Smlouva o využívání sběrné sítě nádob
pro zajišťování zpětného odběru obalů a odpadu z obalů

verze: 2.0716

SMLOUVA O VYUŽÍVÁNÍ SBĚRNÉ SÍTĚ NÁDOB
PRO ZAJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU OBALŮ A ODPADU Z OBALŮ
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI:
1.

REMA AOS, a.s., IČO: 04675151, se sídlem Praha 4, Antala Staška 510/38, PSČ: 140 00, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21259, zastoupená Ing. Davidem Benešem, předsedou
představenstva a Ing. Davidem Vandrovcem, členem představenstva
jako autorizovaná obalová společnost na straně jedné (dále jen „REMA“)

a
2.

obec:
, IČ:
se sídlem:
zastoupená:
bankovní účet:

, DIČ:

jako subjekt vlastnící nádoby pro sběr odpadu na straně druhé (dále jen „Obec“)
(REMA a Obec dále společně jen „Smluvní strany“ či jednotlivě „Smluvní strana“)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
(A)

Společnost REMA je autorizovanou obalovou společností ve smyslu § 16 a násl. Zákona o obalech (jak je
definováno níže), které bylo v souladu s § 17 Zákona o obalech vydáno rozhodnutí o autorizaci Ministerstvem
životního prostředí, která pro své klienty zajišťuje sdružené plnění povinností vyplývajících ze Zákona o obalech
a která má za účelem zajištění zpětného odběru obalů a odpadu z obalů zájem o zařazení sběrných nádob
vlastněných Obcí do sběrné sítě nádob pro zajišťování zpětného odběru obalů a odpadu z obalů společnosti REMA;

(B)

Obec je přímo vlastníkem nádob, které jsou využívány pro shromažďování, sběr a třídění odpadů, a má zájem
spolupracovat se společností REMA a nádoby pro shromažďování, sběr a třídění odpadů společnosti REMA
poskytnout za účelem zařazení těchto nádob do sběrné sítě nádob pro zajišťování zpětného odběru obalů a odpadu
z obalů společnosti REMA;

(C)

Smluvní strany mají zájem upravit v písemné formě vzájemná práva a povinnosti týkající se spolupráce v oblasti
zařazení nádob (ve vlastnictví Obce) do sběrné sítě nádob pro zajišťování zpětného odběru obalů a odpadu z obalů
společnosti REMA, a to na základě úplného konsensu o všech níže uvedených skutečnostech v souladu s § 1746
Občanského zákoníku;

V TOMTO ZNĚNÍ:
1.

Definice a interpretace

1.1.

Není-li v konkrétním případě stanoveno výslovně jinak nebo nevyplývá-li z kontextu něco jiného, výrazy
použité v této Smlouvě, které jsou uvozeny velkým písmenem, mají v této Smlouvě následující význam:
„Audit“

znamená kontrolu plnění povinností Obce stanovené touto Smlouvou
a Zákonem o obalech ze strany společnosti REMA v souladu s čl. 3.9
až 3.13 této Smlouvy;

„Komunální odpad“

má význam přiřazený tomuto výrazu v § 4 odst. 1 písm. b) Zákona
o odpadech;

„Nádoba“

znamená nádobu určenou ke shromažďování, sběru a třídění odpadu
v rámci Obecního systému, která je ve vlastnictví Obce;

„Obal“

má význam přiřazený tomuto výrazu v § 2 písm. a) Zákona o obalech;
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„Občanský zákoník“

znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů;

„Období“

znamená kalendářní čtvrtletí;

„Obecní systém“

znamená systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů od občanů, včetně jejich tříděných
složek, prostřednictvím veřejně dostupné Sběrné sítě nádob na tříděný
sběr a pytlového způsobu sběru tříděných odpadů, provozovaný na
území obce a financovaný obcí.;

„Odměna“

znamená odměnu placenou společností REMA Obci za umožnění
zařazení Nádob Obecního systému do Sběrné sítě v určitém Období;
výše Odměny bude určena na základě množství Nádob, zařazených
do Sběrné sítě, a cen stanovených v Sazebníku;

