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Smlouva o dílo 
na plnění veřejné zakázky id.č.: 22009 

 
 
 
I. 

Smluvní strany 

RECOVERA Využití zdrojů a.s.   
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady 
zápis v OR: MS Praha, oddíl B., vložka 9378 
IČ: 25638955 
DIČ: CZ25638955 
zastupuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zástupce obchodně provozního ředitele 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
adresa pro zasílání korespondence: provozovna Otrokovice, Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice            
adresa místa odstranění odpadu: provozovna Zlín, tř. 3.května 1180, 763 02 Zlín-Malenovice 
  
(dále jen „zhotovitel“) 
 
a 
 

Krajská nemocnice T. Bati, a.s. 
Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 
zápis v OR: KS Brno, oddíl B., vložka 4437 
IČ: 27661989 
DIČ: CZ27661989 
IČP: 1007082542 
zastupuje: Ing. Jan Hrdý – předseda představenstva 
zastupuje: Ing. Martin Déva – člen představenstva  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
adresa pro zasílání korespondence: Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín 
 
(dále jen „objednatel“) 
 

II. 
Předmět smlouvy, cenové podmínky 

 
     V návaznosti na zadávací řízení veřejné zakázky id. č. 22009 a v souladu s předloženou nabídkou se 
Zhotovitel touto smlouvou zavazuje, že bude ve lhůtách a za podmínek dle této smlouvy objednateli 
poskytovat služby odstraňování a likvidace nebezpečných a ostatních odpadů produkovaných 
objednatelem – Krajskou nemocnicí T. Bati, a.s.  
 
Objednatel se pak zavazuje plnění zhotovitele přijmout a zaplatit zhotoviteli za provedené služby sjednanou 
cenu dle nabídky uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. 
  
Seznam a druhy odpadů, k jejichž převzetí a odstranění / likvidaci se zhotovitel zavazuje, jejich katalogová 
čísla a charakteristika, pokyny pro svoz odpadů apod., jsou uvedeny v příloze č. 2, která je nedílnou 
součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provádět sjednaná plnění v rozsahu a v souladu s 
touto přílohou č. 2.   
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U jednotlivých druhů odpadů je v příloze č. 1 uvedeno i orientační množství, které objednatel předpokládá 
v průměru vyprodukovat a předat zhotoviteli k odstranění za 1 kalendářní rok. Zhotovitel však výslovně bere 
na vědomí, že se jedná pouze o orientační předpoklad a nikoliv o závazné množství odpadů. Zhotovitel se 
tak zavazuje sjednané druhy odpadů převzít a zpracovat v množství dle potřeb, požadavků a pokynů 
objednatele, tedy v množství, které objednatel zhotoviteli ke zpracování a likvidaci skutečně předá. 
Objednatel bude zhotovitele informovat předem o množství a druhu odpadu, který bude zhotoviteli předán 
k likvidaci, a to i telefonicky na kontaktní údaje zástupců zhotovitele uvedené v čl. VII dále.   
 
Smluvní strany sjednávají, že za likvidaci sjednaných druhů odpadů dle této smlouvy zaplatí objednatel 
zhotoviteli cenu stanovenou v souladu s cenovou nabídkou uvedenou v příloze č. 1, která je nedílnou 
součástí této smlouvy. 
 
Ceny uvedené v příloze č. 1 zahrnují veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním dle této smlouvy.  
 
V ceně jsou již zohledněny obchodní srážky.  
 
Příloha č. 1 obsahuje jednotkové ceny za každý jednotlivý dluh odpadu uvedený v příloze č. 2, a to bez DPH 
i včetně DPH, jakož i celkovou orientační cenu za rok (bez DPH i s DPH) vycházející z orientačního 
předpokládaného množství odpadů určeného objednatelem. 
 
Ceny za jednotku každého druhu odpadu bez DPH jsou považovány za ceny maximálně přípustné, které 
nelze po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy zvyšovat.  
 
Celková cena bez DPH za orientační množství za 1 rok bude považována za cenu nejvýše přístupnou a 
bude změněna jen v případě, že: 
- skutečné množství odstraněných odpadů se bude lišit od orientačního množství za 1 rok  
nebo 
- dojde ke snížení ceny bez DPH za jednotku v návaznosti na dohodu smluvních stran. 
 
