
Smlouva na zajištění sběru odpadů a výrobků s ukončenou 
životností  

 
I. Smluvní strany 

 
Technické služby Moravská Třebová s.r.o. 

sídlo:   Moravská Třebová, Zahradnická 21, PSČ 571 01 
IČO:   259 70 399 
DIČ:   CZ25970399 
zastoupená:  p. Vítězslavem Škrabalem – jednatelem 
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18167  
jako osoba oprávněná k nakládání s odpady a zhotovitel na straně jedné (dále jen „zhotovitel“) 

    a 

název / jméno a příjmení:   
sídlo:      
IČO:      
DIČ:      
provozovna:     
IČP:     
zastoupená:    
zapsán v Obchodním rejstříku / v Živnostenském rejstříku ……………………… 
jako původce odpadů a objednatel na straně druhé (dále jen „objednatel“) 
 
uzavírají smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a v souladu 
s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, a zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích 
s ukončenou životností. 
Tuto smlouvu uzavírají za podmínek uvedených v následujících článcích.     
 
 

II. Předmět smlouvy 
 
Předmětem této smlouvy je zajištění odběru:  

- ostatních a nebezpečných odpadů od objednatele s jejich následným využitím nebo 
zneškodněním, 

- výrobků s ukončenou životností od objednatele s jejich předáním k následnému využití 
 
v zařízeních CZE00387 (Hamperk) a CZE00425 (sběrný dvůr Moravská Třebová). 
 
 

III. Úvodní ustanovení 
 
Objednatel zodpovídá za dodržení podmínek zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho 
prováděcích vyhlášek.        
Protože u objednatele vznikají odpady, které při své činnosti nemůže dále využít, bude objednatel 
ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ode dne uzavření této smlouvy 
předávat zhotoviteli níže specifikovaný odpad k jeho dalšímu využití, případně následné likvidaci.  
 
Zhotovitel prohlašuje v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
že je osobou oprávněnou k převzetí odpadu do svého vlastnictví na základě: 

- rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, 
- živnostenského listu Nakládání s odpady č.j. ŽÚ/60/02/ZP1-1028,  
- koncesní listiny Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady č.j. ŽÚ/02/KPZ-

041/KL. 
 
  



Seznam odpadů, které může zhotovitel odebírat, je součástí provozního řádu Hamperku a 
provozního řádu sběrného dvora v Moravské Třebové a v elektronické podobě je na stránkách 
webové aplikace ISOH: 

https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/PovoleneOdpady?id=3211, 
https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/PovoleneOdpady?id=2596. 

 
Zhotovitel dále prohlašuje, že:  

- je oprávněn přijímat výrobky s ukončenou životností v souladu se zákonem č. 542/2020 
Sb., o výrobcích s ukončenou životností, 

- město Moravská Třebová má uzavřeny smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení a 
elektroodpadu se společnostmi Asekol, Ekolamp a Elektrowin a smlouvy na zpětný odběr 
odpadních pneumatik a odpadních baterií a akumulátorů se společností GREEN Logistics 
s.r.o., 

- práva a povinnosti smluvních stran se řídí příslušnými ustanoveními výše zmíněného 
zákona č. 542/2020 Sb.  

 
 

IV. Závazky smluvních stran 
Objednatel se zavazuje, že bude:  

- zabezpečovat ukládání odpadů do nádob zhotovitele na sběrovém dvoře ve stanovených 
provozních hodinách v souladu s pokyny pověřených pracovníků zhotovitele, 

- předání odpadu deklarovat příslušnými doklady splňujícími náležitosti v souladu 
s požadavky příslušné legislativy a požadavky zhotovitele – informace o dodávaném 
odpadu při první z řady dodávek v kalendářním roce, průvodka/dodací list odpadu, výsledky 
rozboru vzorků u vybraných odpadů. 

 
Zhotovitel se zavazuje, že bude veškeré činnosti vykonávat v souladu s požadavky příslušné 
legislativy. 
 
