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Smlouva o předání a převzetí odpadů 
za účelem jejich dalšího zpracování 

Číslo smlouvy: 220520619 
(dále jen „smlouva“) 

 
I. 

                                                                        Smluvní strany 
 

 
Recovera Využití zdrojů a.s. 
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady 
zápis v OR pod spis. zn.: B 9378 u MS v Praze 
IČ: 25638955 
DIČ: CZ25638955 
zastupuje: oblastní manažer obchodu, na základě plné moci 
bankovní spojení:
číslo účtu
 
adresa pro zasílání korespondence: provozovna Rapotín, Na Střelnici 633, 788 14 Rapotín            
 (dále jen „zhotovitel“) 
 
a 
 
 

Česká republika – Generální ředitelství cel 
Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 
 IČ: 71214011  
Jednající:  ved. odd. GŘC 134.4, Hospodářská správa Olomouc, Generální ředitelství cel, na 
základě pověření generálního ředitele GŘC č.j.: 46403/2022-900000-131 ze dne 19.9.2022  
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Kontaktní adresa: Celní úřad pro Olomoucký kraj, Oddělení GŘC 134.4, Hospodářská správa Olomouc, 
Blanická 19, 772 71 Olomouc  
email:
ID datové schránky:
(dále jen „objednatel“) 

 
II. 

Předmět smlouvy, cenové podmínky 
 

Zhotovitel je provozovatelem zařízení určeného pro nakládání s odpady plně oprávněným podnikat 
v odpadovém hospodářství dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o odpadech“). 
 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že bude od objednatele přebírat odpady za účelem jejich dalšího 
zpracování dle zákona o odpadech a poskytovat mu další sjednaná související plnění za dohodnuté ceny 
a v dohodnutém místě: 
 
Uničovská 295/44, 787 01 Šumperk, IČP: 7121401140 
 
 
Objednatel se zavazuje odpady zhotoviteli předávat, další poskytnutá plnění přijímat a zaplatit zhotoviteli 
sjednanou cenu. 
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Sjednaná plnění:  
 
1.Počet svozových nádob, četnost a den svozu, ceny svozu 

 

Typ 
svozové 
nádoby 

 

Počet  
( ks) 

Vlastní / 
pronajatá 

Četnost 
svozu 

Stanoviště 
nádob 

Období 
svozu 

MJ 
(rok/
svoz) 

Cena 
(Kč/MJ/ks) 

Poznámka 

1 100 l 1  pronajatá 1 x 7 
Uničovská 

295/44, 787 01 
Šumperk 

celoročně  23 800,- 

200301 
Směsný 

komunální 
odpad 

   120 l 1 vlastní 1 x 14 
Uničovská 

295/44, 787 01 
Šumperk 

celoročně    2 170,- 
150102 
Plast 

  120 l 1 vlastní 1 x 14 
Uničovská 

295/44, 787 01 
Šumperk 

celoročně   1 530,- 
150101 
Papír 

 
Minimální účtovaná částka za každou jednotlivou samostatnou dodávku služeb nebo zboží je 150,- Kč.  
 
Celková cena k vyúčtování zhotovitelem objednateli odpovídá násobku výše uvedených jednotkových cen a 
příslušných měrných jednotek. Všechny ceny uvedené ve smlouvě jsou bez DPH, která se připočte 
v souladu s příslušnými platnými předpisy. 
 

III. 
Způsob plnění 

 
Zhotovitel se zavazuje provést činnosti dle čl. II. této smlouvy v dohodnutém termínu od přijetí objednávky 
objednatele, učiněné ústně, telefonicky, písemně nebo elektronicky, kterou zhotovitel některým z výše 
uvedených způsob akceptuje. 
 
Zhotovitel následně zajistí převzetí odpadu od objednatele ve sjednaném místě, včetně vážení, vystavení 
přepravních listů a další nezbytné dokumentace dle právních předpisů. 
 
Odpad 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 zařízení 
zhotovitele určeného pro další nakládání s daným odpadem. Objednatel je dále povinen zajistit, aby do 
příslušných odpadových nádob (sběrné nádoby, kontejnery, pytle, jiné typy obalů) byly ukládány výhradně 
odpady deklarovaného druhu a vlastností a dále odpady, pro něž jsou dané nádoby výhradně určeny. 
 
