
SMLOUVA o PŘEVZETÍ A ODSTRANĚNÍ ODPADU NA ZARIZENÍ 
ZHOTOVITELE 
č. S083310008 

uzavřená ve smyslu ust. § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Sb., obchodní 
Zákoník, vjeho platném Znění.

1.SmIuvní Strany : 

1.1 objednatel ˇ Obchodní firma : Ceská republika - Generální 
ředitelství cel 
Praha, Budějická 7, 140 96 
Celní ředitelství v Brně 
Koliště 21, Brno 601 44 

ředitel 
Celního ředitelství Brno 

Oprávněn k jednání : 

ıć 3 71214011 
DIC : 

Bankovní spojení : 

Cislo účtu : 

Telefon 2 

Fax: 
Nezapsaná v OR 

( dále jen Objednatel) 

Sídlo (bydliště) : 

Provozovna : 

Zastoupen I 

1.2 Zhotovitel 
Obchodní firma : 

Sídlo 1 

ASTV, S.r.o. 
AST\/, s.r.o., Jedovnická 2, 628 OO 
Brno

jednatel 
jednatel 

Oprávněn k podepisování ajednání na ż_“š““`f`1~flž1 “' 

zaklade plné moci: 
IC 5 27674622 
DIC 1 

Bankovní spojeni : 

Císlo účtu I  variab.symboI (dle č. 

Fax Z 

Zapsaný v obchodním rejstříku Krajský soud Brno, sp. Zn. C 50990 

Zastoupen : 

( dále jen Zhotovitel ) 

mx). 7;/ 



2. Obecná ustanovení 
2.1. 
Podle předmětů podnikání zapsaných V obchodním rejstříku je zhotovitel oprávněnou 
osobou zejména k podnikání V oblasti nakládání s Odpady a k podnikání V oblasti 
nakládání s nebezpečnými odpady . 

3. Předmět a cena smlouvy 
3.1. 
Předmětem této smlouvy je, za podmínek dále specifikovaných, převzetí dohodnutých 
druhů odpadů a jejich odstranění způsobem V souladu s bodem 3.2. této smlouvy. 

3.2. 
Zhotovitel se Objednateli zavazuje přebírat od něj, za podmínek touto smlouvou dále 
specifikovaných, veškeré druhy odpadů ( dále jen odpady ) dohodnuté V čl. 3.5. této 
smlouvy a odstranit je řádným způsobem V souladu se všemi Všeobecné závaznými 
právními předpisy, platnými V České republice V době účinnosti této smlouvy a V 
souladu s platným provozním řádem příslušného Zařízení na odstraňování odpadů 
(dále jen poskytované služby). 

3.3. 
Objednatel se zavazuje dodávat zhotoviteli odpad uvedený V čl. 3.5. této smlouvy a za 
poskytované Služby Zaplatit zhotoviteli cenu smlouvy, sjednanou ve Výši dle téhož 
článku 3.5.. Cenou se pro účely této smlouvy rozumí cena za odstranění odpadu, ke 
které bude připočtena DPH V Zákonné výši. 
3.4. 
Smluvní strany se dohodly, že cena smlouvy může být zhotovitelem jednostranné 
valorizována dle vývoje indexu růstu spotřebitelských cen V Ceské republice V Oblasti 
služeb, investic 

, mezd, anebo V důsledku změny právních předpisů, platných V CR V 
době účinnosti této smlouvy, a to jedenkrát ročně. 

3 5 
Cena za odstranění následujících odpadů ( katalogové číslo, kategorie ) V množství 
dle výskytu je stanovena mezi zhotovitelem a objednatelem dohodou, a to za jednotku 
odpadu: 
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4. Platební podmínky 
4 1 

Platby za odstranění odpadů zhotovitelem budou probíhat dle skutečného množství 
odstraněných odpadů v místě odstranění za příslušné období _

2



Zhotovitel provede objednatelí vyúčtování poskytnutých služeb, a to vystavením 
dílčích faktur (daňový doklad) za poskytnuté služby Zhotovitelem, a to nejpozději do 
10ti dnů ode dne poskytnutých služeb. 
Daňový doklad musí obsahovat náležitosti v souladu se Zákonem o dani Z přidané 
hodnoty, v platném znění. 