Cena, kterou zhotovitel vyúčtuje měsíčně objednateli dle čl. V, bude odpovídat násobku jednotkových cen a 
skutečného množství příslušného odpadu předaného objednatelem zhotoviteli ke zpracování.  
  
 

III. 
Místo a způsob plnění 

    
     Místem odstranění odpadů je Spalovna nebezpečných odpadů zhotovitele, reg.kód: MZPR98EJC9TU, na 
adrese třída 3.května 1180, Zlín – Malenovice, která je vzdálena do 20 km od sídla objednatele. Zhotovitel 
prohlašuje a zaručuje objednateli, že toto zařízení má veškerá nezbytná povolení a je způsobilé pro 
zpracování a likvidaci odpadů katalogových čísel uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.  
 
Dopravu odpadů do místa likvidace ke konečnému odstranění zajišťuje vlastní technikou a na své náklady 
objednatel, a to vozidlem splňujícím podmínky pro přepravu ADR a za dalších podmínek dle zákona o 
odpadech č. 541/2020 Sb. a dalších právních předpisů. 
Doprava odpadů se bude uskutečňovat od pondělí do soboty, dle potřeby a domluvy předem i o státních 
svátcích, ve dvou návozech. Vykládku zajistí pracovníci objednatele.  
 
Objednatel, jako původce odpadu, ke každé dodávce odpadu určeného k likvidaci vystaví průvodní list, který 
bude obsahovat přesné označení odpadu jeho názvem a katalogovým číslem a množství každého z druhu 
odpadů a splňovat veškeré další podmínky dle právních předpisů. Odpady budou předávány v obalech dle 
příslušných právních předpisů, které zároveň umožní bezpečnou a plynulou nakládku a vykládku odpadu ve 
spalovně. Zhotovitel je oprávněn odmítnout převzetí odpadu, který neodpovídá podmínkám sjednaným touto 
smlouvou. Pokud dojde v důsledku rozporu mezi průvodním listem a skutečně předaným odpadem, jehož 
druh neodpovídá druhům odpadů sjednaným tuto smlouvou, ke škodě na zařízení pro nakládání s odpady 
vzniklé v důsledku odstranění odpadu předaného v rozporu s touto smlouvou, nese objednatel za takovou 
škodu odpovědnost.  
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Přejímky odpadů ke zpracování ve spalovně, včetně vážení na vážním zařízení zhotovitele, se účastní 
zástupce zhotovitele i objednatele, který si vyhrazuje právo kontroly způsobu vážení a přejímky odpadu do 
zařízení. Pro určení množství odpadu je rozhodující vážení odpadu na váze zhotovitele (v provozovně 
spalovny), váha odpadu bude zanesena do průvodního listu. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli 
veškeré vážní lístky.  
 
V případě prodlení zhotovitele s převzetím odpadu k likvidaci, bude zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s převzetím odpadů k likvidaci oproti termínu 
sjednanému mezi objednatelem a zhotovitelem.       
 
 
Zhotovitel přebírá záruku za jakost poskytovaných plnění dle této smlouvy a to po celou dobu platnosti této 
smlouvy, resp. do konečné likvidace posledního z odpadů převzatých od objednatele za trvání této smlouvy. 
Práva a nároky z odpovědnosti za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
V případě, kdy by s ohledem na dočasné omezení nebo výpadek provozu spalovny uvedené v odst. 1 tohoto 
článku III bylo nutné odpady převzaté od objednatele odstraňovat v zařízení, které bude od sídla objednatele 
v dojezdové vzdálenosti větší než 20 km, zavazuje se přepravu odpadu z místa převzetí od objednatele do 
zařízení zajistit zhotovitel. Pro tyto případy smluvní strany sjednávající cenu přepravy ve výši 48,- Kč / 1 km 
(bez DPH) a cenu za manipulaci při nakládce a vykládce pak ve výši 160,- Kč / 15 minut (bez DPH). 
Zhotovitel se zároveň zavazuje zajistit pro účely přepravy odpadu krytý a uzamykatelný kontejner o objemu 
20m3 ve vlastnictví zhotovitele. Nakládku kontejneru zajišťuje objednatel. V rámci odvozu odpadu zhotovitel 
vždy vymění plný kontejner za prázdný, který zanechá ve vymezeném prostoru objednatele. Odvoz odpadu 
bude probíhat vždy od pondělí do soboty, případně po dohodě i o státních svátcích, a to vždy po 13. hodině 
nebo ráno do 6. hodiny.  
 
