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Dodatek č. 1
Smlouvy o předání a převzetí odpadů
za účelem jejich dalšího zpracování

Č. 2106211778

Smluvní strany

Recovera Využití zdrojů a. s.
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
zapsána v OR: MS Praha, oddíl B, vložka 9378
lČ: 25638955
DIČ: CZ25638955
zastoupena: Ing. Petrem Salamonem, oblastním manažerem obchodu, na základě plné moci
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 27-9328790297/0100

adresa pro zasňání korespondence:
Recovera Využití zdrojů a. s., divize jihovýchod, Drčkova 2798/7, 628 00 Brno - Líšeň

(dále jen ,,zhotovitel")

a

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana
Organizační složka státu
lČ: 48133990
DIČ: CZ48133990
zastou pena: právně jed najÍcÍm Ing. Vladimirem Vavrincem, M BA, ředitelem odboru logistiky
bankovní spojení: čnb Praha
číslo účtu: 150009-85508881/0710

adresa pro zasňáni korespondence:
Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana

(dále jen ,,objednatel")

Recovera Využití zdrojů a. s. l Španělská 1073/10, 120 00 PRAHA 2 - VINOHRADY,
Zákaznická linka www.recovera.cz
Divize jIHOVÝCHOD: Drčkova 2798/7, 628 00 BRNO, Tel.: +420
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I.

Předmět smlouvy, cenové podmínky

Zhotovitel je provozovatelem zařízenI určeného pro nakládáni s odpady plně oprávněným podnikat
v odpadovém hospodářství dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen ,,zákon o odpadech").

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že bude od objednatele přebírat odpady za účelem jejich dalšího
zpracováni dle zákona o odpadech a poskytovat mu další sjednaná souvÍsejÍcÍ plnění za dohodnuté ceny
a v dohodnutém místě:

Místo převzetí odpadů: RECOVERA Využití zdrojů a.s., skládka Němčice nad Hanou.

Doprava vlastni.

Objednatel se zavazuje odpady zhotoviteli předávat, další poskytnutá plnění přijímat a zaplatit zhotoviteli
sjednanou cenu.

Sjednaná plnění:

Původce odpadu: Správa státních hmotných rezerv, Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5 - Malá Strana,
Organizační složka státu, lČ: 48133990, DIČ: CZ48133990,

Místo vzniku odpadu: ev. č.

Odstranění odpadů:

Katalog. Název odpadu dle Kat. Obal pro předání MJ Cena Poplatky Cena
č. odpadu kata|ogu odpadů odp. odpadu zhotoviteli KČ/Mj KČ/MJ celkem
20 03 07 Objemný odpad O Doprava objednatele t 1 550,- 1 045,- 2 595,-

Všechny ceny zahrnují poplatek za vystavení průvodní dokumentace, manipulaci a odstraněni odpadu
dle zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Všechny ceny uvedené ve smlouvě jsou bez DPH, která se připočte v souladu s příslušnými platnými
předpisy.

výše uvedené ceny jsou garantovány nejdéle do 31. 12. 2022.

Místo a způsob plnění

Zhotovitel se zavazuje provést činnosti dle ČI. ll. této smlouvy v dohodnutém termínu od přijetí objednávky
od objednatele, učiněné ústně, telefonicky, písemně nebo elektronicky.

Zhotovitel zajisti odběr odpadu od objednatele ve sjednaném místě, včetně jeho |egis|ativního odbavení
(vážení, vybavení přepravními listy apod.).

Předávaný odpad dle článku ||. této smlouvy musí být předán objednatelem zhotoviteli v obalech
stanovených příslušnými právními předpisy a umožňujÍcÍmi bezpečnou a plynulou nakládku odpadu
na techniku zhotovitele a jeho odvoz do místa odstranění nebo dalšího využití.

Zhotovitel zajisti přepravu odpadu dle této smlouvy v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.
a dalšími právn imi předpisy.
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lV.

