Smlouva o zajišťování zpětného odběru obalů a odpadu z obalů
prostřednictvím obecního systému nakládání s komunálními odpady

verze: 3.0716

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU OBALŮ A ODPADU Z OBALŮ
PROSTŘEDNICTVÍM OBECNÍHO SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY
(dále jen „Smlouva“)
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI:
1.

REMA AOS, a.s., IČO: O4675151, 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:
jako původce komunálního 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 definován
níže), které bylo v souladu s § 17 Zákona o obalech vydáno rozhodnutí o autorizaci Ministerstvem životního
prostředí, a která pro své klienty zajišťuje sdružené plnění povinností vyplývajících ze Zákona o obalech, a to včetně
zpětného odběru obalů a odpadu z obalů;

(B)

Obec je původcem komunálního odpadu podle § 4 písm. w) Zákona o odpadech (jak je definován níže) a na svém
území provozuje Obecní systém (jak je definován níže), v rámci něhož je povinna třídit komunální odpad na jeho
jednotlivé složky;

(C)

Obec má zájem v rámci provozu svého Obecního systému spolupracovat se společností REMA na zajištění
zpětného odběru obalů a odpadu z obalů;

(D)

Smluvní strany mají zájem upravit v písemné formě vzájemná práva a povinnosti týkající se spolupráce v oblasti
zpětného odběru obalů a odpadu z obalů na základě úplného konsensu o všech níže uvedených skutečnostech
v souladu s § 1746 Občanského zákoníku (jak je definován níže);

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 ze strany 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;

„Limit Odměny“

znamená částku určenou na základě hmotnosti (uvedené v tunách) všech
Tříděných složek Komunálního odpadu soustředěných v rámci Obecního
systému, které byly předány k dalšímu využití postupem dle této Smlouvy,
vynásobené jednotkovými cenami jednotlivých druhů Tříděných složek
Komunálního odpadu stanovenými v Sazebníku;
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„Obal“

má význam, který je tomuto výrazu přiřazen v § 2 písm. a) Zákona o obalech;

„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.;

„Odborná péče“

znamená ve vztahu k jakékoli činnosti a jakýmkoli okolnostem péči zahrnující
takový stupeň dovednosti, píle, zkušenosti, znalosti, pečlivosti, předvídavosti
a prozíravosti, jaké lze rozumně očekávat od kvalifikované a zkušené osoby
provádějící tutéž odbornou činnost za stejných či srovnatelných podmínek;

„Odměna“

má význam, který je tomuto výrazu přiřazen v čl. 4.1 této Smlouvy;

„Odměna Svozové
společnosti“

znamená odměnu, kterou platí Obec Svozové společnosti na základě Svozové
smlouvy, bez DPH a bez jakýchkoliv úroků, úroků z prodlení, smluvních pokut,
penále apod.

„Okamžik renegociace“

má význam, který je tomuto výrazu přiřazen v čl. 4.9 a 4.10 této Smlouvy;

„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 této Smlouvy;

„Sazebník“

znamená sazebník, zveřejňovaný a aktualizovaný společností REMA na
internetových stránkách www.remaaos.cz obsahující jednotkové ceny za
jednotlivé druhy Tříděných složek Komunálního odpadu, který slouží k určení
Limitu Odměny. Sazebník účinný ke dni uzavření této Smlouvy tvoří přílohu č. 2
této Smlouvy; Sazebník představuje obchodní podmínky ve smyslu § 1751
a násl. Občanského zákoníku;

„Svozová smlouva“

znamená smlouvu, na základě níž Svozová společnost pro Obec zajišťuje svoz
Tříděných složek Komunálního odpadu shromážděných či sesbíraných v rámci
Obecního systému;

„Svozová společnost“

znamená společnost, která pro Obec zajišťuje odvoz Tříděných složek
Komunálního odpadu shromážděného či sesbíraného v rámci Obecního
systému;

„Tříděná složka
Komunálního odpadu“

znamená každou jednotlivou složku Komunálního odpadu, jejíž soustřeďování
je Obec dle § 17 odst. 3 Zákona o odpadech povinna zajistit a která zároveň
obsahuje odpad z Obalů;

„Výkaz“

znamená přehled vyplněný Obcí obsahující údaje v elektronické podobě ve
formátu určeném společností REMA o hmotnosti (uvedené v tunách) a druhu
jednotlivých Tříděných složek Komunálního odpadu, které byly v rámci
Obecního systému shromážděny, sesbírány a následně svezeny Svozovou
společností za dané Období za účelem jejich následného využití ve smyslu
Zákona o obalech;

„Zákon o DPH“

znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších právních předpisů;
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„Zákon o obalech“

znamená zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, 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:
(a)

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:

2.2.

