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14264/H/2019-HSPH  
Čj.: UZSVM/H/10267/2019-HSPH 

 
 

Smlouva o převzetí a uložení odpadů 
 

UZSVM č. 74/2019 
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“), na veřejnou zakázku: „Převzetí a uložení odpadů z nezákonné 
skládky na pozemku pozemková parcela č. 342/1 v k.ú. Nabočany“.  

 

Čl. I 

Smluvní strany 

Objednatel: Česká  republika  –  Úřad  pro zastupování  státu  ve  věcech 
majetkových 

                                                 organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb. 
se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 
za kterou právně jedná: JUDr. Michal Votřel, MPA, ředitel Územního pracoviště Hradec 

Králové, na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2014, 
v účinném znění 

IČO: 69797111 
bankovní spojení: Česká národní banka Hradec Králové, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx 
 
kontaktní osoba objednatele: Ing. Martina Loukotová, ředitelka odboru Odloučené pracoviště   
                                               Pardubice 
                                               e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                               telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Dodavatel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
se sídlem: Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10  
zastoupený: Ing. Radkem Doležalem, regionálním ředitelem, na základě Plné 

moci ze dne 20. 11. 2018 a Ladislavem Vávrou, ředitelem 
provozovny, na základě Plné moci ze dne 20. 11. 2018 

IČO: 493 56 089 
DIČ: CZ49356089                                         
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19775                                      
bankovní spojení:  Unicredit Bank, číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
provozovna 1. skládka:           Skládka Nasavrky 
kontaktní osoba zhotovitele:   Radka Bubáková 
e-mail:                                     xxxxxxxxxxxxxxxxx                                                          
telefon:                                   xxxxxxxxxxxxxxx 
 
provozovna 2. skládka:           Skládka Čáslav 
kontaktní osoba zhotovitele:   Radka Bubáková 
e-mail:                                     xxxxxxxxxxxxxxxxx                                                          
telefon:                                   xxxxxxxxxxxxxx 
 
(dále jen „dodavatel“) 
 
uzavírají tuto smlouvu (dále jen „smlouva“):  
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Čl. II 
Obecná ustanovení 

1. Dodavatel pro účely této smlouvy prohlašuje, že je oprávněnou osobou k převzetí a uložení 
odpadů podle této smlouvy dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).  
 

2. Plnění podle této smlouvy nepřekročí částku 500.000,- Kč včetně DPH.  

 
Čl. III 

Předmět smlouvy a cena plnění 

1. Předmětem této smlouvy je převzetí a uložení odpadů z nezákonné skládky na pozemku 
pozemková parcela č. 342/1 v k.ú. Nabočany dodavatelem.  
 

2. Objednatel se zavazuje předávat dodavateli k převzetí a uložení odpady v jeho zařízení a 
hradit dodavateli za tuto činnost sjednané cenu včetně příslušné sazby DPH. Dodavatel se 
zavazuje provádět tuto činnost v souladu se zákonem o odpadech. 
 

3. Smluvní strany sjednávají následující jednotkové ceny za převzetí a uložení odpadů 
dodavatelem:  
 
a) cena za převzetí a uložení 1 t směsného odpadu činí částku ve výši 1.850,- Kč bez 

DPH, tj. částku 2.239,- Kč včetně 21% DPH, 
 

b) cena za převzetí a uložení 1 t nebezpečného odpadu činí částku ve výši 12.500,- Kč bez 
DPH, tj. částku 15.125,- Kč včetně 21% DPH, 
 

c) cena za převzetí a uložení 1 t pneumatik činí částku ve výši 3.500,- Kč bez DPH, tj. 
částku 4.235,- Kč včetně 21% DPH, 
 

d) cena za vážení 1 vozidla s odpadem činí částku ve výši 50,- Kč bez DPH, tj. částku     
60,50 Kč včetně 21% DPH, 

 
e) cena za vyplnění formulářů nutných pro příjem odpadů do zařízení činí částku ve výši  

50,- Kč/dodávka bez DPH za 1 dodávku odpadu, tj. částku 60,50 Kč včetně 21% DPH, 

 

f) cena za ohlášení přepravy nebezpečných odpadů do systému SEPNO činí částku ve 

výši 100,- Kč bez DPH za 1 Ohlašovací list, tj. částku 121,- Kč včetně 21% DPH. 

Čl. IV 
Platební podmínky 

1. Dodavatel je oprávněn vyúčtovat pouze skutečně poskytnuté plnění, přičemž jednotlivé 
částky musí odpovídat cenám dle čl. III této smlouvy a kontaktní osobou objednatele 
odsouhlasenému množství jednotlivých položek. Daňový doklad (faktura) vystavený 
dodavatelem musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

 
2. Objednatel je povinen zaplatit plnění dle faktury dodavateli ve lhůtě splatnosti, která činí dle 

dohody smluvních stran 28 dnů od převzetí dodavatelem vystavené faktury objednatelem. 
 

Čl. V 
Místo a doba plnění 

1. Místem plnění pro objednatele je zařízení dodavatele Skládka Nasavrky, Nasavrky 296, 538 
25 Nasavrky a Skládka Čáslav, Hejdof 1666, 286 01 Čáslav, kde bude dodavatel přebírat a 
ukládat odpady (ve Skládce Nasavrky směsný odpad a pneumatiky, ve Skládce Čáslav 
nebezpečný odpad). 
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2. Dodavatel se zavazuje dle této smlouvy přebírat a ukládat odpady od objednatele na 
základě odsouhlasených vážních lístků. Kontaktní osoba objednatele bude zhotovitele o 
čase převzetí odpadů předem informovat. 
 

Čl. VI 
Práva a povinnosti smluvních stran 

 
1. Dodavatel je povinen s odbornou péčí zabezpečit nakládání s odpady v souladu s touto 

smlouvou a v souladu s  právními předpisy, a to zejména se zákonem o odpadech. 
 

2. Objednatel souhlasí s tím, že stanovení hmotnosti odpadu bude provedeno automaticky 
výpočetním systémem, spojeným s  mostovou autováhou v místě určení (uložení odpadu), 
případně jiným oběma stranami písemně odsouhlaseným způsobem. Objednatel je 
oprávněn stanovení hmotnosti kontrolovat.  

 

3. Dodavatel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli a třetí osobě 
v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy a je povinen tuto škodu objednateli a třetí 
osobě uhradit. 

 
Čl. VII 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je podepsána poslední smluvní stranou.   

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra v souladu se zákonem                 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. O počátku účinnosti smlouvy bude 
dodavatel objednatelem písemně informován. 
 

3. Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje údaje, které by naplňovaly 
pojmové znaky obchodního tajemství nebo jsou obchodním tajemstvím. 

4. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této smlouvy před českými soudy. 
 

5. Změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných, vzestupně 
číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných zástupci smluvních stran. 
 

6. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností originálů, z nichž tři obdrží 
objednatel a jeden dodavatel. 

7. Smluvní strany si smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a souhlasí s ním a na důkaz 
svého souhlasu připojují své podpisy.  

 
V Hradci Králové, dne: 15. 7. 2019                                V Nasavrkách, dne: 15. 7. 2019 
 
Česká republika – Úřad pro zastupování                  AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
státu ve věcech majetkových 
 
 
……………………………………………….                        ………………………………………… 
           JUDr. Michal Votřel, MPA                                                      Ing. Radek Doležal 
ředitel Územního pracoviště Hradec Králové                                     regionální ředitel           
                    objednatel                                                                           
                                                                                            ………………………………………… 
                                                                                                           Ladislav Vávra 
                                                                                                        ředitel provozovny 
                                                                                                               dodavatel 
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