 

IV. 
Vlastnické právo k věcem a nebezpečí škody 

 

     Vlastnické právo k odpadu, jakož i nebezpečí škody (poškození, zničení, zneužití nebo ztráty) odpadu 
přechází z objednatele na zhotovitele dnem předání a převzetí odpadu určeného k odstranění dle čl. II. této 
smlouvy, přičemž zhotovitel téhož dne přebírá za odpad určený k odstranění odpovědnost ve smyslu 
platných právních předpisů, upravujících podmínky pro nakládání s odpady.  
     Toto se však nevztahuje na případy, kdy odpad určený k odstranění nesplňuje podmínky ujednané 
smluvními stranami v této smlouvě. V tomto případě má zhotovitel právo vrátit odpad zpět objednateli a 
zdůvodní odmítnutí přijetí a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli do deseti dnů ode dne vrácení 
náhradu škody na základě písemného vyúčtování zhotovitele (např. marná jízda). 
 
 

V. 
 Platební a fakturační podmínky, smluvní pokuty 

 

     Cena plnění vypočtená, jako násobek jednotkové ceny a skutečně předaného množství odpadu dle 
článku II. této smlouvy v daném kalendářním měsíci je zhotovitelem účtována objednateli zpětně, vždy za 
předchozí kalendářní měsíc, a to daňovým dokladem / fakturou splatnou do 30-ti dnů ode dne doručení 
objednateli.  
Objednatel souhlasí dle ust. § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, s tím, že fakturu 
(daňový doklad) zhotovitel vystavuje v elektronické podobě (dále jen „elektronická faktura“) a zasílá se 
z elektronické adresy zhotovitele (která je: e-fakturace@recovera.cz) na elektronickou adresu objednatele 
(která je: xxxxxxxxxxxxxxxxx Objednatel je povinen ihned nahlásit zhotoviteli novou elektronickou adresu pro 
zasílání elektronické faktury Zhotovitel může zasílat faktury objednateli také v listinné podobě 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 
Daňový doklad vystavený zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu se zákonem č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.  Daňový doklad, který nebude v souladu s výše 
uvedeným zákonem, popř. bude obsahovat jakékoli jiné chyby či nedostatky, vrátí objednatel zhotoviteli 
dotčený daňový doklad, přičemž nová lhůta splatnosti běží od doručení nového daňového dokladu 
objednateli.  

mailto:e-fakturace@recovera.cz


Smlouva o dílo č. 22009, Krajská nemocnice T. Bati, a.s.   

 
Recovera Využití zdrojů CZ a.s. strana číslo 4 z 5 

 
 
Za pozdní úhradu faktury se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní úrok ve výši 0,02% z dlužné 
částky za každý den prodlení. Pokud by za trvání této smlouvy došlo ke změně zákonného úroku z prodlení 
dle občanského zákoníku a výše sjednaný smluvní úrok z prodlení by byl vyšší než zákonný úrok, pak se 
v případě prodlení objednatele s úhradou ceny plnění použije zákonný úrok z prodlení dle občanského 
zákoníku.  Za prodlení s úhradou faktury není objednatel povinen hradit kromě sjednaného úroku z prodlení 
jakoukoliv smluvní pokutu nebo jinou smluvní sankci. Zhotovitel není oprávněn přerušit poskytování plnění 
dle této smlouvy ani v případě, kdy je objednatel v prodlení s úhradou ceny plnění. Prodlení objednatele 
s úhradou vyúčtované ceny plnění není považováno za podstatné porušení smlouvy.       
Započtení pohledávek ze strany objednatele je možné jen na základě písemné dohody se zhotovitelem. 
Jakékoli případné pohledávky objednatele vůči zhotoviteli je možné postoupit na třetí osobu až na základě 
předchozího písemného souhlasu zhotovitele. 
 
 

VI. 
Doba trvání smlouvy 

 

     Smlouva se uzavírá na dobu určitou od podpisu smlouvy posledním z účastníků po dobu jednoho roku. 
Smlouvu je možno ukončit písemnou výpovědí jedné ze smluvních stran, a to po uplynutí výpovědní lhůty 
v délce jednoho měsíce, kdy tato doba počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smlouvu je možné vypovědět bez udání důvodu.  
 
 

VII. 
Odpovědní pracovníci 

Za zhotovitele 
ve věcech obchodních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
ve věcech provozních,  
včetně přebírání odpadů: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                                                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   
 
Za objednatele  
ve věcech obchodních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
ve věcech odvozu a 
předávání odpadů:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

VIII. 

