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SMLOUVA O PŘEVZETÍ STAVEBNÍHO A DEMOLIČNÍHO ODPADU K VYUŽITÍ 
……………………………………………………………………………….. 

se sídlem / bytem …………………………………………………… 

IČO / nar.………………………………………………………………… 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

HERKUL a.s. 
se sídlem Průmyslová 228, 435 21 Obrnice, IČO: 250 04 638 

(dále jen „HERKUL“; Objednatel a HERKUL dále též společně jako „smluvní strany“) 

uzavírají níže uvedeného data v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) tuto 

smlouvu o převzetí stavebního a demoličního odpadu k využití (dále jen „smlouva“) 

 
1. Předmětem této smlouvy je převzetí odpadu vybraných druhů společností HERKUL od Objednatele k dalšímu 

zpracování, a to konkrétně odpadu z kategorie pod katalogovým číslem 17 – Stavební a demoliční odpady dle 

Vyhlášky č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (dále jen „Katalog odpadů“). 

2. HERKUL se touto smlouvou zavazuje převzít od Objednatele nebo jím určené osoby odpad specifikovaný 

v následující tabulce k dalšímu zpracování, a to v množství uvedeném v této tabulce a Objednatel se zavazuje za 

to zaplatit společnosti HERKUL v této tabulce uvedenou cenu (dále jen „cena“); cena je uvedena včetně daně 

z přidané hodnoty v zákonné výši. 

Kat. číslo Název odpadu 
Množství 
v tunách 

Cena vč. DPH za 
1 tunu 

Celková cena vč. 
DPH  

17 01 01 Beton    

17 01 02 Cihly    

17 01 03 Tašky a keramické výrobky    

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod č.  17 01 06  

 
 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod č. 17 03 01    

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod č. 17 05 03    

Celková kupní cena (vč. DPH): 
 
 

(dále jen „odpad“). 

3. Kupní cena bude Objednatelem uhrazena (zaškrtněte jednu z variant): 

☐  v hotovosti při převzetí odpadu, 

☐  na základě vystavené faktury se splatností 14 dní. 

4. Převzetím odpadu společností HERKUL od Objednatele k tomuto odpadu nabývá HERKUL vlastnické právo. 

 
1. Objednatel výslovně prohlašuje, že:  

1.1. odpad, resp. jeho části podle jednotlivých druhů uvedených v jednotlivých řádcích tabulky v čl. I odst. 2 této 

smlouvy, neobsahuje druhově neodpovídající materiály, ale jedná se vždy výhradně o typ odpadu uvedený 

v této tabulce; 

1.2. a dále, že 

1.2.1. odpad ani žádná jeho část nespadá do kategorie nebezpečného odpadu dle zákona o odpadech a dle 

Katalogu odpadů, a zároveň není s takovým odpadem ani smíšen nebo jím znečištěn;  

1.2.2. odpad splňuje podmínky zákona o odpadech a Vyhlášky č. 294/2005 Sb. pro použití odpadu na povrchu 

terénu (viz zejm. Tabulka č. 10.1 a Tabulka č. 10.2 přílohy č. 10 této vyhlášky) respektive v případě 

vydání nového prováděcího předpisu předvídaného zákonem o odpadech (zejm. vyhlášky 

o podrobnostech nakládání s odpady) splňuje podmínky příslušného zákona a takového nového 

prováděcího předpisu, a to od data jeho účinnosti; 

1.2.3. odpad z kategorie 17 03 02 splňuje podmínky zákona o odpadech a Vyhlášky č. 130/2019 Sb., tak aby 

tento odpad (znovuzískaná asfaltová směs), který ve smyslu uvedené vyhlášky a příslušného zákona 

přestává být odpadem, nebyl považován za odpad, resp. od data účinnosti nového prováděcího 

předpisu bude splňovat podmínky zákona o odpadech a prováděcího předpisu předvídaného zákonem 
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o odpadech (vyhlášky o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo 

přestává být odpadem), který nahradí uvedenou vyhlášku č. 130/2019 Sb. 