3.

(a)

v rámci Obecního systému zabezpečit shromažďování, sběr a třídění Komunálního odpadu, a to tak,
aby v rámci následného nakládání s jednotlivými Tříděnými složkami Komunálního odpadu mohl být
zároveň realizován zpětný odběr Obalů, resp. odpadu z Obalů (ve smyslu § 10 odst. 1 Zákona
o obalech), a aby takto zpětně odebraný odpad z Obalů mohl být využit ve smyslu § 12 odst. 1 Zákona
o obalech; a

(b)

poskytovat údaje o hmotnosti (uvedené v tunách) Tříděných složek Komunálního odpadu
soustředěných v rámci Obecního systému, které byly předány k dalšímu využití ve smyslu § 12 odst. 1
Zákona o obalech, a to prostřednictvím systému elektronického výkaznictví společnosti REMA dle
čl. 3.6 - 3.8 níže této Smlouvy.

REMA se touto Smlouvou a za podmínek touto Smlouvou stanovených zavazuje:
(a)

spolupracovat s Obcí v rámci provozování Obecního systému dle čl. 2.1 výše; a

(b)

za řádné a včasné plnění povinností dle čl. 2.1 výše platit Obci Odměnu, a to v souladu s čl. 4.1 a násl.
níže.

Základní pravidla spolupráce Smluvních stran
Nakládání s Komunálním odpadem a Tříděnými složkami Komunálního odpadu

3.1.

Obec se zavazuje řádně a s Odbornou péčí provozovat Obecní systém a v rámci něj zejména zabezpečovat
dostatečný počet sběrných míst, kam lze odkládat Tříděné složky Komunálního odpadu, včetně odpadu
z Obalů.

3.2.

Obec se zavazuje zabezpečit třídění Komunálního odpadu soustředěného prostřednictvím Obecního
systému a svoz Tříděných složek Komunálního odpadu, a to prostřednictvím Svozové společnosti a za
účelem následného využití včetně odpadu z Obalů obsaženého ve Tříděných složkách Komunálního odpadu,
to vše v souladu se všemi příslušnými právními předpisy, zejména Zákonem o obalech.

3.3.

Podrobný popis povinností Obce dle tohoto článku Smlouvy je stanoven v příloze č. 1 této Smlouvy.
Evidence

3.4.

Obec se zavazuje vést evidenci o hmotnosti (uvedené v tunách) a druzích jednotlivých Tříděných složek
Komunálního odpadu, které byly soustředěny v rámci Obecního systému a následně předány k dalšímu
využití dle čl. 3.2 výše, včetně údaje o tom, komu byly Tříděné složky Komunálního odpadu předány.

3.5.

Obec se zavazuje vést evidenci dle čl. 3.4 výše úplně, pravdivě a v souladu s příslušnými právními předpisy.
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Výkaz
3.6.

Obec se zavazuje poskytnout společnosti REMA nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních 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
Tříděných složek Komunálního odpadu, které Obec v rámci Obecního systému v příslušném Období
shromáždila, sesbírala, vytřídila, zabezpečila jejich svoz a předání za účelem dalšího využití, bude o tom
Obec informovat a Obec se zavazuje 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)

jinak 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 se Obec zavazuje 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 hmotnosti (uvedené
v tunách) a druhu Tříděných složek Komunálního odpadu soustředěných v rámci Obecního systému za
účelem dalšího využití včetně odpadu z Obalů obsaženého ve Tříděných složkách Komunálního odpadu.

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
hmotnosti (uvedené v tunách) a druhu Tříděných složek Komunálního odpadu, které jsou v rámci Obecního
systému shromažďovány, sbírány, tříděny a sváženy za účelem následného využití včetně odpadu z Obalů
obsaženého ve Tříděných složkách Komunálního odpadu, a týkající se plnění povinností Obce podle Zákona
o obalech a této Smlouvy, umožnit jí nahlédnout do svých účetních dokladů a dalších listin a podkladů, které
mají vztah k nakládání s Tříděnými složkami Komunálního odpadu, a umožnit jí za obvyklých podmínek
vstup do svého sídla.