Vyhrazené změny závazku z této smlouvy 

     Smluvní strany se dohodly na těchto změnách závazku z této smlouvy takto: 

 

Změna ceny v důsledku změny DPH 

     K sjednaným jednotkovým cenám v Kč bez DPH se účtuje daň z přidané hodnoty (DPH) vždy v zákonem 
stanovené sazbě a výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění. 

 

Změna ceny v závislosti na rozhodnutí kompetentních orgánů státní správy o změnách zákonných 
poplatků, daní či jiných cenových úprav stanovených zákonnou úpravou 

     Jednotkové ceny lze změnit v důsledku změny rozhodnutí kompetentních orgánů státní správy (tedy moci 
výkonné nikoliv moci zákonodárné) o změnách zákonných poplatků, daní či jiných cenových úprav 
stanovených zákonnou úpravou za těchto podmínek: 

a) O úpravu ceny musí smluvní strana požádat písemně druhou smluvní stranu, přičemž současně 
musí předložit relevantní rozhodnutí kompetentních orgánů státní správy o změnách zákonných 
poplatků, daní či jiných cenových úprav stanovených zákonnou úpravou, které mají přímý dopad na 
výši jednotkových cen. Neučiní-li tak, jednotkové ceny zůstanou v platnosti a účinnosti. 

b) K úpravě jednotkových cen může dojít jen na základě dohody smluvních stran na základě 
uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě. 

c) Pokud dojde k dohodě smluvních stran, mohou smluvní strany uplatnit změny jednotkových cen 
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k datu, kdy dojde k účinnosti uzavřeného dodatku k této smlouvě. 

d) Toto ustanovení se nevztahuje na případy změn zákonných poplatků a zavedení jiných daní 
dopadajících na nakládání s odpady, které vydal zákonodárce (jedno zda vnitrostátní anebo z 
Evropské unie) v rámci legislativního procesu, neboť tyto dopadají přímo na jednotkové ceny 
sjednané smluvními stranami, od okamžiku vzniku účinnosti právního předpisu. 

 

     
XV. 

Závěrečná ustanovení 

 

     Tato smlouva je sepsána a podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom 
vyhotovení.  
     Právní vztahy mezi smluvními stranami, se řídí kogentními ustanoveními právních předpisů ČR a touto 
smlouvou. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí 
Obecnými nákupními podmínkami objednatele, které jsou přílohou č. 3 této smlouvy a její nedílnou součástí 
(dále jen „nákupní podmínky“) a ve zbývajících otázkách občanským zákoníkem a dalšími příslušnými 
právními předpisy.  
     V souladu s bodem 3 nákupních podmínek zhotovitel přílohou k této smlouvě předkládá objednateli 
doklady a veřejnoprávní rozhodnutí a povolení vztahující se k předmětu plnění této smlouvy, zejména pak 
doklady o povolení k nakládání s nebezpečnými odpady pro všechny druhy odpadů, které objednatel 
požaduje odstraňovat, a pojistné certifikáty odpovědnosti. 
     Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním, podepsaným 
oprávněnými zástupci obou stran.  
Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu uveřejní objednatel. 
 
 
 
     Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
 
Příloha č. 1 – Cenová nabídka   
Příloha č. 2 – Seznam produkovaných odpadů, jejich charakteristika a pokyny pro svoz odpadů    
Příloha č. 3 – Obecné nákupní podmínky objednatele podepsané zhotovitelem 
Příloha č. 4 - Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, živnostenské oprávnění, integrované povolení 
Příloha č. 5 – Doklad o sjednaném pojištění zhotovitele 
   
 
 
 
  
 
V Otrokovicích dne 2. 5. 2022                 Ve Zlíně dne  10. 5. 2022 
 
 
 
 
.........................................................   ........................................................   
Za zhotovitele:                                                                  Za objednatele: 
RECOVERA Využití zdrojů a.s.                                         Krajská nemocnice T. Bati a.s.                                                                   
xxxxxxxxxxxxxxxxx     Ing. Jan Hrdý      
zástupce obchodně provozního ředitele                předseda představenstva 
       
 
 
 
 
 
 
                                                                                            .……………………………………………………… 
                                                                                           Krajská nemocnice T. Bati a.s. 
                                                                                           Ing. Martin Déva  
                                                                                           člen představenstva   


