období, jehož se změna (zrušení, nové stanovení) týká.
ČÁST IV
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

XI.
Poskytování souČinnosti při informování spotřebitelů
1.
2.

3.

4.

Obec je povinna spolupracovat se společností při informování spotřebitelů o způsobu zajištění zpětného
odběru a využití.
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.
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 in.ormačních
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 roZhodnuti" o
autorizaci (ČI. I odst. l) pokládat za dostateč!lá.
Společnost může vypsat projekty na obnovu či zahuštění sběrové sítě pro tříděný sběr využitelných
složek komunálních odpadů včetně obalové 'složky. Obec má právo účastnit se ve výběrových řízeních na
tyto projekty, pokud se jedná o projekty vztähující se na obce v regionu, kam přísluší i obec. Pokud obec
v takovém výběrovém řízení uspěje, může jí v závislosti na podmínkách projektu vzniknout právo na
zápůjčku kontejnerů od společnosti.
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XII.
Doba trvání smlouvy

l.
2.
3.

Č

4.
5.
6.
7.

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu kdykoliv písemně vypovědět l bez uvedení
důvodu, a to vždy ke konci Období; výpověď' musí být doručena druhé smluvní straně alespoň tři měsíce
před koncem Období,
Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy:
a) pokud je obec v prodlení s poskytnutím infOrmací podle ČI. IV odst. 2 nebo odst. 4 po dobu delší než
jeden měsíc nebo pokud obec neposkytne společnosti informace ani v dodatečně stanovené lhůtě
podle ČI. N odst. 8 věty třetí;
b) pokud je obec v prodlení s prokázáním pravdivosti nebo úplnosti informací podle ČI. IV odst. 5 nebo
pokud je obec neposkytne řádně nebo včas součinnost příslušnému orgánu podle ČI. IV odst. 5;
c) v případech podle ČI. VIl odst. 7; nebo
d) v případě porušení povinnosti obce podle ČI. XIV odst. l j.
Tím není dotčen nárok společnosti na smluvní pokutu ani jiná práva společnosti, jež jí vznikla do dne
zániku smlouvy.
Obec má právo odstoupit od smlouvy, je-li společnost v prodlení se zaplacením odměny po dobu delší
než dva měsíce 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.
Právo obou smluvních stran odstoupit z důvodů stanovených zákonem není tímto dotčeno.
Odstoupením smlouva zaniká ke dni odstoupení, nestanoví-li tato smlouva jinak.
Tato smlouva zaniká automaticky dnem zániku rozhodnutí o autoňzaci podle ČI. I odst. l, pakliže k němu
dojde. Nezaniká však, pokud by rozhodnuti o autorizaci bylo jakýmkoliv @ůsoban doplněno či změněno
nebo pokud by společnosti bylo vydáno nové rozhodnutí o autorizaci, které by na roZhodnutí o autorizaci
podle ČI. I odst. l navazovalo. Společnost je povinna do tří týdnů od zániku rozhodnutí o autorizaci
omámit obci zánik rozhodnutí o autorizaci v Obchodním věstníku a písemným sdělením (dopisem).
ČÁST V
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
XIIL
Přechodné ustanovení

1.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními súanami, obě smluvní strany však
tímto shodně projevují svoji vůli, aby se tatb smlouva vztahovala i na odpad, jehož shromáždění, sběr a
další nakládání s ním (a v rámci toho i "pětný odběr a využití odpadu z obalů) obec zajistila v období od
začátku kalendářního čtvrtletí, v němž došlo k uzavření této smlouvy.
XIV.
ZávěreČná ustanovení

l.
2.
3.

Tato smlouva se řídí právním řádem České repubjilg', zejména pak zákonem o obalech a obchodním
zákoníkem. Smluvní strany současně sjednávají pro řešení sporů z této smlouvy jáko místně příslušný
soud příslušný podle místa sídla společnosti v době uzavření této smlouvy (§ 89a obč. soud. řádu).
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrŽí při podpisu této
smlouvy po jednom.
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. V případě, Že dojde ke změně právní úpravy ("ejména zákona o
obalech) nebo měně rozhodnutí o autorizaci podle Cl. I odst. ] nebo k nahrazení roZhodnutí o autorizaci
podle ČI. I odst. l novým rozhodnutím o autorizaci a tato změna nebo nové rozhodnutí si vyžádají měnu
této smlouvy, smluvní strany se zavazují tutO smlouvu uvést do souladu se měněnými právními předpisy
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

či změněným (novým) rozhodnutím o autorizaci, a to nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti
takové změny (nového rozhodnutí).
Fyzické osoby, které tuto smlouvu uzavírají jménem jednotlivých smluvních stran, tímto prohlašují, že
jsou plně oprávněny k platnému uzavření této smlouvy.
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.
Peněžité pohledávky smluvních stran, vzniklé na základě této smlouvy, jsou vzájemně započitatelné, a to
i jednostranně.
Tuto smlouvu lze měnit (s výjimkou případů výslovně upravených touto smlouvou), doplňovat nebo
zrušit pouze písemnou formou.
Pro případ s prodlení s plněním jakéhokoliv peněžitého závazku podle této smlouvy se sjednává úrok
z prodlení ve výši dvojnásobku diskontní saZby stanovené Českou národní bankou a platné k prvnímu dni
prodlení s plněním peněžitého závazku.
Obci bylo přiděleno v systému sdruženého plnění EKO-KOM evidenční číslo Ao./ O467 Toto číslo je
obec povinna uvádět při veškerém styku se společností.
Obec je povinna omamovat písemně společnosti změnu svých údajů, které jsou uvedeny v záhlaví této
smlouvy, vždy do 14 dnů od změny údaje.
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, se obec zavazuje,
že žádný svůj odpad ani jeho část, který bude vykazovat společnosti, nebude vykazovat duplicitně, ti.
třetím osobám. Duplicitně vykázaný odpad se pokládá za nepravdivě vykázaný. Stejně tak se společnost
zavazuje, že splnění povinnosti zpětného odběru a využití obalu z odpadů v rozsahu zajišťovaném obcí
nebude vykazovat vícenásobně.
Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto -smlouvu před jejím podpisem přečetly 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.

Wíloha Č.
Příloha č.
Příloha Č.
Příloha č.
Příloha č.

l:
2:
3:
4:
5:

vzor Výkazu
vzor dotazníku
sazebník odměn a koeficientů bonusových složek
standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky
pověření svozové firmy k uplatňování garančního režimu
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