„Opatření k nápravě“

má význam, který je tomuto výrazu přiřazen v čl. 3.14 této Smlouvy;

„Prohlášení Obce“

znamená prohlášení učiněná Obcí v čl. 6.1;

„Sazebník“

znamená sazebník cen, zveřejněný společností REMA na internetových
stránkách www.remaaos.cz; Sazebník účinný ke dni uzavření této
Smlouvy tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy; Sazebník představuje obchodní
podmínky ve smyslu § 1751 a násl. Občanského zákoníku;

„Sběrná síť“

znamená sběrnou síť nádob pro zajišťování zpětného odběru Obalů
a odpadu z Obalů společnosti REMA;

„Výkaz“

znamená přehled vyplněný Obcí obsahující údaje v elektronické podobě
ve formátu určeném společností REMA o množství a typu jednotlivých
Nádob, které jsou zařazeny do Sběrné sítě v daném Období; v případě,
že v průběhu Období dojde ke změně množství Nádob, uvede Obec do
Výkazu vždy počet Nádob aktuální k poslednímu kalendářnímu dni
daného Období;

„Zákon o obalech“

znamená zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů
(zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů;

„Zákon o odpadech“

znamená zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

1.2.

Smluvní strany prohlašují, že obsah této Smlouvy, jakož i použité výrazy, jsou výsledkem jednání Smluvních
stran a že nelze určit, která ze Smluvních použila příslušný výraz jako první, a tudíž vylučují aplikaci § 557
Občanského zákoníku.

1.3.

Odkazuje-li tato Smlouva na určitý právní předpis, zahrnuje takový odkaz i právní předpis, který ho nahradí.

1.4.

Nestanoví-li tato Smlouva výslovně něco jiného:
(i)

odkazuje-li tato Smlouva na články, přílohy, ustanovení, preambuli, nebo odstavce, rozumí se tím
odkazy na články, přílohy, ustanovení, preambuli, nebo odstavce této Smlouvy; a

(b)

názvy článků a odstavců mají usnadnit orientaci ve Smlouvě a nelze je použít jako výkladové vodítko.

2.

Předmět Smlouvy

2.1.

Obec se touto Smlouvou a za podmínek touto Smlouvou stanovených zavazuje umožnit společnosti REMA
zařadit Nádoby do Sběrné sítě, a to v rozsahu a dle čl. 3 níže, a plnit další povinnosti touto Smlouvou
stanovené.

2.2.

Společnost REMA se zavazuje platit Obci za plnění povinností dle čl. 2.1 Odměnu.
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Základní pravidla spolupráce Smluvních stran
Zařazení Nádob do Sběrné sítě

3.1.

Obec touto Smlouvou umožňuje společnosti REMA zařadit Nádoby do Sběrné sítě, a to za účelem
zajišťování zpětného odběru Obalů a odpadu z Obalů (ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 Zákona o obalech)
realizovaného prostřednictvím Obecního systému, provozovaného Obcí coby smluvním partnerem dle této
Smlouvy.

3.2.

Společnost REMA bere na vědomí, že počet či typ Nádob, jejichž zařazení do Sběrné sítě je předmětem této
Smlouvy, se po dobu trvání této Smlouvy může měnit, přičemž společnost REMA souhlasí s tím, aby tyto
změny počtu či typu Nádob byly společnosti REMA oznamovány formou Výkazů. Obec je oprávněna měnit
množství a typ Nádob, jejichž zařazení do Sběrné sítě je předmětem této Smlouvy, pouze k poslednímu
kalendářnímu dni daného Období. Množství a typ Nádob, které jsou zařazeny do Sběrné sítě k okamžiku
uzavření Smlouvy, jsou specifikovány v příloze č. 2 této Smlouvy.
Povinnosti Obce související s Nádobami

3.3.

Obec je povinna udržovat Nádoby v takovém stavu, aby Nádoby mohly sloužit k jejich účelu; Obec je tak
zejména, nikoliv však výlučně, povinna Nádoby udržovat v čistém a provozuschopném stavu a bez
jakýchkoliv závad.
Evidence

3.4.

Obec se zavazuje vést evidenci o množství a typu Nádob, které jsou v příslušném Období zařazeny do
Sběrné sítě.

