
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (pro příjem odpadů)  

společnosti  

EDEN TRADE CZ, s. r. o. 

IČ: 25396145 

se sídlem Ostrava – Vítkovice, Mírová 98/18, PSČ 70300 

 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíle C, vložce 18332 

 

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky v aktuálním znění (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí 

smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem, jejímž předmětem je poskytování 

sjednaných služeb v oblasti nakládání s odpady (dále jen ,,smlouva“), kdy upravují práva a 

povinnosti stran související s poskytováním těchto služeb. Těmito VOP se řídí též právní vztahy 

mezi objednatelem a zhotovitelem založené i jiným způsobem (př. jednorázovou objednávkou), 

pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

I. DEFINICE POJMŮ 

Ve smyslu smlouvy se pod níže uvedenými pojmy rozumí: 

Zákon je zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, zejména pak ust. § 12 odst. 3 Zákona. 

Zhotovitel (nebo zpracovatel) je obchodní společnost EDEN TRADE CZ, s.r.o., zapsaná 

v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 18332, sídlem 

Mírová 98/18, 703 00 Ostrava-Vítkovice, identifikační číslo: 253 96 145, jakožto osoba 

oprávněná k převzetí odpadů ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 zákona. 

Zhotovitel se zavazuje převzít odpad od objednatele za účelem zajištění zpracování, využití 

odpadu, popřípadě totéž zprostředkovat. Stanoví-li tak smlouva, zahrnuje služba zpracování 

odpadu též přepravu odpadu osobou zajištěnou zhotovitelem z určeného stanoviště do místa 

určeného zhotovitelem, přičemž cena takové přepravy bude sjednána smlouvou; v opačném 

případě je za dodání odpadu k zpracování odpadu zhotoviteli odpovědný na své náklady 

objednatel. 

Objednatel (nebo ukladatel) je ve smyslu zákona původcem odpadu nebo vlastníkem 

odpadů, které zhotovitel poskytuje své služby dle smlouvy či jinak. Za osobu Objednatele se 

přitom považuje i zprostředkovatel. 

Emailová adresa objednatele je emailová adresa identifikující elektronickou poštovní 

schránku objednatele sloužící pro doručování dle smlouvy a těchto VOP uvedená objednatelem 

ve smlouvě či objednávce, případně jiná emailová adresa prokazatelně oznámená zhotoviteli 

pro účely doručování. 



Emailová adresa zhotovitele je emailová adresa identifikující elektronickou poštovní 

schránku zhotovitele sloužící pro doručování dle smlouvy a těchto VOP ve 

tvaru obchod@eden-trade.cz, případně jiná emailová adresa uvedená zhotovitelem ve smlouvě 

či prokazatelně oznámená objednateli pro účely doručování. 

Druh odpadu je typ a kategorie, do níž je odpad zařazen dle pravidel platného Katalogu 

odpadů, a dle § 7 zákona. 

Přeprava odpadu se rozumí přeprava odpadu z místa určeného pro převzetí odpadu do místa 

dočasného uskladnění, odstranění nebo jiného využití určeného zhotovitelem. 

  

II. UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY, OBJEDNÁVKY 

Zhotovitel poskytuje své služby zpravidla na základě písemné smlouvy uzavřené mezi 

zhotovitelem a objednatelem, vymezující mimo jiné rozsah poskytovaných služeb, včetně doby 

trvání takového závazku zhotovitele.  

Smluvní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem může vzniknout též na základě jednorázové 

objednávky, objednatele potvrzené zhotovitelem, která musí obsahovat nejméně předmět (tj. 

druh a množství odpadu), jednotkovou i celkovou cenu bez a s DPH a termín plnění.  

Práva a povinnosti ve smlouvě či potvrzené objednávce neupravená se řídi ustanoveními těchto 

VOP. 

Ujednání smlouvy (či smlouvy uzavřené formou potvrzené objednávky), které se odlišují od 

příslušných ustanovení těchto VOP mají před takovými obecně platnými ustanoveními těchto 

VOP přednost. 

 

III. KVALITA a převzetí odpadu 

Objednatel je povinen dokladovat v případě jednorázové nebo první z řady dodávek následující 

písemné informace:  

- IČ, bylo-li přiděleno, obchodní firmu/název/jméno a příjmení dodavatele odpadu, 

identifikační číslo zařízení, pokud je dodavatelem oprávněná osoba, identifikační číslo 

provozovny, pokud je dodavatelem původce odpadu, název, adresu a identifikační číslo 

základní územní jednotky (dále jen „IČZUJ“) provozovny; v případě vzniku odpadu mimo 

provozovnu se uvede kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým 

statistickým úřadem podle místa vzniku odpadu a stručné označení činnosti, při které odpad 

vznikl, adresa a IČZUJ podle místa vzniku odpadu; v tomto případě se identifikační číslo 

provozovny a název provozovny neuvádí,  

- kód odpadu a kategorie odpadu  



- další údaje o vlastnostech odpadu (původ odpadu, stručný popis odpadu) nezbytné pro zjištění, 

zda je možné v příslušném zařízení s daným odpadem nakládat, včetně protokolů o zkouškách 

a k nim příslušné protokoly o odběru vzorků  

- základní popis odpadů.  