Zhotovitel zajistí přepravu odpadu v souladu se zákonem o odpadech a dalšími právními předpisy. 
 
Objednatel je povinen před předáním odpadu předat zhotoviteli (jako provozovateli zařízení k nakládání 
s odpady) v písemné formě údaje o odpadu v rozsahu dle příslušných právních předpisů, případně základní 
popis odpadu včetně stanovení kritických ukazatelů, případně identifikační list nebezpečných odpadů a další 
doklady a informace dle požadavku zhotovitele. Tyto údaje a doklady je objednatel povinen předat zhotoviteli 
vždy při jednorázové dodávce odpadů, nebo v případě opakovaného plnění pak u prvé z řady dodávek 
stejného charakteru v jednom kalendářním roce, dále vždy, když dojde ke změně některého z údajů 
obsažených v dříve předaných informacích a dokladech a vždy na základě výzvy zhotovitele. Pokud se 
objednatel dohodne se zhotovitelem, že výše uvedenou dokumentaci k odpadu připraví zhotovitel, je 
objednatel povinen poskytnout zhotoviteli veškeré a pravdivé informace a podklady pro to, aby zhotovitel 
mohl připravit příslušnou dokumentaci. Objednatel je následně povinen věcně dokumentaci k odpadům 



Smlouva o předání a převzetí odpadů č. 220520619, Generální ředitelství cel změna číslo 00/22 

 

Recovera Využití zdrojů a.s. strana číslo 3 z 6 

zkontrolovat a podepsat. Za věcnou správnost dokumentace a zejména soulad dokumentace s předávaným 
odpadem nese plnou odpovědnost objednatel.  
 
Objednatel je povinen předat zhotoviteli k dalšímu zpracování pouze takový odpad, který z hlediska své 
povahy, charakteru a materiálového složení odpovídá sjednané kategorii a druhu odpadu a dále všem 
údajům, dokladům a dokumentaci dle odstavce výše. Za soulad předaného odpadu s touto smlouvou a 
poskytnutými údaji a dokumentací k předávanému odpadu nese plnou odpovědnost objednatel, který je tak 
povinen nahradit zhotoviteli v plné výši veškerou újmu, která zhotoviteli v této souvislosti vznikne, včetně 
škody na zařízení zhotovitele, v němž zhotovitel s převzatým odpadem dále nakládal v dobré víře, že dle 
údajů a dokladů od objednatele je převzatý odpad pro toto zařízení určen, avšak ve skutečnosti tomu tak 
nebylo. Zhotovitel nemá povinnost odebírat takový odpad, který svou povahou nebo složením neodpovídá 
sjednanému charakteru a druhu či nesplňuje jiné parametry oproti údajům a dokladům k danému odpadu. 
 
Dokladem o předání/převzetí odpadu ve smyslu § 17, odst.1, písm. c) zákona o odpadech je dodací list nebo 
průvodka, v případě nebezpečných odpadů je dále vystavován ohlašovací list pro přepravu nebezpečných 
odpadů.  
 
Zhotovitel, jako příjemce odpadu, provede za objednatele, jako původce odpadu, předání údajů o evidenci 
přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích 
povinností podle § 78, odst. 3 zákona o odpadech, a to v zákonem stanovených termínech.  
 
V případě, že objednatel nepoužívá pro shromažďování odpadu vlastní nádoby (kontejnery) na odpad, 
přenechá zhotovitel objednateli protokolárně do užívání smluvený počet nádob a umožní za úplatu 
objednateli jejich užívání. Objednatel odpovídá po dobu životnosti dodaných nádob za jejich případné 
poškození, zničení či ztrátu, s výjimkou případů, kdy toto způsobí zhotovitel svou činností. Při poškození, 
zničení či ztrátě nádoby je objednatel povinen požádat zhotovitele o opravu, výměnu nebo doplnění na 
náklady objednatele. Objednatel je povinen při ukončení smlouvy vrátit zhotoviteli nádoby v nepoškozeném 
a provozuschopném stavu, s přihlédnutím k opotřebení, které je úměrné obvyklému použití. 
 
