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SMLOUVA O LIKVIDACI ODPADU
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)
I.
Česká republika - Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva
vnitra v Holešově
Sídlo:
Zlínská 991, 769 01 Holešov
Zastoupená :
vrchním radou plk. PhDr. PaedDr. Pavlem Novákem, MBA
- ředitelem školy
IČO:
64422402
DIČ:
CZ64422402 (nepovažuje se za osobu povinnou k dani, §5
odst.3 zákona č. 235/2004 Sb.- výkon veřejné správy)
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
Ing. Martin Novotný, zástupce ředitele
školy pro ekonomiku
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Renata Havlíková, vedoucí
stravovacího oddělení
(dále jen „objednatel“)
a
Obchodní firma:
Recovera Využití zdrojů a.s.
Sídlo/místo podnikání:
Španělská 1073/10, 120 00 Praha Vinohrady
Zastoupená na základě plné moci: Ing. Petr Salamon, obchodní manažer
IČO:
25638955
DIČ:
CZ25638955
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Petr Salamon, obchodní manažer
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petra Polášková, obchodní manažer
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9378.
(dále jen „poskytovatel“)
II.
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka poskytovatele ze dne 14. 4. 2022,
která byla na základě výsledku veřejné zakázky zadané v otevřené výzvě zveřejněné
na profilu zadavatele pod evidenčním číslem zakázky N006/22/V00007998 vybrána
jako ekonomicky nejvýhodnější.
Poskytovatel se podpisem této smlouvy zavazuje pro objednatele:
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a) Zajistit odstranění odpadů vytvořených činností objednatele – biologicky
rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven dle katalogového čísla 200108.
b) Zajistit přepravu odpadů, včetně nakládky, v místě určeném objednatelem, do
místa jeho likvidace.
Poskytovatel je oprávněn svoje povinnosti splnit sám nebo je zajistit třetími osobami,
které jsou nositeli oprávnění ve smyslu zákona č.185/2001 Sb., o odpadech,
v účinném znění (dále jen „zákon o odpadech“).
Poskytovatel garantuje zajištění své činnosti v souladu se zákonem o odpadech,
s příslušnými prováděcími vyhláškami MŽP č.381/2001 Sb. a č.383/2001 Sb. a
dalšími platnými předpisy pro nakládání s odpady, jejich využití, termické
zneškodnění, event. ukládání na příslušné skládky.
Poskytovatel je v rámci své činnosti povinen dodržovat platné předpisy o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci, protipožární a hygienické předpisy, a to jak ve vztahu
k vlastním pracovníkům, tak i k pracovníkům či majetku objednatele, se kterými přijde
do styku při výkonu své činnosti v prostorách objednatele.
Vlastnické právo k odpadům přechází podle zákona pouze na osobu oprávněnou
k provozování zařízení k nakládání s příslušnými odpady. Pokud by v době předání
odpadů nebyl poskytovatel osobou oprávněnou k nakládání s nimi, zavazuje se
zajistit smluvně předání odpadu převzatého od objednatele do vlastnictví výhradně
oprávněné osoby. Objednatel s tímto souhlasí a k takovému jednání poskytovatele
zmocňuje.
III.
Cena za odvoz a likvidaci 1 kg odpadu dle cenové nabídky poskytovatele ze dne
14.4.2022, podané prostřednictvím elektronického nástroje NEN pod evidenčním
číslem zakázky N006/22/V00007998 činí 9,50 Kč bez DPH.
Cena za odvoz a likvidaci odpadu je cena kompletní a nejvýše možná a zahrnuje
veškeré náklady na zneškodnění odpadu (nádoby, obaly, převzetí, přeprava,
likvidace apod.).
IV.
Místem převzetí odpadu poskytovatelem od objednatele je areál školy (budova B-36
kuchyňský blok), Zlínská 991, Holešov.
Poskytovatel se zavazuje zajistit převzetí odpadu od objednatele pravidelně každé
úterý a čtvrtek v čase mezi 8.00 – 13.30 hod. (připadne-li tento den na státní svátek,
tak den následující), příp. v co nejkratší době od doručení telefonické, písemné či emailové výzvy objednatele.
Pokud odpad předávaný objednatelem neodpovídá této smlouvě či platným právním
předpisům, je poskytovatel oprávněn vrátit tento odpad objednateli zpět. Pokud by se
tak nestalo, vzniká poskytovateli nárok na úhradu veškerých nákladů vzniklých se
zajištěním takovéhoto odpadu.
Množství dodaných odpadů objednatelem a jejich převzetí poskytovatelem budou
určena vážením, přičemž objednatel má právo být tomuto přítomen.
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Objednatel má povinnost potvrdit poskytovateli na základě jeho výzvy správnost jim
uváděných údajů, zejména o druhu a množství odpadu, uvedených v dokladech o
převzetí vystavených poskytovatelem.
V.
Cena za odvoz a likvidaci odpadu bude poskytovatelem objednateli účtována na
základě faktury. DPH je ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny
stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
Cena za odvoz a likvidaci odpadu bude poskytovateli uhrazena na základě dílčích
měsíčních faktur vystavených poskytovatelem dle odsouhlaseného váhového
objemu. Cena bude uvedena i proplácena v Kč.
Faktury poskytovatele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a
zákonu o dani z přidané hodnoty.
Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu
objednatele ve prospěch poskytovatele.
Objednatel není v prodlení s placením fakturovaných částek, jestliže vrátí fakturu
poskytovateli do 7 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje
nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednatel
povinen uvést zároveň s vrácením faktury. V takovém případě není objednatel
v prodlení se zaplacením ceny. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené
faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 21 kalendářních dnů.