3.12.

Při provádění Auditu se společnost REMA zavazuje postupovat s Odbornou péčí, chránit důvěrné informace,
které získá od Obce, zejména případné obchodní tajemství Obce, a šetřit oprávněné zájmy Obce. REMA se
zavazuje 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.
Opatření k nápravě

3.14.

Na základě zprávy 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
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o obalech (dále jen „Opatření k nápravě“), a to nejpozději do 15 (patnácti) dnů od doručení vyjádření Obce dle
čl. 3.13 této Smlouvy.
4.

Odměna a renegociace Odměny Svozové společnosti
Odměna

4.1.

Společnost REMA se zavazuje Obci za každé Období, ve kterém trvá tato Smlouva, platit:
(a)

(b)

do Období (včetně), ve kterém nastal Okamžik renegociace, nižší z následujících částek:
(i)

Odměnu Svozové společnosti ke dni účinnosti této Smlouvy; nebo

(ii)

Limit Odměny;

od Období (včetně), následujícího po Období, ve kterém nastal Okamžik renegociace, nižší
z následujících částek:
(i)

Odměnu Svozové společnosti; nebo

(ii)

Odměnu Svozové společnosti ke dni účinnosti této Smlouvy

(příslušná částka dále jen „Odměna“).
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 obvykle dnem vystavení daňového dokladu společnosti REMA. Sjednaným
obdobím ve vztahu ke službám, za jejichž poskytování se společnost REMA zavazuje platit Odměnu, je
Období. V případě, že Smlouva trvala pouze po dobu odpovídající části Období, je sjednaným obdobím tato
část Období.

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, může ji společnost REMA
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 Odměnu na účet, který není zveřejněn v registru plátců DPH vedeném daňovou správou.

4.5.

Smluvní strany sjednávají, že v Odměně jsou zahrnuty i 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 za provozování Obecního systému a v souvislosti s plněním dle této Smlouvy.

4.6.

Společnost REMA souhlasí s tím, že Obec může vystavit plnou moc ve prospěch Svozové společnosti, a to
pouze v souladu se vzorem v příloze č. 3 této Smlouvy za účelem vystavení faktury v souladu s čl. 4.4 této
Smlouvy o inkasování Odměny. Využije-li Obec tohoto práva, souhlasí s tím, že zaplacením Odměny ze
strany společnosti REMA přímo Svozové společnosti zaniká povinnost společnosti REMA zaplatit Odměnu
Obci. Obec se v této souvislosti rovněž zavazuje upravit příslušným způsobem Svozovou smlouvu, a to tak,
aby zaplacením Odměny ze strany společnosti REMA přímo Svozové společnosti zanikla (ve výši
odpovídající Odměně) povinnost Obce hradit dané Svozové společnosti Odměnu Svozové společnosti.
Renegociace

4.7.

Obec se zavazuje v nejbližším možném termínu, který umožňuje Svozová smlouva, vyjednat co nejnižší
Odměnu Svozové společnosti. Společnost REMA se zavazuje poskytnout Obci poradenské, konzultační
a jiné služby za účelem vyjednání co nejnižší Odměny Svozové společnosti.

4.8.

Obec se zavazuje za účelem vyjednání co nejnižší Odměny za poskytování služeb, které jsou předmětem této
Smlouvy, prokazatelně spolupracovat se společností REMA; pro účely této Smlouvy se má za to,
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že k vyjednání co nejnižší Odměny za takto poskytované služby došlo ve spolupráci se společností REMA,
pokud:
(a)

společnost REMA byla ze strany Obce prokazatelně zvána na jednotlivá jednání o výši Odměny se
Svozové společnosti;

(b)

společnost REMA měla možnost Obci sdělit své připomínky či komentáře k jednotlivým návrhům výše
Odměny Svozové společnosti či Obce; a

(c)

společnost REMA měla možnost v rámci vyjednávání o Odměně Svozové společnosti činit návrhy na
výši této Odměny.

4.9.

Okamžik, kdy nabude účinnosti snížení Odměny Svozové společnosti, je pro účely této Smlouvy „Okamžikem
renegociace“.

4.10.