4.2. 
Objednatel je povinen Zaplatit zhotoviteli jednotlivé faktury-daňové doklady ve lhůtě 
splatnosti do 21ti dnů ode dne jejich vystavení. 

4 3 
V případě prodlení objednatele S placením ceny dle čl. 4.2. této Smlouvyje objednatel 
povinen zaplatit zhotoviteli Smluvní úrok Z prodlení ve výši 0,05% Z fakturovaně 
částky, a to za každý den prodlení Z dlužné částky až do úplného zaplacení. Smluvní 
úrok Z prodlení se nezapočítává na náhradu škody zhotovitele, která vznikla Z prodlení 
objednatele. 

5. Místo a doba plnění 
5 1 

Zhotovitel převezme odpad uvedený V čl. 3.5. od objednatele V místě odstranění, kde 
ho odstraní v souladu S bodem 3.2. této smlouvy. 

5 2 
Zhotovitel se zavazuje přijímat odpad uvedený v čl. 3.5. této smlouvy od objednatele 
48 hodin od jeho písemné či faxově zprávy, nebo na základě jeho telefonické výzvy. 

5.3. 
Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

5.4. 
Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu : 

a)formou písemné výpovědi Z jakéhokoliv důvodu, anebo i bez uvedení důvodu, S 
výpovědní lhůtou tři měsíce. Výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi na poslední známou adresu druhé smluvní strany, 
b)zhotovite| je oprávněn odstoupit od smlouvy s okamžitou účinností, a to doručením 
výpovědí objednatelí i Z těchto důvodů Z 

1.) porušuje-li objednatel povinnosti dle čl. 4.2., 6.4. a 7.1. této smlouvy opakovaně, i 

přes písemné upomínky zhotovitele 
2.) dojde-li po uzavření této smlouvy k takové změně právních předpisů, která 
zakazuje nebo podstatně omezuje jednání, k němuž se zhotovitel touto smlouvou 
Zavázal, anebo která vyžaduje další úřední povolení, O jehož vydání zhotovitel 
neúspěšně usiloval nebo která vede k takové změně podmínek nakládání s odpady, 
jež Ztěžují plnění závazku zhotovitele dle této smlouvy nebo tento závazek umožňují 
plnit jen při nepřijatelné zvýšeném úsilí nebo nepřijatelné zvýšených nákladech, se 
kterými se v době uzavírání této smlouvy nepočítalo. 

5.5. 
Zhotovitel si vyhrazuje právo na Odůvodněné přerušení veškerých dalších služeb, 
vyplývajících Z předmětu plnění této smlouvy, a to v případě nedodržení smluvních 
podmínek stanovených v této smlouvě objednatelem. Tato skutečnost nezakládá 
objednatelí právo na náhradu jakékoli škody, vzniklé v důsledku přerušení plnění 
poskytovaných služeb ze strany zhotovitele.
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6. Práva a povinnosti smluvních stran 
6.1. 
Zhotovitel je povinen S odbornou péčí zabezpečit odstraňování, resp. využívání 
odpadu uvedeného v čl. 3.5. této smlouvy. Při určení způsobu splnění tohoto závazku 
není vázán pokyny objednatele. Je rovněž oprávněn pověřit poskytnutím služby i třetí 

osobu, a to bez souhlasu objednatele. 

6.2. 
Zhotovitel je oprávněn provádět kontrolu vhodnosti odpadu během jeho převzetí od 
objednatele. V případě jeho nevhodnosti vrátit dodaný odpad objednatelì na jeho 
náklady. 
Za nevhodný odpad se pro účely této smlouvy považuje takový odpad, který 
neodpovídá zařazení odpadů podle příslušného katalogového čísla a kategorie 
Katalogu odpadů v souladu S bodem 3.5. této smlouvy. 
V důsledku nepřevzeti nevhodného odpadu od objednatele není zhotovitel s 
poskytováním služeb dle této smlouvy v prodlení. 
Zhotovitel je oprávněn podle své volby rovněž na náklady objednatele zajistit jiný 
vhodný způsob odstranění nebo využití dodaného nevhodného odpadu. V takovém 
případě bude zhotovitel O tom informovat objednatele předem. 

