
Smlouva na odprodej druhotných surovin číslo 216066000020

I.

Smluvní strany
v

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
1Č: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Velitel vojenského útvaru 1825
podplukovník Ing. Daniel Cekul

Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 19-2346881/0710
Kontaktní osoba: rtm. David KŘÍŽ

Adresa pro doručování korespondence:
Vojenský útvar 1825
390 02 Tábor

(dále jen „prodávající44)

a

Obchodní společnost / jiná právnická nebo fyzická osoba:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Jejímž jménem jedná:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

SUEZ CZ a.s.
Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2
25638955
CZ25638955
Miloš Krýda. MBA oblastní manažer obchodu divize Čechy na základě
plné moci
Komerční banka, a.s.
27-9328790297/0100

Adresa pro doručování korespondence:
SUEZ CZ a.s., Temelín 127, 373 01 Temelín, CZC 00771

(dále jen „kupující'4)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,.ObčZ“), tuto smlouvu na
odprodej druhotných surovin (dále jen "smlouva").

II.
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zabezpečení hospodárného nakládání s druhotnými surovinami
a vyřazeným majetkem u VÚ 1825 Tábor.



III.
Předmět plnění smlouvy

1. Předmětem plnění dle této smlouvy je prodej následujících druhotných surovin prodávajícím 
kupujícímu:

kovy - kód odpadu 20 01 40,

jiní baterie a akumulátory - kód odpadu 16 06 05,

aku baterie - kód odpadu 16 06 01

(dále jen "druhotné suroviny"). Součástí předmětu plnění je závazek prodávajícího převést 
nakupujícího vlastnické právo k druhotným surovinám a dále závazek kupujícího převzít 
druhotné suroviny v místě a čase sjednaném v čl. V. a zaplatit za převzaté druhotné suroviny 
kupní cenu sjednanou dle čl. IV. způsobem uvedeným v čl. VIII. této smlouvy.

2. Maximální množství prodaných druhotných surovin je dáno peněžním limitem, na který se tato 
smlouva uzavírá, a to 100 000 Kč.

3. Prodávající se nezavazuje dodat kupujícímu po dobu trvání této smlouvy celé množství 
druhotných surovin, jehož prodejní cena naplní limit uvedený v odst. 2 čl. III. této smlouvy, 
limit smlouvy je však maximální možný a nepřekročitelný.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavřely 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Kupní cena

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb.. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly, že kupní cena za prodej druhotných surovin je následující:

Název/kód odpadu Množství
(orientační) MJ Cena za jednotku 

bez DPH (Kč)

Cena celkem za 
položku bez 
DPH (Kč)

Odpad/20 Ol 40 „Kovy”
- kovové nádoby - palety, ve kterých je odpad 

uložen, zůstávají u objednatele
3 584,50 kg 4,00 14 338,00

Odpad/16 06 05 „Jiní baterie a akumulátory”
- kovová nádoba - paleta, ve které je odpad uložen, 

zůstává u objednatele
2,00 kg 5,00 10.00

Odpad/ 16 06 Ol „Akubaterie" 4 584,00 kg 13,50 61 884,00

CENA CELKEM^ DPH (Kč) 76 232,00

Tato cena zahrnuje veškeré náklady kupujícího spojené s převzetím druhotných surovin, včetně 
převážení a složení druhotných surovin na místě plnění určeném v odst. 3 čl. V. Náklady na 
dopravu druhotných surovin do místa plnění jdou na vrub prodávajícího. Smluvní cena uvedená 
v předchozí větě je po celou dobu platnosti této smlouvy neměnná a pro obě smluvní strany 
závazná.

2. Celková kupní cena bude stanovena dle skutečného množství druhotných surovin dodaných 
prodávajícím a odebraných kupujícím. Toto množství bude uvedeno na vážním lístku
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vystaveném kupujícím ihned po převzetí druhotných surovin a potvrzeném podpisem zástupce 
prodávajícího ve věcech technických nebo jinou jím určenou osobou přítomnou při předání.

V.
Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje předat druhotné suroviny kupujícímu nejdříve ode dne nabytí účinnosti 
této dohody dle odst. 5 čl. VI. a předání druhotných surovin ukončí nejpozději do 15. 11. 2021 
ode dne účinnosti této dohody dle odst. 5 či. VI.

2. Přesný datum a čas předání bude určen na základě telefonické domluvy mezi zástupcem 
prodávajícího ve věcech technických a kontaktní osobou kupujícího uvedenou v záhlaví této 
smlouvy. Prodávající oznámí kupujícímu požadovaný datum a čas předání druhotných surovin 
nej později 3 pracovní dny před požadovaným termínem.