Okamžik, kdy nabude účinnosti potvrzení stávající výše Odměny Svozové společnosti nebo zvýšení Odměny
Svozové společnosti, je pro účely této Smlouvy „Okamžikem renegociace“, pouze pokud k takovému zvýšení
či potvrzení Odměny Svozové společnosti prokazatelně došlo ve spolupráci se společností REMA dle čl. 4.8
výše.

4.11.

Za účelem vyloučení pochybností Smluvní strany stanovují, že společnost REMA neodpovídá za to, pokud
nedojde ke snížení Odměny Svozové společnosti.
Sazebník

4.12.

Společnost REMA může Sazebník změnit. Nové znění Sazebníku se společnost Rema zavazuje doručit Obci
elektronickou formou komunikace alespoň 30 (třicet) dnů před koncem kalendářního roku. Nové znění
Sazebníku se stává pro Obec účinným prvním dnem kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve
kterém došlo k jeho řádnému doručení Obci ze strany společnosti REMA.

4.13.

Obec může v případě změny Sazebníku dle čl. 4.12 takovou změnu písemně odmítnout, a to nejpozději do 3
(tří) týdnů od doručení nového znění Sazebníku dle čl. 4.12. 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 toto právo považuje za dostatečnou možnost jednostranně ukončit tuto Smlouvu
v případě změny Sazebníku.

5.

Další práva a povinnosti Smluvních stran

5.1.

Obec se zavazuje:
(a)

oznámit společnosti REMA každou změnu svých údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy, a to vždy
do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od jejího vzniku; v případě nesplnění této své povinnosti je Obec
povinna uhradit společnosti REMA veškeré náklady a vzniklou škodu;

(b)

zajistit informování spotřebitelů o způsobu zajišťování zpětného odběru Obalů, tj. zejména, kde
a jakým způsobem je možné na příslušných místech v rámci Obecního systému odložit Tříděné
složky Komunálního odpadu;

(c)

zajistit, že Tříděné složky Komunálního odpadu, které jsou předmětem evidence dle této Smlouvy,
nebudou předmětem evidence pro účely vykazování Tříděných složek Komunálního odpadu jinou
osobou pro účely zajištění zpětného odběru Obalů podle § 10 Zákona o obalech, zejména jinou
autorizovanou obalovou společností;

(d)

předat společnosti REMA kopii uzavřené Svozové smlouvy, jakož i kopii jakéhokoli jejího dodatku či
jiné změny, včetně všech dodatků či jiných změn Svozové smlouvy uzavřených v budoucnosti;

(e)

v případě žádosti společnosti REMA neprodleně předat společnosti REMA rozúčtování či podrobnou
fakturaci Odměny Svozové společnosti;

(f)

informovat společnost REMA o tom, že Obec zajišťuje plnění obdobné plnění dle této Smlouvy
(tj. zejména shromažďování a sběr Tříděných složek Komunálního odpadu za účelem splnění
povinnosti zpětného odběru Obalů, resp. odpadu z Obalů) i pro třetí osobu, nebo že má v úmyslu
umožnit třetí osobě zabezpečování zpětného odběru Obalů v rámci Obecního systému a vykazování
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Tříděných složek Komunálního odpadu pro účely plnění povinností podle Zákonka o obalech
prostřednictvím takové třetí osoby.
5.2.

Obec bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že:
(a)

společnost REMA bude využívat informace o množství Tříděných složek Komunálního odpadu vůči
příslušným kontrolním orgánům a správním úřadům, zejména vůči Ministerstvu životního prostředí
ČR;

(b)

společnost REMA nemusí nad rámec svých zákonných povinností upozorňovat Obec na povinnosti
vyplývající z právních předpisů ani zajišťovat plnění takových povinností nebo nést náklady na jejich
zajišťování;

(c)

společnost REMA uveřejní Obec v databázi svých míst zpětného odběru Obalů a odpadu z Obalů,
která je veřejně přístupná prostřednictvím sítě Internet na webových stránkách společnosti REMA
(současná adresa těchto stránek je www.remaaos.cz), a dále ve vybraných propagačních, reklamních
a osvětových materiálech týkajících se problematiky zpětného odběru Obalů a odpadu z Obalů, a to
zejména regionálního charakteru, k čemuž Obec uděluje svůj výslovný souhlas.

5.3.

