
Smlouva o budoucí smlouvě o převzetí a likvidaci odpadu 

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

1. Smluvní strany 

1.1. název    Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a.s. 

IČO    076 86 501 

se sídlem   Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 

zastoupená   Mgr. Miroslavem Žbánkem, předsedou představenstva 

    Ing. Alešem Matyáškem, místopředsedou představenstva  

(dále jen jako „budoucí poskytovatel“) 

 

1.2. název    (…) 

IČO    (…) 

se sídlem    (…) 

zastoupená   (…)  

 (dále jen jako „budoucí objednatel“) 

 

(budoucí poskytovatel a budoucí objednatel dále společně označováni též jako „smluvní 

strany“) 

 

smluvní strany se níže uvedeného roku, měsíce a dne dohodly na následujícím znění smlouvy 

o budoucí smlouvě o převzetí a likvidaci odpadu (dále jen „smlouva“): 

 

2. Preambule 

2.1. Servisní společnost odpady Olomouckého kraje, a. s., jakožto budoucí poskytovatel, byla 

založena za účelem centrální koordinace odpadů a odpadového hospodářství svých 

akcionářů na území Olomouckého kraje. Za tímto účelem se budoucí poskytovatel 

rozhodl vybudovat na pozemku p. č.235/4, k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, který je ve 

vlastnictví Statutárního města Olomouc, IČO 002 99 308, se sídlem Horní náměstí 583, 

779 00 Olomouc, centrální dotříďovací linku pro dokonalé dotřídění komunálních a 

tříděných odpadů (dále jen „zařízení“). Budoucí poskytovatel bude předmětné zařízení 

provozovat, tedy vykonávat činnost spočívající v převzetí odpadů a naložení s nimi v 

souladu se z. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  

 

2.2. V souladu s účelem vymezeném v předchozím odstavci prohlašuje budoucí objednatel, 

jakožto akcionář budoucího poskytovatele, že má zájem na spolupráci v oblasti svého 

odpadového hospodářství, resp. na převzetí a likvidaci odpadu v zařízení specifikovaném 

v čl. 2.1. této smlouvy. 

 

 

3. Předmět smlouvy  



3.1. Na základě této smlouvy se budoucí poskytovatel a budoucí objednatel společně zavazují, 

že mezi sebou, za podmínek stanovených touto smlouvou, uzavřou smlouvu o převzetí a 

likvidaci odpadu (dále jen „hlavní smlouva“). K uzavření hlavní smlouvy dojde na 

základě písemné výzvy ze strany budoucího poskytovatele adresované budoucímu 

objednateli. 

 

3.2. Budoucí poskytovatel je oprávněn budoucího objednatele vyzvat k uzavření hlavní 

smlouvy až po vydání kolaudačního souhlasu, resp. po právní moci kolaudačního 

rozhodnutí na dokončenou stavbu zařízení dle čl. 2.1. této smlouvy, nejpozději však do 2 

měsíců ode dne splnění této podmínky.  

 

3.3. Budoucí objednatel se zavazuje, že uzavře hlavní smlouvu nejpozději do 30 dnů ode dne 

doručení písemné výzvy podle čl. 3.2. této smlouvy. 

 

3.4. Výzva k uzavření hlavní smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručena 

budoucímu objednateli do jeho datové schránky, popř. na adresu jeho sídla. Za písemnou 

formu se pro účely tohoto ustanovení považuje i komunikace činěná prostřednictvím 

datové schránky. 

 

3.5. V případě, že nedojde k realizaci výstavby zařízení podle čl. 2.1. této smlouvy, nebude 

budoucí objednatel povinen uzavřít hlavní smlouvu.  

 

3.6. Obsahem hlavní smlouvy budou zejména tato práva a povinnosti: 

 

3.6.1. Povinnost budoucího objednatele jako původce odpadů předávat směsný a tříděný 

komunální odpad budoucímu poskytovateli. V době uzavírání hlavní smlouvy 

mohou smluvní strany upravit tuto povinnost, resp. rozsah a druh předávaných 

odpadů, s ohledem na potřeby budoucího objednatele.  

3.6.2. Povinnost budoucího poskytovatele odpad od budoucího objednatele převzít a 

provést jeho likvidaci v souladu se z. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3.6.3. Povinnost budoucího objednatele za ujednaný rozsah služeb platit budoucímu 

poskytovateli ujednanou úplatu, a to na základě budoucím poskytovatelem 

vystavených daňových dokladů – faktur. 

3.6.4. Povinnost budoucího objednatele jako původce odpadu poskytnout budoucímu 

poskytovateli veškerou potřebnou součinnost související s převzetím a likvidací 

odpadu. 

3.6.5. Plnění povinností vyplývajících pro obě smluvní strany z obecně závazných 

právních předpisů upravujících nakládání s odpady. 

 

3.7. V případě, že bude budoucí objednatel v době uzavírání hlavní smlouvy zavázán 

k předávání odpadů vůči jinému poskytovateli, uzavře se hlavní smlouva s účinností ode 

dne zániku tohoto závazku. 

 

 

 

4. Závěrečná ustanovení 



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

Pokud je stranou smlouvy osoba povinná dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá tato smlouva účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv.  

 

4.2 Smluví strany berou na vědomí, že obsah této smlouvy včetně dodatků může být 

poskytnut žadateli v režimu z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů. Smluvní strany společně prohlašují, že skutečnosti uvedené 

v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 z. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

 

4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že změna okolností, která nezakládá v právech a 

povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr plnění, nezakládá právo na zrušení nebo změnu 

této smlouvy, a rovněž taková změna nevylučuje povinnost uzavřít hlavní smlouvu. 

Pokud se však okolnosti uzavření této smlouvy změní natolik, že založí v právech a 

povinnostech zvlášť hrubý nepoměr, zavazují se strany obnovit jednání o uzavření hlavní 

smlouvy. 

 

4.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálních vyhotoveních s platností originálu, 

z nichž po jednom (1) obdrží každá ze smluvních stran. Změny a dodatky této smlouvy 

jsou možné pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakoukoliv jinou formu změn a dodatků tímto 

smluvní strany výslovně vylučují. 

 

4.5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, na důkaz 

čehož připojují své podpisy. 

 

4.6. Tato smlouva byla schválená Radou …………………, a to usnesením č. (…) ze dne (…). 

 

5. Podpisy smluvních stran 

 

V ………………….. dne …………   V ………………….. dne ………… 

Budoucí poskytovatel:    Budoucí objednatel: 

 

 

Mgr. Miroslav Žbánek 

předseda představenstva 

 

 

 

Ing. Aleš Matyášek 

místopředseda představenstva 

 

 

 