3.5.

Obec se zavazuje vést evidenci dle čl. 3.4 výše úplně a pravdivě.
Výkaz

3.6.

Obec se zavazuje poskytnout společnosti REMA nejpozději do 30 (třiceti) dnů po uplynutí každého Období
řádně vyplněný Výkaz za uplynulé Období v jeho aktuálním platném znění zveřejněném v systému
elektronického výkaznictví REMA, a to elektronickou formou prostřednictvím systému elektronického
výkaznictví REMA, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Za účelem přihlášení se do systému
elektronického výkaznictví REMA zástupce REMA sdělí Obci příslušnou internetovou adresu a přidělí
uživatelské jméno a heslo.

3.7.

Zjistí-li společnost REMA, že údaje uvedené Obcí v jakémkoli Výkazu neodpovídají skutečnému množství
Nádob, které Obec umožnila společnosti REMA v tom kterém Období zařadit do Sběrné sítě, bude o tom
Obec informovat a Obec je povinna doručit společnosti REMA za příslušné Období opravný Výkaz, v němž
budou odstraněny zjištěné nedostatky, a to v následujících lhůtách:

3.8.

(a)

jedná-li se o opravný Výkaz vztahující se k naposled doručenému Výkazu, pak nejpozději ve lhůtě,
v níž je povinna doručit Výkaz za právě probíhající Období. V případě, že společnost REMA informuje
Obec o nesrovnalostech ve Výkazu ve lhůtě kratší než 15 (patnáct) dnů před odevzdáním Výkazu dle
čl. 3.6 výše, postupuje se dle ustanovení čl. 3.7(b) níže;

(b)

v ostatních případech do 15 (patnácti) dnů od zjištění chybných údajů nebo od obdržení oznámení
společnosti REMA o zjištěných nesrovnalostech.

Zjistí-li společnost REMA, že Výkaz nebyl vyplněn řádně nebo že nebyla dodržena struktura Výkazu v jeho
aktuálním platném znění zveřejněném v systému elektronického výkaznictví společnosti REMA ke dni
odeslání Výkazu, bude o této skutečnosti informovat Obec. V takovém případě je Obec povinna zaslat
společnosti REMA nově vyplněný Výkaz do 15 (patnácti) dnů od obdržení oznámení ze strany společnosti
REMA.
Audit

3.9.

Obec se zavazuje na písemnou žádost společnosti REMA umožnit ve svém sídle a na území Obce provedení
Auditu osobou pověřenou společností REMA za účelem kontroly plnění povinností ze strany Obce stanovené
touto Smlouvou a Zákonem o obalech, zejména však za účelem posouzení toho, zda Obec poskytuje
společnosti REMA prostřednictvím Výkazů úplné a pravdivé informace ohledně množství, typu a způsobu
provozování Nádob, které Obec umožnila společnosti REMA zařadit do Sběrné sítě.
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3.10.

REMA není oprávněna požadovat provedení Auditu častěji než jednou za 12 (dvanáct) měsíců, pakliže na
základě posledního provedeného Auditu nebylo zjištěno porušení ustanovení této Smlouvy nebo
legislativních ustavení relevantních k této Smlouvě.

3.11.

Obec se zavazuje poskytnout společnosti REMA nebo jí pověřené osobě řádně a včas veškerou součinnost
nezbytnou k provedení Auditu dle této Smlouvy, zejména jí poskytnout pravdivé a úplné informace týkající se
množství, typu a způsobu provozování Nádob, které Obec umožnila společnosti REMA zařadit do Sběrné
sítě, a týkající se plnění povinností Obce podle této Smlouvy, umožnit jí nahlédnout do svých účetních
dokladů a dalších listin a podkladů, které mají vztah k nakládání s Nádobami, a umožnit jí za obvyklých
podmínek vstup do svého sídla.

3.12.

Při provádění Auditu je společnost REMA povinna postupovat s Odbornou péčí, chránit důvěrné informace,
které získá od Obce, zejména případné obchodní tajemství Obce, a šetřit oprávněné zájmy Obce. REMA je
povinna ve stejném rozsahu zavázat i osobu, kterou pověří provedením Auditu.