Společnost REMA se zavazuje zaslat Obci osvědčení „Místo zpětného odběru Obalů autorizované obalovou
společností REMA AOS, a.s.“.

5.4.

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, zejména jí na požádání poskytnout
veškeré informace a doklady, které souvisejí se zajišťováním zpětného odběru Obalů, resp. odpadu z Obalů.

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 ani Svozová společnost 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.
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
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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.
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 poškozené 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, že Obec nevede evidenci Tříděných složek Komunálního odpadu 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), je společnost REMA oprávněna požadovat po Obci nápravu tohoto
stavu v náhradní dodatečné lhůtě 15 (patnácti) kalendářních dnů. Pokud ze strany Obce nedojde k nápravě
stavu ani po marném uplynutí náhradní dodatečné lhůty je REMA oprávněna po Obci požadovat smluvní
pokutu ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) za každý takový jednotlivý případ porušení této Smlouvy.

8.4.

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 této Smlouvy odstraněna 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.

8.5.

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.

8.6.

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.

8.7.

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.

8.8.

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 níže uvedené e-mail adresy 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:
k rukám:
tel.:
e-mail:
ID datové schránky: e22fbpq
Je-li adresováno Obci:
k rukám:
tel.:
e-mail:
ID datové schránky:
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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.

verze: 3.0716

(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 pouze 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 Opatření k nápravě;

(d)

některé z Prohlášení Obce je nepravdivé, neúplné či zavádějící.

Obec může vypovědět tuto Smlouvu pouze 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 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
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,
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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
nemohou 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.
3.

Popis plnění povinností Obce při nakládání s Tříděnými složkami Komunálního odpadu
Sazebník
Vzor plné moci, dle čl. 4.6 této 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 – Popis plnění povinností Obce při nakládání s Tříděnými složkami Komunálního odpadu

POVINNOSTI OBCE PŘI NAKLÁDÁNÍ S TŘÍDĚNÝMI SLOŽKAMI KOMUNÁLNÍHO ODPADU

•

Obec je povinna ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou Obce systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování Komunálních odpadů vznikajících na
katastrálním území Obce.

•

Obec je povinna v souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam mohou Občané odkládat Tříděné
složky Komunálního odpadu (např. papír, plast, sklo, kov, nápojový karton). Přitom je Obec povinna dbát na to,
aby Občané Tříděné složky Komunálního odpadu na těchto místech odkládali.

•

Obec je povinna shromažďovat Tříděné složky Komunálního odpadu odděleně, a pokud je sama nevyužije,
předávat je k využití v souladu se zněním Zákona o odpadech a zvláštními právními předpisy osobám k tomu
oprávněným.

•

Při shromažďování a předávání či využívání Tříděných složek Komunálního odpadu je Obec povinna
upřednostňovat materiálové využití či recyklaci před energetickým využitím.

•

Obec je povinna vést průběžnou evidenci o produkci a nakládání s Tříděnými složkami Komunálního odpadu
a evidenci o počtu, objemu a množství prostředků používaných pro odkládání Tříděných složek Komunálního
odpadu (pytle, sběrné nádoby). Obec je zároveň povinna evidovat počet a objem vyprázdněných či svezených
prostředků pro odkládání Tříděných složek Komunálního odpadu.

•

Průběžná evidence o produkci a nakládání s Tříděnými složkami Komunálního odpadu musí být vedena
takovým způsobem, aby bylo možné jednoznačně určit kdy, komu a za jakým účelem byly Tříděné složky
Komunálního odpadu předány. V případě kdy osoby, kterým byly evidované odpady předány, mají více
provozoven nebo organizačních složek, musí být evidence vedena takovým způsobem, aby bylo možné
jednoznačně určit, jakým provozovnám nebo organizačním složkám a v jakém množství byly odpady předány.

•

Podmínkou vzniku nároku Obce na Odměnu dle Smlouvy je předání Tříděných složek Komunálního odpadu do
zařízení pro úpravu odpadů, které z těchto Tříděných složek Komunálního odpadu vyrobilo obchodovatelné
druhotné suroviny nebo předání Tříděných složek Komunálního odpadu do zařízení, které z těchto Tříděných
složek Komunálního odpadu vyrobilo výrobky, nebo předání Tříděných složek Komunálního odpadu do zařízení,
které tyto Tříděné složky Komunálního odpadu energeticky využilo.