Pokud zhotovitel nebude splňovat legislativní podmínky, musí na tuto skutečnost objednatele do 
14 dnů písemně upozornit a odpad neodebírat.  
Zhotovitel může dodávku odpadů od objednatele odmítnout v případě, že budou zjištěny 
nežádoucí příměsi či jiné podstatné znehodnocení nebo v případě, kdy nebudou dodrženy 
legislativní povinnosti ze strany objednatele (předání informace o odpadu, průvodky odpadu, …). 
Vlastnictví k odpadu přechází na zhotovitele zaplacením ceny za dodaný odpad.   
 

 

V. Druhy sjednaných přebíraných odpadů:  
 
Druhy odpadů, které objednatel může předávat zhotoviteli na základě této smlouvy, jsou 
vyjmenovány v aktuálně platném ceníku služeb (ceník je zveřejněn na internetových stránkách 
zhotovitele). 
 

Objednatel prohlašuje, že:  

- odpady byly klasifikovány dle Katalogu odpadů vydaného vyhláškou Ministerstva životního 
prostředí – vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů, 

- dodávaný odpad odpovídá svým původem a vlastnostmi informacím, které byly předány spolu 
s první z řady dodávek odpadu do zařízení (každý rok), 

- k datu předání opakované dodávky do zařízení nedošlo ke změně surovin a technologie 
procesu, ve kterém odpad vzniká nebo dalším změnám, které by ovlivnily kvalitativní ukazatele 
odpadu klíčové pro možnost přijetí odpadu do zařízení, 

- veškeré dodávané odpady nebudou obsahovat složky, které by zvyšovaly jejich rizikovost, 
- bude se jednat o odpad jednodruhový bez nežádoucích příměsí a cizorodých látek, 
- v případě dodávky stavebních odpadů určených k recyklaci zabezpečí a doloží výsledky 

rozboru vzorků. 
 
  



 

VI. Cenové a platební podmínky 

Cena za odebrané odpady je stanovena dle ceníku platného v době předání odpadu (ceník uveden 
v aktuální podobě na internetových stránkách zhotovitele).  
Výchozí ceník k datu uzavření smlouvy je součástí smlouvy jako příloha č. 1. 
 
Faktura bude vystavena po skončení jednotlivého měsíce vždy nejpozději do 15 dnů. Vystavená 
faktura bude splatná do 14 dnů po odeslání. V případě prodlení placení faktury je sjednán poplatek 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení ode dne splatnosti do zaplacení. 
V případě opakovaného neuhrazování faktur může být vydán pokyn k nepřijímání odpadu.     
 
 

VII. Závěrečná ustanovení 

1. Touto smlouvou se ruší a nahrazuje předchozí uzavřená smlouva.   
2. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností ode dne podpisu smlouvy s oboustrannou 

jednoměsíční výpovědní lhůtou. Výpověď začíná běžet prvním dnem následujícího 
kalendářního měsíce ode dne obdržení výpovědi. 

3. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ust. občanského zákoníku. 
Případné spory budou smluvní strany řešit v souladu s platnými právními předpisy. Pokud v 
případě sporu nedojde k dohodě smluvních stran, bude spor řešen příslušným soudem.  

4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky učiněnými v písemné formě, podepsanými 
zástupci obou stran. Dohodnuté změny pořadově číslované nabývají účinnosti dnem, který 
smluvní strany v písemném dodatku smlouvy sjednají. 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za jednostranně nápadně 
nevýhodných podmínek. 

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
výtisku.  

 
 
V Moravské Třebové, dne ………………… 
 
 
 
 
 
 
....................................................   .......................................................... 
 za zhotovitele      za objednatele 
Vítězslav Škrabal, jednatel 
 
 
 
Příloha č. 1:  ceník odstranění odpadů 
Příloha č. 2:  vzor Informace o odpadu (pro odpady katalog. č. sk. 20) 

vzor Základního popisu odpadu (pro odpady ostatních sk. a odpady kategorie N) 
vzor Průvodky odpadu 

 


