
KOSTELEC NAD ORLICÍ

DOHODA O VÝBĚRU POPLATKŮ A PŘEDÁVÁNÍ DOKLADŮ
(dále jen „dohoda")

Zastoupená: Františkem Kinským, starostou města
(dále také jen „Obec" či „Původce")

Obec:
IČ: 
DIČ:

Město Kostelec nad Orlicí 
00274968
CZ00274968

Sídlo: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

a

(dále také jen „Dodavatel")

Dodavatel:
IČ:
DIČ:

Marius Pedersen a.s.
42194920
CZ42194920

Sídlo: Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 

oddíl B, vložka 389
Zastoupený: Jiřím Heroldem - oblastním manažerem

(Obec a Dodavatel společně dále jako „účastníci")

ČI. 1. Úvodní ujednání
1.1 Obec a Dodavatel mají uzavřený smluvní vztah (dále jen „Smlouva o nakládání'), 

na základě kterého Dodavatel od Obce přebírá a bude přebírat do vlastnictví 
komunální odpady, mimo jiné odpady, které lze ukládat na skládky a jsou 
specifikovány v příloze č. 1 této dohody, včetně údaje o přípustnosti či nepřípustnosti 
uplatnění Slevy (dále jen „Odpady"). Dodavatel je oprávněn v souladu s právními 
předpisy a/nebo požadavky provozovatelů skládek změnit vymezení Odpadu 
zasláním nové přílohy č. 1, a to s účinností od doručení nové přílohy Obci, a tato nová 
se stane bez dalšího namísto stávající přílohou dohody.

1.2 Účastníci uzavírají tuto dohodu za účelem řádného a včasného plnění nových 
povinností plynoucích ze z.č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších změn 
(dále jen „NZOD"), zejména povinností týkající se poplatku za ukládání Odpadů na 
Skládku (dále také jen „Poplatek").

1.3 Ve snaze učinit vše pro dodržování NZOD uzavírají tuto dohodu o plnění svých 
povinností. Účastníci se zavazují, bez zbytečného odkladu na výzvu kteréhokoli 
účastníka, písemně dohodnout odpovídající změnu této dohody, pokud bude změna 
nezbytná s ohledem na výkladovou a rozhodovací praxi a/nebo s ohledem na změny 
NZOD a souvisejících či prováděcích předpisů, a tato dohoda jinak (bez provedení 
změny) řádné a včasné plnění povinností účastníků neumožní. Změna bude 
maximálně respektovat znění této dohody, odstraňovat projevené nedostatky a 
minimalizovat rizika plynoucí pro účastníky, zejména minimalizovat jakékoli postihy 
za neplnění NZOD.

1.4 Pro účely této dohody platí, že:
a) Výše Poplatku bude vyrovnávána za každé kalendářní čtvrtletí (dále také jen 

„Poplatkové obdob?);
b) Slevou je ve smyslu § 157 NZOD zahrnutí komunálního odpadu splňujícího podmínky 

podle ust. § 40 odst. 1 NZOD s výjimkou nebezpečných odpadů, jehož původcem je 
obec, do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku 
namísto dílčího základu poplatku za ukládání využitelných odpadů na skládku, ke 
kterému to bude v souladu s NZOD možné (pro účely dohody také jen „Sleva").

1.5 Obec má zájem, aby Dodavatel v zastoupení Obce u jakéhokoli provozovatele 
jakékoli vhodné skládky (dále jen „Skládka"), se kterým má Dodavatel smluvní vztah 
(dále jen „Provozovatel"), pokud takovému Provozovateli předá Odpad, uplatňoval 
ve vztahu ke každému kalendářnímu roku Slevu, a to Slevu týkající se veškerého 
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Odpadu uloženého na Skládku, k němuž to bude v souladu s NZOD možné (dále jen 
„Maximální Sleva"). Dodavatel se zavazuje, za podmínky existence platné a účinné 
Plné moci, a podmínky rádného a včasného poskytování dále sjednaných informací a 
dokladů Obcí, uplatňovat postupně Slevu za ukládaný Odpad až do výše Maximální 
Slevy, a to u Provozovatelů dle výběru Dodavatele. Obec se zavazuje, že nejpozději 
do 5 dnů od uzavření této dohody řádně udělí a předá Dodavateli písemnou plnou 
moc, jejíž závazné znění je přílohou č. 2 této dohody, a to minimálně v počtu 2 
vyhotovení (pro účely dohody jen „Plná moc"). Obec se zavazuje Plnou moc po dobu 
trvání této dohody neodvolat, pokud bude Dodavatel plnit svoje závazky z dohody.