3. Místem plnění se rozumí provozovna kupujícího na adrese:
SUEZ CZ a.s., Temelín 127, 373 01 Temelín, CZC 00771.

VI.
Závěrečná ustanovení

1 lato smlouva má 7 očíslovaných stran. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu 
smluvními stranami.

2 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným, oboustranně potvrzeným ujednáním, 
výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě podepsaným statutárními orgány nebo zmocněnými 
zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
V případě změny zástupce objednatele nebo zhotovitele oprávněného jednat ve věcech 
technických nebude vyhotoven dodatek ke smlouvě; smluvní strana, u které ke změně zástupce 
došlo, je povinna tuto změnu oznámit druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává 
okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.

3 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám, že si ji přečetly, 
že ji uzavírají na základě své svobodné, pravé a vážné vůle, a že smlouva nebyla uzavřena 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

4 Smlouvaje vyhotovena ve dvou výtiscích, po jednom pro každou smluvní stranu.

5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv k naplnění 
podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. V případě, že smlouva nesplňuje podmínky pro zveřejnění, dle zákona č. 340/2015 
Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, pak smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího podpisu oběma smluvními stranami.

VII.
Dodací podmínky

1 Po převzetí druhotných surovin kupujícím v místě plnění uvedeném v odst. 3 čl. V. této 
smlouvy vystaví kupující vážní lístek s uvedeným přesného množství všech druhů odebraných 
druhotných surovin v kilogramech a předá ho prodávajícímu. Zástupce prodávajícího ve věcech 
technických potvrdí správnost množství předaných druhotných surovin uvedeného na vážním
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lístku svým podpisem. Potvrdit tímto způsobem vážní lístek může i jiný zástupce prodávajícího 
určený zástupcem prodávajícího ve věcech technických.

2 Kupující umožní zástupci prodávajícího určenému dle odst. 1 čl. Vil. přítomnost při vážení 
předávaných druhotných surovin na místě plnění.

3 Kupující je povinen být držitelem platného oprávnění pro nakládání s odpady, které jsou 
předmětem této smlouvy, dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4 Předmět prodeje v plném rozsahu předá prodávající kupujícímu nejpozději v poslední den lhůty 
plnění sjednané dle odst. 1 či. V. této smlouvy.

VIII.
Platební a fakturační podmínky

1. Zaplacení kupní ceny dohodnuté v čl. IV. bude provedeno bezhotovostně po převzetí 
druhotných surovin na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu (faktury), a to na 
bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu (faktuře).

2. Daňový doklad (fakturu) doručí prodávající kupujícímu nejpozději do 10 dnů na výše uvedenou 
doručovací adresu kupujícího. Kupující uhradí úplatu (cenu) dle daňového dokladu (faktury) 
do 30 dnů ode dne jeho prokazatelného obdržení. Za den splnění platební povinnosti 
se považuje den připsání celkové výše kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.

3. K faktuře musí být připojena kopie vážního lístku vystaveného kupujícím a potvrzeného 
prodávajícím dle odst. 1 čl. VII.

4. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat zejména všechny náležitosti stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), 
který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými, nebo úplnými doklady, 
nebo obsahuje nesprávné cenové údaje prodávajícímu. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) 
musí kupující vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury).

6. Prodávající je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím. že oprávněným vrácením 
daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) 
a běží nová lhůta stanovená dle odst. 2 čl. Vlil. této smlouvy ode dne prokazatelného doručení 
opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) kupujícímu.

7. Pokud budou u dodavatele zdanitelné plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň 
podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v takovém 
případě bude platba dodavateli za předmět smlouvy snížena o daň z přidané hodnoty, která bude 
odvedena Ministerstvem obrany na účet správce daně místně příslušného dodavateli. Dodavatel 
obdrží úhradu za předmět smlouvy ve výši částky odpovídající základu danč a nebude 
nárokovat úhradu ve výši daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému 
správci daně.
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IX.
Přechod vlastnictví a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo k dodávaným druhotným surovinám přechází na kupujícího okamžikem 
potvrzení vážního lístku vystaveného kupujícím zástupcem prodávajícího dle odst. 1 čl. VII. 
Tímto okamžikem přechází z prodávajícího na kupujícího i nebezpečí vzniku škody na 
druhotných surovinách.

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 
prokazatelně vzniklá škoda.

X.
Záruka za jakost, vady zboží a reklamace

1. Práva z vadného plnění se řídí podle ustanovení. § 2099 a následujících ObčZ. V této souvislosti 
smluvní strany sjednávají, že dodávané druhotné suroviny nejsou schopny plnit svůj původní 
účel, ke kterému byly určeny a jedná se o odpadní materiál, jež není určený pro další přímé 
využití, přičemž na tento materiál se již neposkytuje záruka za jakost.