Vlastnické právo a nebezpečí škody

Vlastnické právo k odpadu a nebezpečí škody na odpadu přechází na zhotovitele okamžikem předání
a převzetí odpadu určeného k odstraněnÍ/využití dle ČI. ll. této smlouvy, tedy konkrétně okamžikem převzetí
nádoby s odpadem v rámci svozu, případně k okamžiku převzetí odpadu v jakékoliv jiné formě, přičemž
zhotovitel v tentýž okamžik přebírá za odpad určený k odstraněnÍ/využití odpovědnost ve smyslu platných
právních předpisů, upravujÍcÍch podmínky pro nakládáni s odpady.

Ustanoveni, uvedené v předcházejÍcÍ větě, se však nevztahuje na případy, kdy odpad určený k odstranění
nesplňuje podmínky ujednané smluvními stranami v této smlouvě a v příslušné dokumentaci k odpadu.
V tomto případě má zhotovitel právo vrátit odpad zpět objednateli a zdůvodní odNtnutí přijeti a objednatel
se zavazuje zaplatit zhotoviteli do deseti dnů ode dne vrácení náhradu škody na základě písemného
vyúčtováni zhotovitele (např. marná jízda).

V.

Platební a fakturační podmínky, smluvní pokuty

Cena za skutečně provedené služby dle článku ||. této smlouvy je zhotovitelem účtována objednateli
fakturou splatnou do 14 dnů ode dne vystavení. Zhotovitel vystaví a odešle fakturu na adresu objednatele
za svoz a zpracování ostatních odpadů a ostatních služeb dle této smlouvy v rámci měsÍčni fakturace.

Za pozdní úhradu faktury se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné
částky za každý den prodlení. Zákonná ustanovení o úroku z prodlení zůstávají tímto ustanovením
nedotčena.

V případě prodlení objednatele s jakoukoliv úhradou vůči zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn zadržet
poskytování veškerého plněni vůči objednateli po dobu tohoto prodlení a plnit až poté, kdy objednatel
závazky vůči zhotoviteli v plném rozsahu vyrovná. Tím není dotčeno právo zhotovitele na sjednanou smluvní
pokutu.

Objednatel souhlasí dle ust. § 26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
(daňový doklad) zhotovitel vystavuje v elektronické podobě (dále jen
se z elektronické adresy zhotovitele (která je: a
(která je: epodatelna@sshr.cz). Zhotovitel může zasílat faktury objednateli
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Objednatel je povinen
elektronickou adresu pro zasňáni elektronické faktury.

přidané hodnoty, s tím, že fakturu
,,elektronická faktura") a zasílá
elektronickou adresu objednatele
také v listinné podobě na papíře
ihned nahlásit zhotoviteli novou

Započteni pohledávek ze strany objednatele je možné jen na základě 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 neurčitou s třÍměsÍční výpovědní lhůtou, která počíná běžet od prvého dne
kalendářního měsíce následujÍcÍho po měsíci, v němž byla výpověď' doručena smluvní straně, již je určena.

Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem 1. 9. 2022.

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se tato smlouva uzavře až po datu účinnosti, tzn. po datu
1. 9. 2022, pak na plnění provedená mezi nimi od data účinnosti tzn. po datu 1. 9. 2022 se hledí tak, že byla
provedena dle této smlouvy.

výpověď' se podává bez uvedení důvodu, ale pokud smluvní strana podávajÍcÍ výpověď' chce uvést důvod,
pak tak může učinit.

Pokud objednatel nájemně užívá věc zhotovitele dle této smlouvy (například shromažd'ovací nádoby, obaly
atd.), pak v případě ukončení této smlouvy je objednatel povinen předmětnou věc vrátit zhotoviteli.
Objednateli dále nevzniká vůči zhotoviteli žádný nárok na jakékoliv odstupné či jiné protiplněnI v souvislosti
s ukončením práva danou věc užívat.
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VII.

Odpovědní pracovníci

Za zhotovitele

ve věcech obchodních: manažer klíčových zákazníků, tel.: e-mail:
@v

Za objednatele

ve věcech obchodních: , tel.: , e-mail: @

ve věcech odvozu odpadů: tel.: , e-mail: @

VIII.