ČI. 2. Poplatek za ukládání odpadů
2.1 Účastníci potvrzují za poplatníka Poplatku Původce, a to ve vztahu k veškerému 

Odpadu uloženému na Skládku. Účastnící se dohodli, že Poplatek bude primárně 
hradit Provozovateli Dodavatel, a to jako nepřímý zástupce Původce, čemuž bude 
odpovídat vyúčtování ze strany Provozovatele. Dodavatel vybere Poplatek od 
Původce na základě Smlouvy o nakládání a v souladu s touto dohodou. Výše Poplatku 
za jakýkoli Odpad uložený na Skládku bude pro oba účastníky závazně určena 
Provozovatelem, a to ve výši odpovídající NZOD a prováděcím předpisům.

2.2 Dodavatel Obci vyúčtuje, a to dále sjednaným postupem, Poplatek jako samostatnou 
částku či jako součást příslušné ceny plnění dle Smlouvy o nakládání, a to v závislosti 
na obsahu Smlouvy o nakládání. Pokud by Smlouva o nakládání výběr Poplatku, nebo 
jiné vypořádání Poplatku mezi Obcí a Dodavatelem (např. jeho zahrnutí do ceny 
plnění) a vyúčtování Poplatku neřešila, potom se uplatní pouze tato dohoda.

2.3 Účastníci se dohodli na tom, že v průběhu každého Poplatkového období, po skončení 
každého kalendářního měsíce, bude Dodavatel účtovat Obci pouze část Poplatku, 
tedy Poplatek ve výši odpovídající množství Odpadu uloženému v příslušném měsíci 
na Skládku, snížený u Odpadu (u něhož je dle NZOD přípustné uplatnit Slevu)na 
předpokládanou výši při uplatnění Slevy (dále jen „Část Poplatku"). U zbývajícího 
množství Odpadu uloženého v příslušném měsíci na Skládku (u něhož není dle NZOD 
přípustné uplatnit Slevu) bude Dodavatel po skončení měsíce účtovat celý Poplatek. 
Nejpozději současně s vyúčtováním Části Poplatku a/nebo Poplatku doručí Dodavatel 
Obci podklad pro vyúčtování obsahující minimálně: druhy a množství Odpadu 
předané v příslušném měsíci Provozovateli; informaci o způsobu určení množství 
Odpadu předaného na Skládku; výpočet Části Poplatku a/nebo Poplatku.

2.4 Obec, zastoupená Dodavatelem na základě Plné moci, bude ve vztahu ke každému 
kalendářnímu roku uplatňovat Slevu za Odpady uložené na Skládku, a to postupně 
za jednotlivá Poplatková období až do výše Maximální Slevy. Uplatnění Slevy 
k Odpadu uloženému v Poplatkovém období na Skládku bude probíhat najednou, 
vždy nejpozději do 10 dnů od skončení každého Poplatkového období. Dodavatel dle 
řádné a účinné Plné moci v zastoupení Obce uplatní Slevu vůči Provozovateli, přičemž 
k uplatnění použije formulář „Uplatnění nároku obce na zahrnutí využitelných odpadů 
do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu", který tvoří přílohu č. 
3 této dohody (dále jen „Formulář') nebo jiný dokument požadovaný 
Provozovatelem. K uplatnění jakékoli Slevy poskytne Obec Dodavateli, a to 
bezodkladně na vyžádání a na svoje náklady, jakoukoli požadovanou součinnost.

2.5 Pokud po skončení jakéhokoli Poplatkového období dojde k: a) řádnému a včasnému 
uplatnění nároku na Slevu za veškerý Odpad uložený v daném Poplatkovém období 
na Skládku, a b) nárok na Slevu v souladu s NZOD za veškerý předmětný Odpad 
uložený na Skládce vznikne, potom nemá Dodavatel právo doúčtovat za uložení 
předmětných Odpadů na Skládku Obci zbývající část Poplatku (tedy rozdíl mezi 
Poplatkem a Částí Poplatku ve vztahu předmětným Odpadům). Pokud nedojde ke 
splnění obou podmínek plynoucích z předcházející věty ve vztahu k veškerému 
předmětnému Odpadu, potom má Dodavatel vůči Obci po skončení jakéhokoli 
Poplatkového období nárok na vyúčtování a uhrazení zbývající části Poplatku, tedy 
rozdíl mezi Poplatkem a Částí Poplatku ve vztahu k předmětným Odpadům (když pro 
účely výpočtu dle tohoto bodu by se jako sazba Poplatku použila účinná sazba 
Poplatku dle NZOD, bez jakéhokoli zohlednění a aplikace dílčího základu určeného 
v souladu s § 157 NZOD), a to za uložení té části předmětného Odpadu (i kdyby se 
jednalo o veškerý předmětný Odpad) na Skládku, ve vztahu k níž nedošlo ke splnění 
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obou podmínek plynoucích z první věty tohoto bodu dohody (dále jen „Doplatek 
Poplatku"). Ujednání tohoto bodu o Doplatku Poplatku se nepoužije u Odpadu, u 
něhož byl dle bodu 2.3. vyúčtován celý Poplatek.