3.13.

O uskutečnění Auditu zpracuje osoba provádějící Audit zprávu, v níž uvede, zda Obec řádně plní své
povinnosti dle Smlouvy, a jaké konkrétní povinnosti a jakým způsobem případně Obec porušila či porušuje.
Zprávu předá společnost REMA či jí pověřená osoba Obci k vyjádření. Obec se zavazuje vyjádřit se k dané
zprávě ve lhůtě 15 (patnáct) pracovních dní od obdržení zprávy z Auditu.
Opatření k nápravě

3.14.

Na základě zprávy z Auditu a vyjádření Obce dle čl. 3.13 této Smlouvy může společnost REMA uložit Obci
opatření k nápravě, která mají vést k odstranění porušování povinností ze strany Obce stanovené touto
Smlouvou a Zákonem o obalech (dále jen „Opatření k nápravě“), a to nejpozději do 15 (patnácti) dnů od
doručení vyjádření Obce dle čl. 3.13 této Smlouvy. Obec se zavazuje Opatření k nápravě splnit v termínech
stanovených společností REMA.

4.

Odměna a Sazebník
Odměna

4.1.

Společnost REMA je povinna Obci platit Odměnu, a to za každé jednotlivé Období, ve kterém trvá tato
Smlouva.

4.2.

Odměna nezahrnuje DPH ani jakoukoli případnou jinou daň či platbu vztahující se na plnění, které Obec
poskytuje společnosti REMA na základě této Smlouvy. K částce Odměny bude připočteno DPH ve výši
stanovené právními předpisy k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

4.3.

Služby, které jsou předmětem plnění Obce podle této Smlouvy, jsou ve smyslu Zákona o DPH poskytovány
v dílčích plněních ve sjednaných obdobích, přičemž takovéto služby budou z hlediska Zákona o DPH
považovány za uskutečněné dnem vystavení daňového dokladu společnosti REMA. Sjednaným obdobím ve
vztahu ke službám, za jejichž poskytování je společnost REMA povinna platit Odměnu, je období
kalendářního měsíce. V případě, že Smlouva trvala pouze po dobu odpovídající části kalendářního měsíce, je
sjednaným obdobím tato část kalendářního měsíce.

4.4.

Odměna je splatná zpětně za každé Období na základě faktury Obce, která bude mít podobu daňového
dokladu se všemi náležitostmi dle příslušných právních předpisů a bude splatná do 30 (třiceti) dnů od data
jejího vystavení. Nebude-li faktura obsahovat předepsané a sjednané náležitosti, je společnost REMA
oprávněna ji vrátit ve lhůtě 3 (tří) pracovních dnů ode dne jejího obdržení s uvedením chybějících náležitostí
nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti fakturované částky a nová
splatnost počne běžet doručením doplněné či opravené faktury. Faktury budou uhrazeny bezhotovostním
převodem na účet Obce uvedený v záhlaví této Smlouvy nebo na jiný sdělený účet. Společnost REMA však
není povinna uhradit příspěvek na účet, který není zveřejněn v registru plátců DPH vedeném daňovou
správou.

4.5.

Smluvní strany sjednávají, že v Odměně jsou zahrnuty veškeré náklady vzniklé Obci v souvislosti s plněním
dle této Smlouvy a prohlašují, že zaplacením Odměny jsou vypořádány veškeré finanční závazky společnosti
REMA vůči Obci v souvislosti s plněním dle této Smlouvy.
Sazebník
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4.6.

Společnost REMA je oprávněna Sazebník změnit. Nové znění Sazebníku se stává pro Obec účinným prvním
dnem následujícího Období po jeho doručení Obci elektronickou formou komunikace ze strany společnosti
REMA, pokud bude Obci doručeno alespoň 30 (třicet) dnů před koncem právě probíhajícího Období. V případě
nedodržení této lhůty se nové znění Sazebníku stane pro Obec účinným až prvním dnem dalšího Období.

4.7.