•

Obec je povinna spolupracovat s REMA nebo jí pověřenou osobou na informování Občanů o způsobu zajištění
zpětného odběru a využití či recyklace Obalů.

•

Obec je povinna informovat Občany o tom, že v rámci Obecního systému je zajišťováno sdružené plnění REMA,
a že Občané mohou využívat Obecní systém pro odkládání odpadů z Obalů.
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Příloha č. 2 – Sazebník

ODMĚNY ZA ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU A VYUŽITÍ ČI RECYKLACE ODPADŮ Z OBALŮ
shromážděných v rámci Obecních systémů

Odměna za zajištění sběru a předání k dalšímu využití jedné tuny Tříděné složky Komunálního odpadu sebrané v rámci
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování Komunálních odpadů od občanů, provozovaný
na území Obce a financovaný Obcí, vyplácená na základě a za podmínek podepsané a účinné Smlouvy o zajišťování
zpětného odběru obalů a odpadu z obalů prostřednictvím Obecního systému nakládání s Komunálními odpady uzavřené
mezi Obcí a REMA.
Odměna je vyjádřena sazbou v Kč za jednu tunu Odpadu
(pro potřeby výpočtu odměny je Odpad rozdělen na materiálové skupiny)
Materiálová skupina
Sazba Kč / tuna Odpadu

Papír

Plasty

Sklo

Nápojový
karton

Kov

1.300 Kč

4.110 Kč

1.340 Kč

4.400 Kč

220 Kč

Sazba Kč uvedena bez DPH.
Materiálové skupiny představují jednotlivé složky tříděného sběru Odpadů. V případě vícekomoditního sběru Odpadů se
materiálová skupina určí na základě převažující komodity (více než 50% hmotnosti).
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Příloha č. 3 - Vzor plné moci, dle čl. 4.6 Smlouvy

PLNÁ MOC
k výkonu závazků Obce vyplývajících ze Smlouvy o zajišťování zpětného odběru obalů
a odpadu z obalů prostřednictvím obecního systému nakládání s komunálními odpady

Obec
, IČ:
se sídlem
zastoupená
na základě smlouvy, kterou je v rámci systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů od občanů, provozovaného na území obce pro obec prostřednictvím svozové společnosti zajišťován
sběr tříděných složek komunálního odpadu obsahujících odpady z obalů.
ZPLNOMOCŇUJE
Společnost
se sídlem
zapsaná v
zastoupená

, IČ:

k výkonu závazků Obce vyplývajících ze Smlouvy o zajišťování zpětného odběru obalů a odpadu z obalů prostřednictvím
obecního systému nakládání s komunálními odpady uzavřené mezi Obcí a REMA AOS, a.s.

V

, dne

Za Obec zplnomocňuje

Za Společnost zplnomocnění přijímá

________________________

________________________
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Příloha č. 3 - Vzor plné moci, dle čl. 4.6 Smlouvy

PLNÁ MOC
k vystavování faktur ve smyslu Smlouvy o zajišťování zpětného odběru obalů
a odpadu z obalů prostřednictvím obecního systému nakládání s komunálními odpady

Obec
, IČ:
se sídlem
zastoupená
na základě smlouvy, kterou je v rámci systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů od občanů, provozovaného na území obce pro obec prostřednictvím Svozové společnosti zajišťován
sběr tříděných složek komunálního odpadu obsahujících odpady z obalů.
ZPLNOMOCŇUJE
Společnost
se sídlem
zapsaná v
zastoupená

, IČ:

k vystavování faktur ve smyslu Smlouvy o zajišťování zpětného odběru obalů a odpadu z obalů prostřednictvím obecního
systému nakládání s komunálními odpady a jejich příloh uzavřené mezi Obcí a REMA AOS, a.s., a to

*)

*)

a)

jménem obce na účet obce;

b)

jménem obce na účet svozové společnosti.

*)

Nehodící se škrtněte

Na základě této přílohy bude s platností od ........................... odměna ve smyslu Smlouvy o zajišťování zpětného odběru
obalů a odpadu z obalů prostřednictvím obecního systému nakládání s komunálními odpady uzavřené mezi obcí a REMA
AOS, a.s. zasílána na následující účet
Název banky:
Číslo účtu:

V

, dne

Za Obec zplnomocňuje

Za Společnost zplnomocnění přijímá

________________________

________________________
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