2.6 Poplatek, Část poplatku i případný Doplatek Poplatku jsou splatné do 14 dnů od 
doručení jeho vyúčtování Obci ze strany Dodavatele. Obec se zavazuje Poplatek, Část 
Poplatku i případný Doplatek Poplatku Dodavateli řádně a včas uhradit. Pokud je 
platba odpovídající Poplatku, Části Poplatku zahrnuta v ceně plnění dle Smlouvy o 
nakládání, potom z hlediska vyúčtování a splatnosti platí pravidla Smlouvy o 
nakládání.

ČI. 3. Předávání podkladů a evidencí
3.1 Obec se zavazuje na svoje náklady, řádně a v termínech dostatečných k plnění 

závazků Dodavatele, případně kdykoli po výzvě Dodavatele, předávat Dodavateli:
a) řádně Obcí vedenou průběžnou evidenci odpadů týkající se komunálních odpadů, 
jejichž je původcem;
b) písemnou informaci o druhu a množství jakýchkoli odpadů (jejichž původem je 
Obec), které Obec a/nebo jakákoli třetí osoba předali v každém kalendářním měsíci 
na skládku jakéhokoli jiného provozovatele (než Provozovatele), včetně identifikace 
tohoto jiného provozovatele, identifikace jím provozované skládky, identifikace druhu 
a množství odpadu u něhož došlo k uplatnění Slevy, a to do 5 dnů po skončení 
každého příslušného měsíce;
c) doklady a informace umožňující určit či ověřit množství (hmotnost) konkrétního 
Odpadu ukládaného na Skládku Provozovatele a/nebo jiného odpadu Obce 
ukládaného na skládku jiného provozovatele, které má Obec k dispozici;
d) jakékoli další informace a podklady nezbytné k řádnému zpracování a podání 
vyúčtování Poplatku ve formátu a struktuře určené správcem poplatku, zejména pak 
informace a podklady o původci, druhu a hmotnosti každého jednotlivého Odpadu.

3.2 Účastníci se zavazují, že veškeré doklady, evidence, podklady a informace, které se 
dle dohody zavazují navzájem předávat či předávat Provozovateli a/nebo jinému 
provozovateli, budou odpovídat skutečnému stavu a budou v souladu s právními 
předpisy a touto dohodou. Obec se zavazuje, že poskytne Dodavateli, a to 
bezodkladně na vyžádání a na svoje náklady, jakoukoli požadovanou součinnost 
nezbytnou ke splnění závazků Dodavatele z této dohody či závazků Dodavatele vůči 
Provozovateli, zejména vysvětlení, přístup do evidencí a smluvní dokumentace.

3.3 Obec se zavazuje nahradit Dodavateli bezodkladně po vyzvání veškeré škody a újmy 
(zejména jakékoli pokuty uložené správními orgány, jakékoli škody a smluvní pokuty 
za porušení závazků vůči Provozovateli, jakékoli vícenáklady) vzniklé v 
důsledku neúplnosti či nepravdivosti či rozporů dokladů, evidencí, podkladů a 
informací (předaných či poskytnutých či zpřístupněných Dodavateli) se skutečným 
stavem a/nebo s právními předpisy.

ČI. 4. Závěrečná ujednání
4.1 Tato dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to dobu trvání a plnění (účinnosti) Smlouvy 

o nakládání, tedy bez dalšího přestává zavazovat do budoucna účastníky (přestává 
být účinná) dnem ukončení plnění (účinnosti) Smlouvy o nakládání. Dohodu nelze dle 
vůle účastníků vypovědět.