Obec je oprávněna v případě změny Sazebníku dle čl. 4.6 takovou změnu písemně odmítnout, a to nejpozději
do 3 (tří) týdnů od doručení nového znění Sazebníku dle čl. 4.6. Spolu s písemným odmítnutím změny
Sazebníku je Obec povinna Smlouvu vypovědět dle čl. 10.4(b) níže této Smlouvy, přičemž pokud Obec
Smlouvu spolu s odmítnutím nevypoví dle čl. 10.4(b) níže této Smlouvy, nepovažuje se změna Sazebníku za
odmítnutou. Obec prohlašuje, že právo vypovědět Smlouvu považuje za dostatečnou možnost jednostranně
ukončit tuto Smlouvu v případě změny Sazebníku.

5.

Další práva a povinnosti Smluvních stran

5.1.

Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytovat veškerou součinnost nezbytnou k řádnému a včasnému
plnění této Smlouvy. Obec se zejména zavazuje poskytnout společnosti REMA takovou součinnost, kterou
může potřebovat k plnění svých povinností podle této Smlouvy nebo příslušných právních předpisů (zejména
podle Zákona o obalech) a kterou lze po Obci spravedlivě požadovat.

6.

Prohlášení Smluvních stran

6.1.

Obec společnosti REMA zaručuje a prohlašuje, že následující prohlášení jsou ke dni podpisu této Smlouvy
pravdivá, úplná a nezavádějící:
(a)

Obec obdržela veškeré souhlasy (ať již povinnost obdržet souhlas plyne z právního předpisu,
ustavujícího dokumentu či jakéhokoliv jiného právního jednání) nezbytné k uzavření této Smlouvy;

(b)

Obec má veškerá oprávnění, autorizace, licence či jakákoliv jiná povolení k plnění povinností
stanovené touto Smlouvou;

(c)

Obec uzavřením této Smlouvy neporušuje žádnou smluvní ani zákonnou povinnost;

(d)

Obec je jediným a výlučným vlastníkem Nádob;

(e)

Obec není tzv. nespolehlivým plátcem DPH a bankovní účet uvedený v záhlaví této Smlouvy je
registrován u daňové správy.

7.

Mlčenlivost

7.1.

Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu platnosti této Smlouvy i po jejím skončení mlčenlivost
o všech skutečnostech týkajících se nebo souvisejících s touto Smlouvou či se zájmy druhé Smluvní strany.
Žádná ze smluvních stran bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany nesdělí či
nezpřístupní třetí osobě žádnou informaci, kterou získají v průběhu plnění Smlouvy a která není veřejně
přístupná, s výjimkou:
(a)

svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců či zástupců s tím, že příslušná Smluvní strana je
v plném rozsahu odpovědná za porušení povinností stanovených v tomto článku ze strany těchto
osob;

(b)

situace, kdy je Smluvní strana povinna sdělit či zpřístupnit takovou informaci podle platných právních
předpisů či na základě jakéhokoli pravomocného soudního či správního rozhodnutí, to však jen
v nezbytné míře a za podmínky předchozího písemného oznámení této skutečnosti druhé Smluvní
straně, pokud právní předpisy či příslušné rozhodnutí takové oznámení nevylučují.

7.2.

Za důvěrné informace se nepovažují informace o uzavření (vzniku) a o ukončení (zániku) Smlouvy.

7.3.

Veškeré poznatky jedné Smluvní strany, její zkušenosti a dovednosti všeho druhu (know-how) a její koncepty
tvůrčí nebo jiné činnosti, včetně jejích objevů, námětů, metod, vzorců, systémů, principů, postupů řešení,
stylů a idejí, jakož i jejích návrhů, bez ohledu na jejich povahu a podobu vnímatelného vyjádření a bez ohledu
na to, zda tvoří předmět obchodního tajemství, které tato Smluvní strana sdělí druhé Smluvní straně
výhradně za účelem přímo či nepřímo spjatým s plněním Smlouvy, zůstávají v plném rozsahu duševním
vlastnictvím této Smluvní strany a druhá Smluvní strana je oprávněna je využít pouze v souvislosti s plněním
závazků podle Smlouvy a v rozsahu nezbytném a přiměřeném plnění závazků podle Smlouvy.
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8.

Sankční ustanovení

8.1.