VI.
Za podstatné porušení této smlouvy poskytovatelem, které zakládá právo objednateli
na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
a) postup poskytovatele v rozporu s pokyny objednatele dle této smlouvy,
b) vůči majetku poskytovatele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
c) insolvenční návrh na poskytovatele byl zamítnut proto, že majetek
poskytovatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
d) poskytovatel vstoupí do likvidace.
Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude
v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu
delší než šedesát (60) kalendářních dní.

VII.
Doba trvání smlouvy: 1.6.2022 - 31.5.2023.
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Tato smlouva je podepsána elektronicky a nabývá platnosti dnem podpisu a
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Smlouva může být kteroukoli ze smluvních stran vypovězena bez udání důvodu, a to
s výpovědní lhůtou 3 měsíců, která počne běžet 1.dnem měsíce následujícího po
doručení výpovědi druhé straně. Výpověď musí být písemná.
Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem dle § 2586 a násl. občanského
zákoníku.
Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě
formou dodatku ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné
změny smlouvy. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou
písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit
nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu
dodatku.
Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před příslušnými obecnými soudy.
Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku
Příloha č. 2: Plná moc – Ing. Petr Salamon
Č.j. VPŠH-956-7/2022-EU
V Holešově dne

V Otrokovicích dne

dle data elektronického podpisu

dle data elektronického podpisu

Objednatel:

Poskytovatel:

Ing. Martin Novotný
zástupce ředitele školy pro ekonomiku

Ing. Petr Salamon
oblastní manažer obchodu
na základě plné moci

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 9378
Datum vzniku a zápisu:
19. ledna 1998
Spisová značka:
B 9378 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:
Recovera Využití zdrojů a.s.
Sídlo:
Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Identifikační číslo:
256 38 955
Právní forma:
Akciová společnost
Předmět podnikání:
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
projektová činnost ve výstavbě
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
opravy silničních vozidel
měření znečišťujících a pachových látek, zpracování rozptylových studií
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
geologické práce
zámečnictví a nástrojářství
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené
hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
- nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující
3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
výroba elektřiny
výroba tepelné energie
rozvod tepelné energie
Statutární orgán - představenstvo:
člen představenstva:

člen představenstva:

místopředseda představenstva:

Počet členů:
5
Způsob jednání:
Společnost zastupují a za společnost podepisují společně vždy minimálně dva členové představenstva.
Představenstvo může pověřit jednoho ze členů představenstva, aby v určitém právním jednání zastupoval
společnost samostatně.
Dozorčí rada:
člen dozorčí rady:

Počet členů:
3
Jediný akcionář:
SUEZ Holding Belgium
1082 Brusel, Avenue Charles Quint 584 BTE 7, Belgické království
Registrační číslo: 0422.572.481
Právní forma: akciová společnost
Akcie:
4 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000 000,- Kč
Převoditelnost akcií je podmíněna předcházejícím souhlasem valné hromady společnosti.
17 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč
Převoditelnost akcií je podmíněna předcházejícím souhlasem valné hromady.
14 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč
Převoditelnost akcií je podmíněna předcházejícím souhlasem valné hromady společnosti.
3 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč
Převoditelnost akcií je podmíněna předcházejícím souhlasem valné hromady společnosti.
9 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč
Převoditelnost akcií je podmíněna předcházejícím souhlasem valné hromady společnosti.
Základní kapitál:
584 390 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Na společnost SITA CZ a.s. jako na nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění
zanikající společnosti T.O.P EKO, spol. s r.o., IČ: 496 22 692, se sídlem Skladová 488/10, Plzeň, Koterov,
PSČ 326 00, Česká Republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 7977.
Společnost SITA CZ s.r.o. se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ 120 00, IČ 256 38 955,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C vložce 57062 změnila
právní formu na akciovou společnost.
Na základě rozhodnutí jediných akcionářů resp. jediných společníků při výkonu působnosti valných
hromad všech na fúzi zúčastněných společností ze dne 25. července 2005, došlo k fúzi formou sloučení
společností:
- SITA Bohemia a.s., zanikající právnická osoba, IČ: 630 79 241, se sídlem Španělská 10/1073, Praha 2 Vinohrady, PSČ 120 00,
- SITA Moravia a.s., zanikající právnická osoba, IČ: 255 11 891, se sídlem Holzova 14/730, Brno, okres:
Brno-město, PSČ 628 00,
- SLUŽBY K.K.Š, s.r.o., zanikající právnická osoba, IČ: 607 12 864, se sídlem K Lipníkům 31, Boskovice,
PSČ 680 01,
- SITA Ecotech, s.r.o., zanikající právnická osoba, IČ: 639 80 738, se sídlem Slovenská č.p. 2071,
Ostrava-Mariánské Hory, PSČ 709 00,
- Technické služby Tišnov, spol. s r.o., zanikající právnická osoba, IČ: 645 11 103, se sídlem Wágnerova
1543, Tišnov, PSČ 666 01,
- se společností SITA CZ a.s., IČ: 256 38 955, se sídlem Španělská 10/1073, Praha 2 - Vinohrady, PSČ
120 00, jako nástupnickou společností.
Jmění všech shora uvedených zanikajících právnických osob, tj. společností SITA Bohemia a.s., SITA
Moravia a.s., SITA Ecotech, s.r.o., SLUŽBY K.K.Š., s.r.o. a Technické služby Tišnov, spol. s r.o., včetně
všech práv a povinností, přešlo na nástupnickou společnost SITA CZ as., IČ: 256 38 955, se sídlem
Španělská 10/1073, Praha 2 - Vinohrady, PSČ 120 00.
Den změny zápisu: 31. prosince 2005.
SITA CZ a.s. jako právní nástupce v důsledku fúze zaniklé společnosti SITA Bohemia a.s., se sídlem Praha
2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSĆ 12000, IČ 630 79 241, před zánikem zapsané do obchodního
rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle B, vložce 3160, tímto v souladu s § 488 odst. 1 obch. zák.
zapisuje skutečnost, že zaniklá společnost SITA Bohemia a.s. převedla s účinností ke dni 1.7.2005 na
společnost Marius Pedersen a.s., se sídlem Hradec Králové, Malé náměstí 124, PSČ 50003, IČ 421 94 920,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle B, vložce 389,
organizační jednotky nazvané SITA Bohemia a.s., Odštěpný závod 02, Rudolfovská 151/60 České
Budějovice, zapsaný do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka
7317 a SITA Bohemia a.s., Odštěpný závod 03, Zahradní 445, 46001 Liberec, zapsaný do obchodního
rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 14891, a to na základě smlouvy o prodeji
části podniku ze dne 29.6.2005.
Se společností SITA CZ, a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ 120 00 , IČ 256 38
955, byla sloučena odštěpená část jmění společnosti DEKONTA, a.s., se sídlem Ústí nad Labem, Podhoří
328/28, IČ 250 06 096, která byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením. Na nástupnickou
společnost SITA CZ, a.s. přešla odštěpená část jmění rozdělované společnosti DEKONTA, a.s. určená ve
Smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením.
S účinností k 21.3.2008 převedla společnost SITA CZ a.s. část svého podniku, a to samostatnou
organizační jednotku s názvem "SITA - projekt dioxiny" na společnost BCD CZ a.s., se sídlem Praha 2,
Francouzská 4, PSČ 120 00, IČ: 616 73 145, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 3807, a to na základě smlouvy o prodeji části podniku ze dne 12.3.2008.
Se společností SITA CZ a.s., se sídlem Praha 2, Vinohrady, Španělská 10/1073, PSČ 120 00, IČ 256 38
955, byla sloučena odštěpená část jmění společnosti LIDRONE, spol. s r.o., se sídlem Plzeň, Klatovská 40,
PSČ 301 00, IČ 497 86 105, která byla rozdělena formou rozdělení odštěpením sloučením. Na
nástupnickou společnosti SITA CZ a.s. přešla odštěpená část jmění rozdělované společnosti LIDRONE,
spol. s r.o. určená ve smlouvě o rozdělení odštěpením sloučením.

