
 

Smlouva 
o využití systému zavedeného městem Budyně nad Ohří pro nakládání s komunálním odpadem 

uzavřená dle zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

mezi smluvními stranami: 

                                                                                                              

Město Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65, 41118 Budyně nad Ohří 

IČ      : 00236427 

Bankovní spojení   : Česká spořitelna a.s.,  

Číslo účtu    : 1003696319/0800 

Jednající    : Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A. 

na straně jedné (dále jen „město“) 

 

a 

Firma      :  

sídlo      :  

sídlo provozovna   :  

IČ     :  

Zastoupení    :  

Telefon     :  

E-mail     :   

jako původce odpadů na straně druhé ( dále jen původce) 

 

I. 

Předmět smlouvy 

(1) Na základě této smlouvy je původce s účinností od data podpisu této smlouvy oprávněn za úplatu 

využívat systém zavedený městem Budyně nad Ohří pro nakládání s komunálním odpadem (dále jen 

„systém“), v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou města k systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen vyhláška o odpadech). 

(2) Tato smlouva se vztahuje na odkládání SKO (směsný komunální odpad) a odpadů vytříděných 

z SKO, jehož původcem je právnické osoba nebo fyzická osoba s oprávněním k podnikání v 

provozovně původce (dále jen „provozovna“).  

(3) Uzavřením této smlouvy nezaniká povinnost původce vést průběžnou evidenci o odpadech a 

způsobech nakládání s nimi dle zákona č. 541/2020, o odpadech, v platném znění. 

 

I I .  

Cena za využití systému nakládání s komunálním odpadem 

(1) Původce se zavazuje za podmínek v této smlouvě uvedených platit městu sjednanou cenu. 

(2) Cena za využití systému se sjednává na základě platného ceníku viz. příloha č. 1 s platností vždy 

pro celý kalendářní rok. Příloha č.1 je nedílnou součástí této smlouvy. 

 (3) Město je oprávněno upravit ceník služeb, zejména v případě změny rozhodujících složek jeho 

nákladů nebo při změně platných zákonných norem, úředních vyhlášek a nařízení nebo při změně 

rozsahu poskytovaných služeb. Oznámení o změně ceníku je povinno doručit původci do 30. 11. roku 

předcházejícího platnosti nového ceníku. 

(4) Cenu uvedenou v čl. II odst. 2 je původce povinen platit na základě této smlouvy průběžně 

v pokladně městského úřadu v Budyni nad Ohří nebo ve sběrném dvoře Budyně nad Ohří 

 

I I I .  

Ostatní práva a povinnosti 

(1) Původce se zavazuje zejména: 

a) řádně třídit své odpady dle druhů a kategorií, upravit jejich velikost tak, aby se co nejvíce zmenšil 

jejich objem, 

b) odkládat vytříděné odpady do sběrného dvora  v Budyni nad Ohří vždy řádně zpracované tak, aby 

zaujímaly co nejmenší objem a byly upraveny na rozměr, který umí zpracovat technické zařízení 

sběrného dvora. Tyto informace získají účastníci této smlouvy ve sběrném dvoru Budyně nad Ohří 

 

 

 



c) pro odkládání SKO nepřeplňovat a nepřetěžovat sběrné nádoby, které budou ve vlastnictví 

původce 

d) předcházet vzniku poškození sběrných nádob, 

e) neukládat do sběrných nádob jiný odpad, než ten, které do nádoby dle OZV města o odpadech 

náleží 

f) na vyžádání ohlásit městu množství předaného odpadu, umístění a počet využívaných nádob, 

počet zaměstnanců v provozovně za uplynulý kalendářní rok apod. 

(2) Původce je povinen dodržovat všechny povinnosti pro něj z právních předpisů upravujících 

nakládání s odpadem, a to zejména zákonem č. 541/2020 sb., o odpadech a změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou.  

(7) Svoz popelnicových nádob pouze na základě lístků, které budou mít odlišnou barvu od běžných 

lístků pro odvoz SKO od občanů. Svoz bude uskutečněn ve stejném termínu jako svoz pro občany. 

(8) Původce musí mít sídlo podnikání na k.ú. spravované městem Budyně n. O. (Budyně n.O., 

Kostelec, Roudníček, Vrbka, Písty, Břežany n. O., Nížebohy), v případě sídla podnikatele mimo území 

k.ú. spravovaném městem Budyně nad Ohří, může rada města na základě žádosti posoudit, zda bude 

do systému nakládání s odpadem vpuštěn a to výhradně dle skutečnosti, že činnost právnické osoby 

nebo fyzické osoby s oprávněním podnikat vykonává převážně pro občany města Budyně nad Ohří a 

jeho místních částí. 

(9) Zpětné odběry je možno odložit do  sběrného  dvora Budyně nad Ohří za poplatek. 

 

I V .  

Odstoupení od smlouvy 

(1) Poruší-li původce některou ze svých povinností podle čl. III, je město oprávněno od této smlouvy 

jednostranně písemně odstoupit a smlouva se v takovémto případě ruší ke dni doručení písemného 

odstoupení původci. 

(2) Původce je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nebude souhlasit se změnou ceníku 

provedenou dle čl. II. odst. 4. V takovém případě musí do 31.12. roku v němž mu bylo doručeno 

oznámení o změně ceníku písemně oznámit Městu, že k 31.12. toho roku odstupuje od této smlouvy. 

V takovém případě se smlouva k 31.12. toho roku ruší. 

  
V. 

Smluvní pokuta 
V případě porušení povinností, které jsou stanoveny v čl. II odst. 3 a čl. III, sjednávají účastníci 
smluvní pokutu ve výši 4 000,- Kč. Tuto smluvní pokutu je původce odpadu povinen městu zaplatit do 
30 dnů ode dne vyúčtování. Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost původce nahradit 
škodu, která porušením povinností vznikla, a to i v částce přesahující smluvní pokutu. 
 

VI. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Tato smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami. 

(2) Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou a to do 31.12.2021.  

(3) V pochybnostech a pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran 

Občanským zákoníkem. 

(4) Změny a doplnění této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky. 

(5) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je sepsána na základě jejich svobodné a vážné vůle, bez 

nátlaku, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a se smlouvou, tak jak byla sepsána, bez výhrad 

souhlasí. 

(6) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží 

po jednom vyhotovení.  

(7) Původce souhlasí se zpracováním osobních údajů při dodržování směrnice GDPR a evidencí 

v agendě obsahující osobní údaje. 

 

 

V Budyni nad Ohří dne ………………….. 

 

 

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

Město Budyně nad Ohří                                                                  Původce odpadů 

Ing. Petr Medáček, CSc., M.B.A., starosta        

 

 



 

 

 

 

Příloha č. 1  „Smlouvy“ 
 
 

Ceník pro podnikatele 
za využívání kontejnerů na tříděný odpad ve sběrném dvoře: 

 

 
 

a)  papír (200101,150101)                1,--  Kč/kg                 

b)  karton (200101, 150101)    3,--  Kč/kg           

c)  sklo (200102, 150107)    1,50 Kč/kg             

d)  plast (200139, 150102)     1,50 Kč/kg   

e)  velko objem (200307)               3,--  Kč/kg 

f)  zpětný odběr                1,--  Kč/kg 
 

samostatný svoz : 

g) SKO ( 200301) popelnice 110, 120l                  64,-- Kč/ks 

 

 

 

 

Ceny jsou uvedeny včetně platné sazby DPH.  

 