V případě porušení povinnosti mlčenlivosti dle čl. 7.1 této Smlouvy některou ze Smluvních stran se Smluvní
strana zavazuje uhradit na písemnou žádost druhé Smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč
(padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti mlčenlivosti.

8.2.

V případě neoprávněného užití nehmotného statku jedné Smluvní strany ve smyslu čl. 7.3 této Smlouvy ze
strany druhé Smluvní strany, je první Smluvní strana oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně smluvní
pokutu ve výši 30.000,- Kč (třicet tisíc korun českých) za každé jednotlivé neoprávněné užití nehmotného
statku první Smluvní strany druhou Smluvní stranou.

8.3.

V případě porušení povinnosti Obce stanovené dle čl. 3.3 této Smlouvy je společnost REMA oprávněna
požadovat po Obci nápravu tohoto stavu v náhradní dodatečné lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů.
Nebudou-li povinnosti stanovené dle čl. 3.3 této Smlouvy naplněny ani v případě marného uplynutí náhradní
dodatečné lhůty, je REMA oprávněna po Obci požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc korun
českých) za každé takové jednotlivé porušení.

8.4.

V případě, že Obec nevede evidenci Nádob a neposkytuje společnosti REMA Výkazy v souladu s touto
Smlouvou (tj. zejména, nikoliv však výlučně, nevede evidenci pravdivě či úplně, neposkytuje pravdivé a úplné
údaje ve Výkazu nebo neposkytuje Výkazy včas), zavazuje se Obec uhradit na písemnou žádost společnosti
REMA smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč (pět tisíc korun českých) za každé takové jednotlivé porušení.

8.5.

V případě, že Obec nesplní uložená Opatření k nápravě dle čl. 3.14 výše, je společnost REMA oprávněna
požadovat po Obci nápravu tohoto stavu v náhradní dodatečné lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů. Nebudouli Opatření k nápravě dle čl. 3.14 odstraněny ani v případě marného uplynutí náhradní dodatečné lhůty, je
REMA oprávněna po Obci požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) za každý
den prodlení se splněním dané povinnosti po takové dodatečné lhůtě, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

8.6.

Obec je povinna uhradit na písemnou žádost společnosti REMA smluvní pokutu ve výši odpovídající výši
jakýchkoli sankcí uložených společnosti REMA za porušení jakýchkoli zákonných a/nebo smluvních
povinností, které vyplývají z porušení jakýchkoli zákonných a/nebo smluvních povinností ze strany Obce.

8.7.

Smluvní pokuta bude vyúčtována na základě faktury vystavené oprávněnou Smluvní stranou. Faktura musí
mít náležitosti daňového dokladu a bude mít splatnost 14 (čtrnáct) dnů od data jejího vystavení.

8.8.

V případě prodlení kterékoli Smluvní strany s úhradou jakéhokoli finančního závazku vyplývajícího z této
Smlouvy Smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

8.9.

Ujednáním o smluvní pokutě dle předchozích odstavců není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na
vydání bezdůvodného obohacení a na náhradu nemajetkové újmy či škody, včetně nemajetkové újmy či
škody a bezdůvodného obohacení přesahující smluvní pokutu.

8.10.

Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Smluvní stranu, která smluvní pokutu zaplatila, povinnosti k plnění
závazku zajištěného touto smluvní pokutou.

9.

Komunikace Smluvních stran

9.1.

Smluvní strany spolu budou operativně komunikovat při plnění závazků ze Smlouvy buď písemně na adresy
stanovené v záhlaví Smlouvy nebo písemně na adresy oznámené příslušnou Smluvní stranou, nebo
telefonem, elektronickou poštou nebo osobně. Změna kontaktních údajů je účinná ode dne doručení jejího
písemného oznámení druhé Smluvní straně.

9.2.

Sdělení je nutno adresovat:
Je-li adresováno společnosti REMA:
rukám:
tel.:
e-mail:
ID datové schránky: e22fbpq
Je-li adresováno Obci:
k rukám:
tel.:
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e-mail:
ID datové schránky:
10.

Trvání závazku ze Smlouvy

10.1.

Tato Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

10.2.

Tuto Smlouvu lze ukončit pouze:

10.3.

