SMLOUVA

o poskytnutí služby
„odstranění nebezpečných odpadů“
č. 155-38669/2022
I. Smluvní strany
Česká republika - Ministerstvo obrany
Se sídlem:
Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČ:
60162694
DIČ:
CZ60162694
ID datové schránky
hjyaavk
Zamčstnanec povčřený
jednáním:
náčelník Vojenského zařízení 5512 Štěpánov
podplukovník Ing. Radek Štefan
Korespondenční adresa:
Vojenské zařízení 5512 Štěpánov
Nádražní č.p. 166, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Bankovní spojení:
ČNB Ostrava
Číslo účtu:
404881/0710
Kontaktní osoby:

(dále jen „objednatel64)
a
Recovera Využití zdrojů a.s.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze oddíl B vložka 9378
Sc sídlem:
Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Zastoupená:
IČ:

Ing. Jiří Navrátil
25638955
CZ25638955
Komerční banka a.s.
27-9328790297/0100

DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefonické, faxové a popř.
telefon:
e-mail:
ID datové schránky:

(dále jen „poskytovatel44)
podle ustanovení § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) uzavírají tuto
jednorázovou smlouvu na provedení služby.
II. Účel smlouvy
2.1

Účelem smlouvy je zabezpečení odstranění nebezpečných odpadů.
III. Předmět smlouvy

3.1

Předmětem smlouvy je:
a) závazek poskytovatele přebrat od objednatele do svého vlastnictví nebezpečný odpad v množství
a druzích podle přílohy č. 1, a na svůj náklad a na své nebezpečí provést jeho odvoz a odstranění
v souladu s platnými právními předpisy, zejména § 16, odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., zákon o
odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech14). Okamžikem převzetí a
nakládky odpadů od objednatele /podepsáním předávacího listu odpadu/, v souladu s § 16 odst. 3
zákona o odpadech, přecházejí povinnosti původce odpadů, v rozsahu § 15 odst. 2 zákona o
odpadech na poskytovatele.
b) závazek objednatele je řádně převzít provedenou službu a zaplatit za ni dohodnutou cenu.
IV. Cena za službu

4.1

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly na celkové ceně za poskytovanou službu, a to ve výši:
373 040,58 Kč včetně DPH
(slovy: třistasedmdesáttřitisícčtyřicet 58/100 korun Českých).

4.2

Celková cena za poskytovanou službu bez DPH činí 308 298,00 Kč, sazba DPH 21% činí 64 742,58
Kč (DPH je stanovováno ve výši podle platné právní úpravy). V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady
poskytovatele, včetně všech nákladů spojených s odstraněním odpadů (cena za likvidaci odpadů,
cena za dopravu, cena za vyhotovení průvodních dokladů apod.) včetně ohlašovacího listu pro
přepravu nebezpečných odpadů po území ČR.
V. Doba a místo plnění

5.1
5.2

Doba plnění do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti podepsané smlouvy (počítat od pivního
pracovního dne následující od zveřejnění v Registru smluv).
Místem plnění je VZ 5512 Štěpánov, Nádražní č.p. 166, 783 13 Štěpánov u Olomouce.
VI. Podmínky provádění služby

6.1

Objednatel pověřil jako svého zástupce pro předání věci k provedení služby

6.2

O předání a převzetí věci k provedení a realizaci služby bude sepsán zástupci smluvních stran
předávací list odpadu podepsaný pověřenou osobou obou smluvních stran.
Jeden potvrzený výtisk obdrži objednatel.
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6.3
6.4

6.5

6.6
6.7

Projednat termín a hodinu provedení služby lze s kontaktní osobou pro věci technické uvedené
v této smlouvě.
Poskytovatel sc zavazuje, že při předání služby bude přítomna osoba pověřená osobou oprávněnou
ustupovat poskytovatele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky
zjištěné při realizaci služby.
Poskytovatel služby nesmí zadávat realizované přepravy Ministerstva obrany do elektronického
systému evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO). Musí postupovat v souladu s § 83 odst.
2 zákona o odpadech, kde je uvedeno, že evidenci a ohlašování přepravy nebezpečných odpadů,
vznikajících v rámci činnosti Ministerstva obrany zajišťuje Ministerstvo obrany ve spolupráci s
Ministerstvem ŽP. Podle § 79 odst. 2 zákona o odpadech, pokud se jedná o přepravu nebezpečných
odpadů (NO), vznikajících v rámci činnosti MO, se přeprava neohlašuje. V případě přepravy
nebezpečných odpadů, které se účastní Ministerstvo obrany nebojím zřízená organizace pro správu
a provoz objektů důležitých pro obranu státu, přikládá odesilatel k zásilce doklad obsahující
informace podle ohlašovacího listu, s výjimkou čísla ohlašovacího listu.
Poskytovatel služby je povinen vydat objednateli v souladu s § 17 odst. 1 písm. c zákona č. 541/2020
Sb., o odpadech, písemné potvrzení (Ohlašovací list) o dodávce odpadu přijatého do zařízení
včetně identifikačního čísla tohoto zařízení (TČZ).
Objednatel je oprávněn nařídit poskytovateli přerušení provádění služby v případě, že:
a) služba nebude ze strany poskytovatele prováděna v souladu s touto smlouvou,
b) poskytovatel pozbude způsobilost k provádění služby.