Ve smyslu § 101 odst. 3 a 4 zákona č. 262/2006 Sb,. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, informuje 
tímto zhotovitel objednatele o pracovních rizicích, která souvisí s výkonem činnosti zhotovitele na 
společných pracovištích. Písemná podoba rizik, která mohou na společných pracovištích ohrozit 
zaměstnance, je k dispozici na internetové adrese 
Objednatel se zavazuje před zahájením plnění dle této smlouvy provést hodnocení pracovních rizik, která 
mohou na společných pracovištích ohrozit zaměstnance zhotovitele, a zhotovitele o nich informovat. Funkci 
koordinátora, provádějícího opatření k ochraně BOZP a PO na společném pracovišti, plní vedoucí 
zaměstnanec objednatele odpovědný za pracoviště. 
 
Objednatel uzavřením této smlouvy dává zhotoviteli výslovný souhlas k nezbytnému vstupu na pozemky 
a do prostor a nemovitostí, jež objednatel vlastní či užívá a které mohou být dotčeny plněním služeb dle 
smlouvy. Objednatel se dále zavazuje řádně zajistit dle místních podmínek přístupnost techniky zhotovitele 
na místa plnění sjednaných služeb ve sjednané dny jejich realizace a dále zajistit, aby ve dnech svozu 
odpadu byly odpadové nádoby přistaveny a připraveny ke svozu na místě přípustném pro techniku 
zhotovitele. 
 
Zhotovitel tímto informuje objednatele, že obchodní společnost Recovera Využití zdrojů a.s. se zavázala 
uplatňovat vysoké etické standardy v souladu s hodnotami skupiny Veolia. Kompletní znění souvisejících 
etických dokumentů je k dispozici na internetové adrese 

 
IV. 

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 čl. II. 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 nakládání s odpady.  
Ustanovení, 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 odmítnutí přijetí a objednatel 
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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 za skutečně provedené služby dle článku II. této smlouvy je zhotovitelem účtována objednateli 
fakturou splatnou do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Zhotovitel vystaví a odešle fakturu na adresu 
objednatele za svoz a zpracování komunálního odpadu vždy za každé čtvrtletí dopředu, a to nejpozději do 
konce prvního měsíce daného čtvrtletí. Zhotovitel vystaví a odešle fakturu na adresu objednatele za svoz a 
zpracování ostatních odpadů a ostatních služeb dle této smlouvy průběžně, vždy nejpozději do 15 dnů po 
poskytnutí plnění.  
 
Za pozdní úhradu faktury se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné 
částky za každý den prodlení. Zákonná ustanovení o úroku z prodlení zůstávají tímto ustanovením 
nedotčena.  
 
Smluvní strany výslovně sjednávají, že s ohledem na vývoj podmínek na trhu a/nebo růst nákladů na plnění 
této smlouvy je zhotovitel oprávněn jednostranně navýšit ceny uvedené v čl. II, a to i opakovaně, vždy 
maximálně v rozsahu do 15 % na jedno zvýšení. Aniž by to vyloučil, zhotovitel nepředpokládá, že by 
k navyšování cen docházelo častěji než 1x za kalendářní rok. Zhotovitel je povinen o nové výši cen 
objednatele předem informovat, a to min. 14 dnů před účinností nových cen. Nové ceny jsou bez dalšího 
platné ode dne jejich účinnosti a objednatel je povinen je hradit po jejich vyúčtování. Právo na výpověď 
smlouvy dle čl. VII. tím není dotčeno s tím, že za přijatá plnění ve výpovědní době objednatel hradí ceny 
v jejich navýšené částce.  
 
V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv dluhu vůči zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn zadržet 
poskytování veškerého plnění vůči objednateli dle této smlouvy a plnit až poté, kdy objednatel dluhy vůči 
zhotoviteli v plném rozsahu vyrovná. Tím není dotčeno právo zhotovitele na sjednanou smluvní pokutu. 
 