4.2 Účastníci sjednávají, s ohledem na účel a cíl dohody, že obsah této dohody je pro ně 
závazný zpětně od účinnosti NZOD, přičemž účastníci se navrženým obsahem dohody 
od účinnosti NZOD řídili a nadále budou řídit při plnění svých vzájemných práv a 
povinností (včetně práv a povinností plynoucích z právních předpisů), zejména při 
evidování, účtování a hrazení Poplatků a předávání podkladů a evidencí. Účastníci se 
dohodli, pokud by ujednání tohoto bodu bylo neplatné, neúčinné či zdánlivé, že 
uzavřou novou dohodu (ve formě dohody o narovnání), která v souladu s touto 
dohodou upraví a napraví právní vztahy účastníků v období od účinnosti NZOD do 
účinnosti této dohody.

4.3 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každý z účastníků obdrží po jednom vyhotovení. Nedílnou součástí této dohody jsou 
následující přílohy:
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Příloha č. 1 - Seznam Odpadů
Příloha č. 2 - Návrh Plné moci
Příloha č. 3 - Návrh Formuláře

4.4 Tato dohoda, včetně obsahu a udělení Plné moci, formy a postupu uplatňování Slev,

byla schválena města Ci & ' dne

JA A usnesením č. AM ó ______________

V Rychnovku dne 29.1.2021

Za Město: o r no Za Dodavatele:

j ’ 

MĚST
/ Kostelec n.lOr

517 41 p. Kostelec n. Orl. 
okr. Rychnov n. Kn. -12-

/
Marius Pedersen a...

Průběžná 1940/3
500 09 Hradec Králové

DIČ: CZ42194920
-26-
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Příloha č. 1

Obec:
IČ:
DIČ:
Sídlo:

Město Kostelec nad Orlicí
00274968
CZ00274968
Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

SEZNAM ODPADŮ

Katalogové číslo Název odpadu Charakter odpadu: 
Využitelný odpad 
Zbytkový odpad 
Technologický odpad

Třídící sleva se 
uplatňuje ANO/NE

200301 Směsný komunální 
odpad

Využitelný odpad

200302 Odpad z tržišť Využitelný odpad
200303 Uliční smetky Využitelný odpad
200307 Objemný odpad Využitelný odpad

^0



příloha č. 2

PLNÁ MOC

Obec: Město Kostelec nad Orlicí
IČ: 00274968
DIČ: CZ00274968
Sídlo: Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí

Zastoupená: Františkem Kinským, starostou města

tímto zmocňuje společnost:

Marius Pedersen a.s.
IC:
DIČ:

42194920 
CZ42194920

Sídlo: Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 

389
Zastoupená: Jiřím Heroldem - oblastním manažerem

k tomu, aby:

- zastoupila zmocnitele při uplatňování nároku podle ust. § 157 zákona č. 541/2020 Sb., 0
odpadech, u provozovatelů skládek jakožto plátců poplatku za ukládání odpadů na skládku, na 
jimiž provozované skládky bude zmocněnec předávat k uložení komunální odpad splňující 
podmínky podle ust. § 40 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, s výjimkou nebezpečných 
odpadů, jehož původcem je zmocnitel a který od zmocnitele zmocněnec přebírá a bude přebírat 
do vlastnictví na základě samostatného smluvního vztahu uzavřeného mezi zmocněncem a 
zmocnitelem;

- jménem zmocnitele předávala provozovatelům skládek, u nichž bude v zastoupení zmocnitele 
uplatňovat nárok podle ust. § 157 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, doklady a/nebo informace 
nezbytné k řádnému zpracování a podání vyúčtování poplatku za ukládání odpadů na skládku ve 
formě a struktuře určené správcem poplatku, a to zejména informace a podklady o původci, druhu 
a hmotnosti odpadu a o uplatnění nároku podle ust. § 157 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;

- svým jménem a na účet zmocnitele (nepřímé zastoupení) nebo jménem a na účet zmocnitele 
(přímé zastoupení) hradila provozovatelům skládek, na něž bude zmocněnec předávat k uložení 
odpad, jehož původcem je zmocnitel, poplatek za ukládání odpadů na skládku, který od 
zmocnitele vybere, a provedla vypořádání případného přeplatku či nedoplatku na poplatku;

- zmocnitele dále zastoupila při dalších nezbytných souvisejících jednáních.

V dne * 2021

Za zmocniteiéž . _____

tóíĚSTO
/ ■' >stelec n. Orl.

7^. * ■ 41 P- Kostelec n. Orl.
_ ok■. Rychnw n. Kn. -12-

Vvše uvedená /mocnění přijímám:

Marius Pedersen a.s.
Průběžná 1940/3

------------ 500 09 Hradec Králové
Marius Pedersen a.s. DIČ: CZ42194920
Jiří Herold -26-