Na společnost SITA CZ a.s. v postavení nástupnické společnosti přešlo fúzí sloučením jmění zanikající
společnosti RESON spol. s r.o. se sídlem Němčice nad Hanou, Novosady 616, PSČ 798 27, identifikační
číslo 607 20 697.
Na společnost SITA CZ a.s. jako na nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze sloučením jmění
zanikajících společností SPOVO, a.s., IČ: 636 76 249, se sídlem Slovenská č.p. 2071, Ostrava - Mariánské
Hory, PSČ 709 00, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl B, vložka 3101 a Spalovna SITA - EMSEKO a.s., IČ: 277 12 141, se sídlem Třída 3. května 1180,
Zlín, Malenovice, PSČ 763 02, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Brně, oddíl B, vložka 4778.
Na společnost SITA CZ a.s. jako na nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze formou sloučení jmění
zanikající společnosti FM real a.s., IČ: 269 04 675, se sídlem Holzova 14/730, Brno, PSČ: 628 00, Česká
republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3932.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o
obchodních společnostech a družstvech
Na společnost SITA CZ a.s. jako na nástupnickou společnost přešlo v důsledku fúze formou sloučení jmění
zanikající společnosti Centrální kompostárna Brno a.s., IČ: 269 37 794, se sídlem Španělská 1073/10,
Praha 2 - Vinohrady, PSČ: 120 00, Česká republika, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 19915
Na společnost SUEZ Využití zdrojů a.s., jako na nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze formou
sloučení jmění zanikající společnosti LIDRONE, spol. s r.o., se sídlem Plzeň - Koterov, Skladová 488/10,
PSČ 32600, IČ 49786105, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C,
vložka 4459.
Společnosti jako pachtýři byl přenechán k dočasnému užívání a požívání závod propachtovatele Ing.
IČO: 443 78
653, představovaný provozovnou "Srní", provozovnou "Mladá Boleslav" a provozovnou "Varnsdorf", a to s
účinností k okamžiku, kdy byl zveřejněn údaj o uložení dokladu o pachtu tohoto závodu do sbírky listin
společnosti.
Na základě smlouvy o prodeji závodu ze dne 15.9.2017 byl na společnost převeden závod
IČO: 443
představovaný provozovnou "Srní", provozovnou "Mladá Boleslav" a provozovnou "Varnsdorf", a to s
účinností k okamžiku, kdy byl zveřejněn údaj o uložení dokladu o koupi tohoto závodu do sbírky listin
společnosti.
Na společnost SUEZ Využití zdrojů a.s., se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 256
38 955 přešlo na základě fúze sloučením jmění zanikající společnosti SUEZ Water CZ, s.r.o., se sídlem
Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 44851481, která byla zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 6636.
Smlouvou o prodeji části závodu ze dne 29.11.2021 byla část závodu společnosti SUEZ CZ a.s., se sídlem
Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ 256 38 955, označená jako Část závodu vodárenství,
převedena na společnost SUEZ Water CZ s.r.o. O převodu části závodu byl sepsán doklad o koupi části
obchodního závodu ve smyslu § 2180 odst. 1 občanského zákoníku, a byl založen do sbírky listin
společnosti SUEZ Water CZ s.r.o. dne 1.12.2021.
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.justice.cz).
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