Objednatel souhlasí dle ust. § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, s tím, že fakturu (daňový doklad) zhotovitel vystavuje v elektronické podobě (dále jen 
„elektronická faktura“) a zasílá se z elektronické adresy zhotovitele na 
elektronickou adresu objednatele:  

Zhotovitel může zasílat faktury objednateli také v listinné podobě na papíře prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb. Objednatel je povinen ihned nahlásit zhotoviteli novou elektronickou adresu pro zasílání 
elektronické faktury. 
 
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 neurčitou s jednoměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet od prvého dne 
kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena smluvní straně, 
jíž je určena. 
Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinná dnem 1. 10. 2022. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě, že tato smlouva se uzavře až po datu účinnosti, tzn. po datu 1. 10. 
2022, pak na plnění provedená mezi nimi od data účinnosti, tzn. od data 1. 10. 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 shromažďovací nádoby, obaly 
atd.), pak v případě ukončení této smlouvy je objednatel povinen předmětnou věc vrátit zhotoviteli. 
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Objednateli dále nevzniká vůči zhotoviteli žádný nárok na jakékoliv odstupné či jiné protiplnění v souvislosti 
s ukončením práva danou věc užívat. 
 
 
 

VII. 
Odpovědní pracovníci 

 
Za zhotovitele 
ve věcech obchodních: Prodejce call centra, 
 
dispečink pro odvoz odpadů: tel. 
dispečink pro svoz nádob:       tel.: 
 
Za objednatele  
ve věcech obchodních:           
ve věcech odvozu odpadů:     
 
 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
Ve smyslu a za výjimek dle § 2898 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“), 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, ve znění pozdějších předpisů (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 3 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. 
 
 
 
 
 
 



Smlouva o předání a převzetí odpadů č. 220520619, Generální ředitelství cel Změna číslo 00/22 

Nabytím účinnosti této Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje dříve mezi účastníky uzavřena smlouva. 
Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním ve formě dodatku, 
podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. 

V Rapotíně dne ...................... ._ V Olomouci dne ...................... _. 
Digitálně 

_ _ _ ˇ , 

Dz±nmz2o22.o9.22 psano 
ı2z45:o3 +o2`OO' 

....................................................... .. .22.Q9.2Q22.§;2.1;34......................... 
Za zhotovitele: Za objednatele: 

jů a.s. Česká republika - Generální ředitelství cel 

oblastní manažer obchodu vedoucí odd. GŘC 134.4 HS Olomouc 
Generální ředitelství cel 

Smlouvu vyhotovil: 
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28 
genem'/17:'/”ef/[tel 

Gene/'a'/n /' ředite/5t\ /ˇ 
‹ 'el 

ˇV Praze dne 'W W- 2022 
c.j.z 46403/2022-900000-131 

Jako generální ředitel Generálního ředitelství cel a vedoucí organizační složky státu se 
sídlem Budějovická 1387/7, 140 96 Praha 4 - Michle, IČO: 71214011, využívám oprávnění 
vyplývající Z § 16 odst. 2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky 
a jejím vystupování V právních vztazích, ve Znění pozdějších předpisů, Vás tímto pověřuji 
jednáním pro právní jednání jménem státu v případě, že se věc týká útvarů CS umístěných 
V Olomouckém nebo Zlínském kraji: 

a) při jednání s katastrálními úřady, při projednávání územních plánů, při stavebním a 
územIn'm řízení, při uzavírání smluv a objednávek v rozsahu působnosti řízeného útvaru, 
vymezené v Organizačním řádu CS a vrozsahu věcné náplně rozpočtových podpoložek 
přiděleného rozpočtu, 

b) ve věcech bezúplatných převodů dlouhodobého hmotného movitého majetku (DH) a 
dlouhodobého drobného hmotného majetku (DDH a EV), S nímž hospodaří celní Správa a 
který zůstává majetkem státu (převody na organizační složky státu a státní organizace), zápisů 
O změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu a dalších zápisů a smluv podle zákona vv 
č. 219/2000 Sb., ve znění pozdej sích předpisů, 

c) ve věcech smluv o odpovědnosti za škodu způsobenou provozem služebních motorových 
dopravních prostředků, 

d) V daňovém řízení, které se týká správy nemovitých věcí. 

Vážený pan

vedoucí oddělení 134.4 
Hospodářské správy - Olomouc