2. Případné reklamace (co do druhu a množství druhotných surovin) se uplatňují písemně.

3. Prodávající je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.

4. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.
5. O odstranění vady musí být sepsán protokol.

XI.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Nedodrží-li kupující rozsah a podmínky plnění uvedené v čl. III., čl. V. a čl. VII. této smlouvy, 
má prodávající právo účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0.2 % z celkové ceny 
předmětu plnění určené dle odst. 2 čl. IV. této smlouvy za každý započatý den prodlení až do 
nápravy plnění. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

2. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny za předmět plnění má prodávající právo 
požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0.2 % z celkové ceny předmětu plnění určené dle 
odst. 2 čl. IV. za každý započatý den trvání tohoto prodlení. Okamžik práva fakturace vzniká 
prvním dnem prodlení.

3. Maximální výše pokuty dle odst. 1 čl. XI. a úroku z prodlení dle odst. 2 čl. XI. může činit 100% 
z ceny předmětu plnění určené dle odst. 2 čl. IV. této smlouvy.

4. Prodávající uplatní nárok na smluvní pokutu včetně započtených nákladů souvisejících 
s vymáháním takto vzniklé pohledávky v minimální částce 1 200 Kč a její výši písemnou 
výzvou u kupujícího na jeho adrese pro doručování. Kupující je povinen zaplatit uplatněnou 
smluvní pokutu do 30 dnů od doručení této výzvy.

5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké 
výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná 
samostatně vedle smluvních pokut v plné výši.

XII.
Odstoupení od smlouvy, zánik smlouvy

6 Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu ustanoveními § 2106 a § 2107 ObčZ.
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7 Prodávající je mimo jiné oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující je v prodlení 
s plněním jeho peněžitých závazků o 30 kalendářních dnů a více (jedná se o podstatné porušení 
smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 ObčZ).

8 Odstoupit od smlouvy lze pouze písemnou formou. Odstoupení se doručuje podle odst. 5 čl.
XIII. smlouvy.

9 Odstoupení od smlouvy je účinné uplynutím 5. pracovního dne od data doručení podle odst. 5 
čl. XIII. smlouvy.

10 Smluvní strany se dohodly na tom, že tato smlouva zaniká vedle případů stanovených ObčZ, 
také:

a) smlouvou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených
nákladů;

b) jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany prodávajícího pro její podstatné porušení
kupujícím, kterým se rozumí zejména prodlení s převzetím druhotných surovin v termínu 
uvedeném v odst. 1 čl. V. této smlouvy delší než 10 dnů.

XIII.
Zvláštní ujednání

1. Vyskytnou-li se události, které jedné ze stran nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

2. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
ve smlouvě nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které 
nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do této doby 
platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících ze smlouvy, se řídí 
právním řádem České republiky.

4. Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických může činit pouze úkony, ke 
kterým ho opravňuje smlouva či podmínky. Úkony jím učiněné nad takto vymezený rámec jsou 
neplatné.

5. Smluvní strany sjednaly, že doručování se provádí na doručovací adresy uvedené v záhlaví 
smlouvy, a to prostřednictvím osoby, která provádí přepravu zásilek (kurýrní služba), 
nebo prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního právního přepisu, doporučeně 
s dodejkou, nebo osobně proti potvrzení o převzetí. V případě, že smluvní strana odmítne 
doručovanou zásilku převzít, platí den odmítnutí převzetí za den doručení. V případě, 
že smluvní strana nevyzvedne zásilku v úložní době u držitele poštovní licence, má se za to. 
že zásilka byla doručena třetím dnem od uložení a to. i když se smluvní strana o uložení 
nedozvěděla.

6. Dojde-li ke změně právní formy zhotovitele, jeho fúzí či rozdělením, resp. tedy přeměnou 
ve smyslu zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění 
pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost objednateli ve lhůtě 5 dnů 
od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně
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vypovědět smlouvu z důvodu změny statutu druhc smluvní strany. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc 
a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy, kromě ustanovení, která obsahují obchodní 
tajemství.

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží z veřejných výdajů.

9. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 ObčZ dohodly, že obchodní zvyklosti 
nemají přednost před smlouvou a podmínkami.

10. Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním 
smlouvy, je český jazyk.

V Táboře dne V Plzni dne

podplukovník Ing. Daniel Cekul Miloš Krýda MBA
oblastní manažer obchodu divize Cechy 
na základě plné moci

Za kupujícího Ža prodávajícího

Miloš
Krýda MBA

Digitálně podepsal 
Miloš Krýda MBA 
Datum: 2021.10.27 
14:51:34 +02'00'
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