Závěrečná ustanovení

Ve smyslu a za výjimek dle § 2898 občanského zákoníku se povinnost zhotovitele k náhradě újmy
způsobené objednateli v souvislosti s plněním dle této smlouvy omezuje maximálně do výše celkové částky
50 000 000 KČ (slovy: padesát miliónů korun českých), přičemž tuto celkovou částku nelze překročit.

Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, povinná strana uhradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne
druhé smluvní straně v této souvislosti škoda.

Smluvní strany vylučují aplikaci § 1740, odst. 3 a § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost
akceptace nabídky s dodatkem nebo odchylkou nebo způsobem, že se podle takové nabídky strana, jíž
je určena, zachová, zejména přijme či poskytne plnění.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tato smlouva v plném rozsahu nahrazuje dříve mezi účastníky uzavřená předsmluvní ujednání, která
se týkají předmětu plnění této smlouvy.

Pro případ, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv
(dále jen ,,zákon o registru smluv"), smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této smlouvy, včetně jejich
případných dodatků, v registru smluv zajistí objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě,
že některá protistrana požaduje anonymizovat ve smlouvě údaje, které naplňují výjimku z povinnosti
uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinna tyto údaje, včetně odůvodnění oprávněnosti
jejich anonymizace, specifikovat a doručit druhé smluvní straně písemně nejpozději do 5 dnů ode dne
podpisu této smlouvy. Marným uplynutím této lhůty platí, že protistrana souhlasí s uveřejněním smlouvy
v plném rozsahu nebo s anonymizací údajů, které naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění
dle zákona o registru smluv.

jakékoliv všeobecné obchodní podmínky objednatele, které si objednatel vydává jednostranně, nejsou
pro zhotovitele závazné, i kdyby je zhotovitel objednateli potvrdil anebo pokud by byly uvedeny na listinách
objednatele (např. faktura apod.). To však nebrání smluvním stranám o nich jednat, odstranit z nich
ustanovení, která nejsou pro realizaci služeb vhodná anebo jsou pro realizaci služeb v rozporu s ujednáním
v této smlouvě, a ta ustanovení, na nichž se smluvní dohodnou, pak vtělit do této smlouvy.
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Nabytím účinnosti této smlouvy se v plném rozsahu nahrazuji dříve mezi účastníky uzavřené smlouvy.

Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním ve formě dodatku,
podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

.V Brne dne , PQ/Q2ě ,,, 19-09- 20?2

Djvizejjhovýchod R
-13-

Za zhotovitele:

Ing. Petr Salamon
oblastní manažer obchodu
Recovera Využití zdrojů a. s.
na základě plné moci

Za objednatele:

Ing. Vladimír Vavrinec, MBA
ředitel odboru logistiky
Česká republika - Správa státních hmotných rezerv
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V rámci udělené plné moci je zmocněnec oprávněn sepisovat návrhy, podávat podněty a žádosti,",
opravné prostředky a vzdávat se jich, přebírat doručované písemnosti, a to vš'e i tehdy, když je dle '\
právních předpisů potřeba zvláštní plné moci.

Tato plná moc je vydávána na základě a v souladu se zněním vnitřních předpisů společnosti Recovera
Využití zdrojů a.s. Zmocněnec potvrzuje, že byl s nimi seznámen a bere na vědomí, že v případě
porušení svých pravomocí vyplývajících z této plné moci alči z vnitřních předpisů společnosti
Recovera Využití zdrojů a.s., odpovídá za způsobenou škodu v souladu s právními předpisy.

Zmocněnec je oprávněn v rozsahu výše uvedeném dále zmocnit další osoby.

Tato plná moc se uděluje pro všechna shora uvedená právní jednání na dobu určitou, a to ode dne
podpisu této plné moci do 30. června 2023 za předpokladu trvání pracovního poměru zmocněnce u
zmocnitele společnosti Recovera Využití zdrojů a.s. či pokud nedojde k ukončení trvání této plné
moci at' již na základě jakéhokoliv právního důvodu.

V P,a,, dn,týe~ e?Oe? i?

člen představenstva

Za zmocnitele — Recovera Využití zdroju a.s.
l

člen představenstva

Zmocnění přijímám.

V Q~ dn,

Ing. Petr Salamo'n, zmocněnec
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