10.4.

(a)

písemnou dohodou Smluvní stran;

(b)

písemnou výpovědí dle čl. 10.3 nebo 10.4 s účinností ke konci Období následujícího po Období,
v němž byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně;

(c)

bez uvedení důvodu s účinností ke konci Období následujícího po Období, které bude následovat po
Období, v němž byla písemná výpověď doručena druhé Smluvní straně.

Společnost REMA může vypovědět tuto Smlouvu z následujících důvodů:
(a)

Obec neplní své povinnosti dle čl. 2.1 této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou, a toto porušení
nenapravila ani v přiměřené lhůtě písemně poskytnuté společností REMA;

(b)

Obec hrubě porušuje jinou povinnost stanovenou touto Smlouvou, a toto porušení nenapravila ani
v přiměřené lhůtě písemně poskytnuté společností REMA;

(c)

Obec neplní stanovená Opatření k nápravě;

(d)

některé z Prohlášení Obce je nepravdivé, neúplné či zavádějící.

Obec může vypovědět tuto Smlouvu z následujících důvodů:
(a)

společnost REMA je v prodlení se zaplacením Odměny více než 60 (šedesát) pracovních dnů, a toto
porušení nenapravila ani v přiměřené lhůtě písemně poskytnuté Obcí;

(b)

společnost REMA využila svého práva změnit Sazebník.

10.5.

Tato Smlouva zaniká automaticky, tj. bez nutnosti jakéhokoliv dalšího právního jednání kterékoliv Smluvní
strany, v případě, že rozhodnutí o autorizaci vydané Ministerstvem životního prostředí ve prospěch
společnosti REMA dle § 17 Zákona o obalech, pozbude platnosti či účinnosti či jinak zanikne. Společnost
REMA bude o takové skutečnosti Obec neprodleně informovat.

11.

Závěrečná ustanovení

11.1.

Tato Smlouva nabývá účinnosti posledním z okamžiků:
(a)

uzavřením této Smlouvy, nebo

(b)

udělením rozhodnutí o autorizaci Ministerstvem životního prostředí ve prospěch společnosti REMA
dle § 17 Zákona o obalech.

11.2.

Tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh lze měnit a doplňovat pouze písemnou formou na základě dohody
obou Smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných
elektronických zpráv. Tím není dotčeno ujednání čl. 9.1 této Smlouvy.

11.3.

Smluvní strany se dohodly, že bude-li v souvislosti se závazkem ze Smlouvy učiněna kteroukoliv ze stran
odpověď s dodatkem či odchylkou, pak strana, které je odpověď určena, není tímto dodatkem nebo
odchylkou vázána, pokud tento dodatek či odchylku nepřijme výslovně, a to bez zbytečného odkladu,
nejpozději pak do 10 (deseti) dnů ode dne doručení dané odpovědi. Ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského
zákoníku, které stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplně shodě projevů vůle smluvních
stran, se vylučuje.

11.4.

Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni podpisu této Smlouvy věděly
nebo musely vědět, a které jsou ve vztahu k uzavření této Smlouvy relevantní.

11.5.

Je-li (či stane-li se) některé ustanovení Smlouvy včetně všech jejích příloh nevynutitelné, neplatné, zdánlivé
či odporovatelné, anebo stane-li se takovým v budoucnu, je či bude nevykonatelné, neplatné, zdánlivé nebo
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odporovatelné pouze toto ustanovení, ostatní ustanovení Smlouvy včetně všech jejích příloh zůstanou
nedotčena, pokud z povahy, obsahu nebo okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že
tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení, aniž by se Smlouva stala nevynutitelnou, neplatnou,
zdánlivou či odporovatelnou. V takovém případě se Smluvní strany zavazují bez zbytečných odkladů
nahradit takové ustanovení ustanovením novým, jehož obsah a účel bude v co nejvyšší možné míře
odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení.
11.6.