6.3. 
Bude-li nevhodnost odpadu zjištěna až po jeho převzetí, vyzve zhotovitel bez 
zbytečného odkladu objednatele, aby zabezpečil na své náklady jeho přepravu na 
misto odstranění, a to rovněž bez zbytečného odkladu. Neučiní-li tak objednatel 
nejpozději do 3. dnů od výzvy zhotovitele, je zhotovitel oprávněn zajistit jiný způsob 
odstranění nebo využití nevhodného odpadu, a to bez souhlasu a na náklady 
objednatele. 

6 4 
Objednatel se zavazuje dodávat zhotoviteli pouze odpady uvedené v či. 3.5. této 
smlouvy. Před předáním těchto odpadů je objednatel povinen doložit zhotoviteli 
veškeré náležitosti k deklarovanému odpadu dle čl. 3.5. této smlouvy, a to ve smyslu 
zák. č. 185/2001 Sb., O odpadech ve znéníjeho pozdějších předpisů. 

7. Součinnost objednatele 
7.1. 
Objednatel je povinen neprodleně informovat zhotovitele O zméně původně 
uvedených vlastností a kvality odpadů. 

7.2. 
Objednatel souhlasí S tím, že Stanovení hmotnosti odpadu bude provedeno 
automaticky výpočetním systémem, spojeným S mostovou autováhou v místě určení 
(odstranění ) odpadu dle čl. 5.1. této smlouvy, případné jiným, oběma stranami 
písemně odsouhlaseným způsobem. 

8. Smluvní pokuta 
8.1. 
V případě, že objednatel dodá zhotoviteli nevhodný odpad, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč , slovy Z jedentisícpétset korun 
českých) za každou dodanou tunu takového odpadu. 

8.2. 
Pokuta sjednaná v předchozím odstavci tohoto článku se nezapočítává na náhradu 
škody a ušlého zisku, která vznikla zhotoviteli v souvislosti s porušením povinností 
objednatele dle této smlouvy.
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9. Závěrečná ujednání 
9.1. 

Oˇbé smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně 
precetly, podepsaly jı po jejím projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně asrozumitelněa nikoli V omylu. 

9.2. 
Tuto smlouvu lze Změnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

9 3 
Tato smlouva má 5 stran textu, je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž každá 
smluvní strana obdıží jedno vyhotovení. 

9 4 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami . 

9.5. 
Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
obchodního Zákoníku v platném znění. 

9.6. 
Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých Z této smlouvy, anebo v souvislosti S ní, Zejména prostřednictvím jednání 
pověřených zástupců. Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení tohoto 
sporu, má kterákoliv ze smluvních stran právo uplatnit svůj nárok podáním žaloby k 
Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře Ceské republiky a Agrární komoře České 
republiky, který rozhodne podle svého řádu a pravidel jedním soudcem jmenovaným 
předsedou Rozhodčího soudu. 

9.7. 
Smluvní strany jsou srozumény s tím, aby se rozhodčí řízení konalo v místě, které určí 
jmenovaný rozhodoe, vždy s přihlédnutím k sídlu obou ̌ smluvních stran. Rozhodčí 
řízení bude vedeno podle platného právního řádu CR, s uplatněním zásady 
spravedlnosti. 

9 8 
V souladu s ustanovením §31 zákona č. 216/1994 Sb., bude smluvním stranám dána 
možnost před rozhodci spor projednat. Rozhodčí nález je konečný a závazný pro obě 
strany a dnem doručení nabývá účinku pravomocného soudního rozhodnutí, je soudně 
vykonavatelný. 

10. Pod is smluvních stran 
„ Ja z/ eiëmi: Q C›_ dne V..........,...dne ....J.....Í.....2009 

na základe plné moci
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