VII. Platební a fakturační podmínky
7.1
7.2

7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Smluvní strany se dohodly, že faktura bude vystavena až po potvrzení předávacího list odpadu
přebírajícím. Poskytovatel po vzniku práva fakturovat doporučeně odešle objednateli ve dvojím
vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura").
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy,
zejména podle § 21 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení dokladu jako faktura;
b) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění s číslováním objednatele;
c) den vystavení, datum zdanitelného plnění a den (lhůta) splatnosti faktury; *
d) IČ a DIČ smluvních stran;
e) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno;
f) název odběratele - Česká republika, Ministerstvo obrany, Tychonova 1,
160 01 Praha 6, v zastoupení VZ 5512 Štěpánov;
g) cenu za službu v Kč bez DPH a včetně DPH.
K faktuře musí být připojen:
a) předávací listy odpadu s množstvím, druhem a kategorii převzatého odpadu s uvedením
katalogového čísla odpadu, názvu odpadu, IČP, IČZ podepsaný zástupci obou smluvních stran.
Objednatel neposkytuje zálohové platby.
Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, není-li dále stanoveno jinak.
Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a
jejím směrováním na účet poskytovatele uvedený v části I teto smlouvy.
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj,
doklad uvedený ve smlouvě, má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení
faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení poskytovatel vystaví
novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu
ode dne doručeni nové faktury objednateli. Poskytovatel je povinen novou fakturu doručit
objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury poskytovateli.
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7.8

Pokud budou u dodavatele zdanitelného 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 daně a nebude nárokovat úhradu ve výši
daně z přidané hodnoty odvedené na účet jemu místně příslušnému správci daně.

VITÍ. Vlastnictví a odpovědnost za škodu
8.1
8.2
8.3

Okamžikem převzetí odpadů přechází na poskytovatele veškeré povinnosti původce odpadu ve
smyslu zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.
Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení předmětu smlouvy přechází z objednatele na
poskytovatele okamžikem předání odpadu a současně podpisu „ Předávacího listu odpadu".
Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná prokazatelně
vzniklá škoda.
IX. Záruka za jakost, vady díla a reklamace

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Práva z vadného plnění služby se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
Reklamace se uplatňují písemně.
Poskytovatel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.
Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit do 21 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.
O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

10.1 Poskytovatel zaplatí objednateli, v případě prodlení s prove
lužby v termínu uvedeném
v článku V. odst. 5.1 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši
Kč za každý započatý den
prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen
článek XII. smlouvy. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním
povinnosti specifikované v tomto článku.
10.2 V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy dle článku XII
ísm. b), c)
nebo d) se poskytovatel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
č, a to do
10 pracovních dnů od zániku smluvního vztahu.
10.3 Objednatel zaplatí poskytovateli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý
den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z
prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního
správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky
Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.
10.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
10.5 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 a úroku z prodlení v plné výši.
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XI. Zvláštní ujednání
11.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
11.2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
11.3 Poskytovatel prohlašuje, že služba není zatížena žádnými právy třetích osob. Poskytovatel odpovídá
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
11.4 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze
základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
11.5 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím s plněním této
smlouvy, je český jazyk.
11.6 Poskytovatel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku podle této smlouvy a ani po jeho
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoli informace, se kterými se seznámil
v souvislosti splněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné nebo elektronické
podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku podle této smlouvy, třetím
osobám.
11.7 Poskytovatel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních
a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této
smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
11.8 Poskytovatel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani žádný
ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.
11.9 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy bude realizována písemně
na adresy uvedené v této smlouvě.
ll.lOSmluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se
v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním
dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, ncdoručí-li druhá strana
písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a
zásilku vyzvedne.
11.11 Poskytovatel je povinen při plnění povinností dle této smlouvy respektovat nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a další obecně závazné předpisy vztahující se k ochraně
osobních údajů.
XII. Zánik závazků
12.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že poskytovatel uvedl v nabídce
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek
zadávacího řízení nebo porušil článek XI.;
d) jednostranným odstoupením objednatelem od smlouvy, v případě, že bude vůči majetku
poskytovatele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo bylli vůči poskytovateli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů
insolvenčního řízení.
12.2 Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:
a) prodlení s provedením služby v termínu uvedeném v článku V. odst. 5.1 smlouvy o více než 7
dní;
b) nedodržení sjednaného množství, ceny, jakosti nebo druhu služby;
smlouva o poskytnuli služby č. 155 - 38669/2022

5

XIII Závěrečná ustanovení
13.1 Tato smlouva obsahuje 6 stran a 1 list přílohy.
13.2 Smlouva může být měněna nebo doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými
a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
13.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních
ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou
nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe
odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
13.4 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy
vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí
z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují
pod ní své podpisy.
13.5 Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
13.6 Nedílnou součástí smlouvy je příloha:
a) příloha č. 1 - specifikace a celková cena za provedení služby, 1 list.

Ve Štěpánově dne '//.července 2022

V Praze dne'// .července 2022

Poskytovatel
(

Zmocněnec
Ing. Jiří Navrátil
podepsano ručně

Recovera
by Qvcoua

Recovera Využití zdrojů a.s.
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2
IČ: 25638955, tel.: 800 102 000
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I

Příloha č.l ke smlouvě 155 - 38669/2022
Počet listů; 1

Specifikace a celková cena za provedení služby

katalog.
číslo

150110
160507
170204

Množství
odpadu
v tunách

Druh odpadu

Cena v Kč bez
DPH

Cena v Kč
včetně DPH

Obaly obsahující zbytky NL nebo obaly
těmito látkami zneč.- plech.sudy 200I
Vyřazené anorgan. chemikálie, které
jsou nebo obsahují NL-1.2 Dichloretan
Sklo, plasty a dřevo obsahující NL
nebo jimi znečištěné-dřevená paleta
CELKEM
včetně DPH:

373 040,58 Kč

-19-

Recovera
fcyQveouA

Recovera Využití zdrojů a.s.
Španělští073/10, 120 00 Praha 2
IČ: 25638955, tel.: 800 102 000
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