2. Pokud se ukáže nepravdivým prohlášení Objednatele v čl. II. odst. 1.1. této smlouvy: 

2.1. má HERKUL právo odpad nepřevzít a Objednatel je potom povinen jej neprodleně odvézt z areálu společnosti 

HERKUL; případné náklady s tímto spojené, zejm. náklady na opětovné naložení odpadu jdou k tíži 

Objednatele; 

2.2. mohou se smluvní strany dohodnout na roztřídění odpadu; v tom případě se Objednatel zavazuje uhradit 

společnosti HERKUL náklady spojené s roztříděním odpadu; 

2.3. má HERKUL, v případě, že se prohlášení ukáže nepravdivým až po převzetí odpadu, právo od této smlouvy 

odstoupit a v návaznosti na to požadovat, aby si Objednatel odpad neprodleně odvezl z areálu společnosti 

HERKUL; současně vzniká společnosti HERKUL nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši dvojnásobku ceny 

vč. DPH za převzetí odpadu dle této smlouvy, kterou je Objednatel povinen uhradit na výzvu společnosti 

HERKUL; případné náklady spojené s odvozem odpadu, zejm. náklady na opětovné naložení odpadu jdou 

k tíži Objednatele. 

3. Pokud se ukáže nepravdivým prohlášení Objednatele v čl. II. odst. 1.2. této smlouvy: 

3.1. má HERKUL právo odpad nepřevzít a Objednatel je potom povinen jej neprodleně odvézt z areálu společnosti 

HERKUL; případné náklady s tímto spojené, zejm. náklady na opětovné naložení odpadu jdou k tíži 

Objednatele; 

3.2. má HERKUL, v případě, že se prohlášení ukáže nepravdivým až po převzetí odpadu, právo od této smlouvy 

odstoupit a v návaznosti na to požadovat, aby si Objednatel odpad neprodleně odvezl z areálu společnosti 

HERKUL a současně vzniká společnosti HERKUL nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši dvojnásobku ceny 

vč. DPH za převzetí odpadu dle této smlouvy, kterou je Objednatel povinen uhradit na výzvu společnosti 

HERKUL; případné náklady spojené s odvozem odpadu, zejm. náklady na opětovné naložení odpadu jdou 

k tíži Objednatele; 

3.3. má HERKUL, v případě, že se prohlášení ukáže nepravdivým až po převzetí odpadu, právo nechat na náklady 

Objednatele odpad v souladu s právními předpisy zlikvidovat; současně vzniká společnosti HERKUL nárok na 

uhrazení smluvní pokuty ve výši trojnásobku ceny vč. DPH za převzetí odpadu dle této smlouvy; náklady na 

likvidaci nebezpečného odpadu i smluvní pokutu je Objednatel povinen uhradit společnosti HERKUL na její 

výzvu. 

4. Smluvní strany prohlašují, že zaplacením smluvní pokuty uvedené v čl. II. odst. 2. a 3. této smlouvy není dotčeno 

právo na náhradu škody.  

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku nároku společnosti HERKUL na smluvní pokutu dle této smlouvy je 

HERKUL oprávněn započíst svou pohledávku na úhradu smluvní pokuty a dalších svých případných pohledávek za 

Objednatelem oproti pohledávce Objednatele na vrácení ceny; k tomuto dává Objednatel výslovný souhlas. Vznik 

nároku na smluvní pokutu ani její uhrazení se nedotýká práva společnosti HERKUL na náhradu škody. 

6. Smluvní strany se dále dohodly, že Objednatel je povinen zajistit hodnocení vlastností odpadu, a to zejm. ve smyslu 

Vyhlášky č. 294/2005 Sb. ohledně možnosti použití odpadu na povrchu terénu (viz zejm. Tabulka č. 10.1 a Tabulka 

č. 10.2 přílohy č. 10 této vyhlášky) a v případě odpadu z kategorie 17 03 02 dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb. ohledně 

posouzení, zda je odpad (dle vymezení v čl. I. odst. 2 této smlouvy) odpadem ve smyslu uvedené vyhlášky a 

příslušného zákona či nikoliv, příp. další hodnocení dle požadavků společnosti HERKUL. V případě přijetí nových 

prováděcích předpisů předvídaných zákonem o odpadech je Objednatel povinen zajistit hodnocení v souladu 

s takto přijatými prováděcími předpisy. Hodnocení musí být vždy provedeno tou osobou, která je k tomu v souladu 

s právními a dalšími předpisy příslušná. V případě, že Objednatel hodnocení vlastností odpadu u příslušných osob 

nezajistí, je oprávněn tak učinit HERKUL na náklady Objednatele.  

 
1. Tato smlouva je uzavřena ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží Objednatel a 1 obdrží společnost HERKUL.  

2. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

 Za Objednatele Za HERKUL 

V Obrnicích dne: …………………………………………………..                            V Obrnicích dne: …………………………………………………… 

 _________________________________________   __________________________________________  
      

   