Nevykonání nebo jakékoliv prodlení ve vykonání práva nebo nároku podle Smlouvy nebo ze zákona nebrání
ve výkonu, ani nepředstavuje vzdání se práva na další uplatnění takového práva nebo nároku a nebrání ve
výkonu, ani nepředstavuje vzdání se práva uplatnit jiná práva nebo nároky. Jednotlivé nebo dílčí vykonání
práva nebo uplatnění nároku podle Smlouvy nebo ze zákona nebrání opětovnému vykonání takového práva
nebo opětovnému uplatnění takového nároku.

11.7.

Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě vystupují jako podnikatelé, kdy žádná ze stran se vůči druhé necítí
být slabší stranou. Tato Smlouva je závazná pro právní nástupce obou Smluvních stran. Smluvní strany
nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany postoupit pohledávku či její
část, vzniklou z této Smlouvy, třetí osobě. Smluvní strany tímto výslovně zakotvují možnost započtení
vzájemných pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy.

11.8.

Smluvní strany vylučují pro vzájemné závazky založené touto Smlouvou aplikaci § 557, § 558 odst. 2,
a § 1757 odst. 2 Občanského zákoníku. Smluvní strany prohlašují, že přebírají nebezpečí neúměrného
zkrácení v případě vzájemně poskytnutého plnění, proto vylučují použití ustanovení § 1793 Občanského
zákoníku.

11.9.

Tato Smlouva se řídí právem České republiky, zejména Občanským zákoníkem a Zákonem o obalech.

Přílohy:
1.
2.

Sazebník
Nádoby zařazené do Sběrné sítě k okamžiku uzavření Smlouvy

V Praze, dne ........................

V ........................., dne ........................

za REMA AOS, a.s.

za Obec

________________________
Ing. David Beneš
předseda představenstva

________________________

________________________
Ing. David Vandrovec
člen představenstva
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Příloha č. 1 - Sazebník

ODMĚNY ZA POSKYTNUTÍ SBĚRNÉ SÍTĚ PRO ZPĚTNÝ ODBĚR ODPADŮ Z OBALŮ
provozované v rámci Obecního systému
Odměna za poskytnutí Sběrné sítě Nádob pro sběr tříděných složek Komunálního odpadu provozované v rámci systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování Komunálních odpadů od občanů na území obce za
účelem zajištění Sběrné sítě pro zpětný odběr obalů a odpadu z obalů, vyplácená na základě a za podmínek podepsané
a účinné Smlouvy o zajišťování sběrné sítě pro zpětný odběr obalů a odpadu z obalů uzavřené mezi Obcí a REMA.
Typ Nádoby
Sazba Kč / Nádoba / Období

spodní výsyp

1600 – 2500 l
spodní výsyp

> 2500 l
spodní výsyp

180 Kč

240 Kč

300 Kč

≤ 1500 l

> 1500 l

< 1600 l

horní výsyp

horní výsyp

150 Kč

160 Kč

Sazba Kč uvedena bez DPH.
Pro jiné než uvedené typy a objemy Nádob, jiné sběrové prostředky (např. sběrové pytle) a nádoby provozované mimo
systémy shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování Komunálních odpadů od občanů na území Obce
není Sazebník pro výpočet Odměny stanoven.
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Příloha č. 2 – Nádoby zařazené do Sběrné sítě k okamžiku uzavření Smlouvy

SEZNAM NÁDOB ZAŘAZENÝCH DO SBĚRNÉ SÍTĚ
k okamžiku uzavření Smlouvy
Nádoby provozované v rámci Obecního systému, které jsou využívány pro zajišťování zpětného odběru Obalů či odpadů
z Obalů v rámci Sdruženého plnění povinností, vyplývajících ze znění Zákona o obalech.
Obec ........................................, IČ: .............................
Typ Nádoby (litry)

Součet
nádob

Počet Nádob pro sběr papíru
[kusy]
Počet Nádob pro sběr plastů
[kusy]
Počet Nádob pro sběr skla
[kusy]
Počet Nádob pro sběr
nápojových kartonů [kusy]
Jiné Nádoby či sběrové prostředky, než uvedené v této příloze nejsou předmětem Smlouvy.
Množství a typ Nádob mohou být aktualizovány prostřednictvím Výkazu. Odeslaný Výkaz je považován za aktualizaci
množství a skladby Nádob uvedených v této příloze Smlouvy.
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