Zhotovitel je oprávněn odmítnout převzetí odpadu v případě, že odpad nesplňuje podmínky 

sjednané smluvními stranami v Objednávce (smlouvě) a v ZPO. V tomto případě má zhotovitel 

právo vrátit odpad zpět objednateli, resp. odmítnout jeho převzetí s tím, že veškeré náklady, 

zejména pak spojené s manipulací, dopravou či dočasným uložením takového nepřijatého či 

odmítnutého odpadu nese v celém rozsahu objednatel. 

 

IV. CENY SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Cena dle skutečně předaného množství odpadu dle článku lI. této smlouvy je zhotovitelem 

účtována objednateli fakturou–daňovým dokladem na konkrétní objednávku nebo jiný smluvní 

vztah obvykle se splatností do 30 dnů ode dne vystavení. Zhotovitel vystaví a odešle fakturu, 

jejíž přílohou bude vážní lístek nebo jiný doklad o množství a druhu odpadu, na adresu 

objednatele.  

Objednatel souhlasí dle ust. § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 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, kterou objednatel uvede v smluvní dokumentaci (smlouva, objednávka) nebo do 

jeho datové schránky. Za doručení faktury na elektronickou adresu se považuje okamžik 

odeslán e-mailu, u doručení do datové schránky dle zákonem daných podmínek. Objednatel je 

povinen ihned nahlásit zhotoviteli novou elektronickou adresu pro zasílání elektronické faktury. 

Faktura je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele uvedený na faktuře-

daňovém dokladu. 

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané 

hodnoty v platném znění. V případě, že bude faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje, 

je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví 

nebo vystaví novou a doručí ji objednateli, přičemž splatnost faktury se prodlouží oproti 

původní splatnosti maximálně o 3 pracovní dny. 

Za pozdní úhradu faktury či jiného finančního plnění se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně však do výše 

25 % dlužné částky.  Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou povinná strana uhradí nezávisle 

na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. 

Zákonná ustanovení o úroku z prodlení zůstávají výše uvedenými ustanoveními o smluvní 

pokutě nedotčena.  

V případě prodlení objednatele s jakoukoliv úhradou jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli, 

které bude delší než 45 kalendářních dnů nebo souhrnně větší než 70 kalendářních dnů během 

posledních 6 kalendářních měsíců, je zhotovitel oprávněn zadržet poskytování veškerého plnění 



vůči objednateli po dobu tohoto prodlení a plnit až poté, kdy objednatel závazky vůči zhotoviteli 

v plném rozsahu vyrovná. Tím není dotčeno právo zhotovitele na sjednanou smluvní pokutu. 

Zhotovitel rovněž neodpovídá za následky škod z téhož důvodu vzniklých objednateli. 

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. 

 

V.  VLASTNICKÉ PRÁVO A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY 

 
Vlastnické právo k odpadu a nebezpečí škody k odpadu přechází na zhotovitele okamžikem 

předání a převzetí odpadu dle čl. II. této smlouvy, přičemž zhotovitel téhož dne přebírá za odpad 

odpovědnost ve smyslu platných právních předpisů upravujících podmínky pro nakládání s 

odpady.  

Toto se však nevztahuje na případy, kdy odpad nesplňuje podmínky ujednané smluvními 

stranami v této smlouvě a v ZPO. V takovém případě, kdy zhotovitel zjistí, (a to i bezprostředně 

po jeho převzetí), že odpad navezený objednatelem nesplňuje parametry v této smlouvě 

sjednané, (tj. takové, které jsou svým charakterem v rozporu s přípustným druhem odpadu 

sjednaným v této smlouvě), je zhotovitel oprávněn buď takový odpad od objednatele odmítnout 

převzít, nebo může vyzvat objednatele, aby tento odpad na své náklady odvezl, a pokud to 

objednatel ve lhůtě stanovené zhotovitelem neučiní, může tak na náklady objednatele, (a to 

nejen za naložení, ale i za dopravu a skladné spojených s náhradním uložením) učinit zhotovitel 

sám.  V tomto případě má zhotovitel právo vrátit odpad zpět objednateli, resp. odmítnout jeho 

převzetí a zdůvodní odmítnutí přijetí.  

Oba účastníci se dohodli v souladu s ust. § 1765 odst. 1 věta prvá zákona č. 89/2012 Sb. 

občanského zákoníku, podle něhož dojde-li ke změně okolností tak podstatné, že změna založí 

v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď 

neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, 

má dotčená strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě, prokáže-li, 

že změnu nemohla rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření 

smlouvy, anebo se dotčené straně stala až po uzavření smlouvy známou. Současně se obě 

smluvní strany dohodly, že zhotovitel ani objednatel není povinen s výjimkou bezprostředně 

potvrzených dodávek a odběrů na dobu 14-ti dní tyto dodávat či odebírat sjednaný odpad 

z důvodu prokazatelně doložených zásahů vyšší moci; v takovém případě až do pominutí 

důsledků takové vyšší moci není žádný z účastníků této smlouvy o dílo plnit povinnosti z ní mu 

vyplývající a současně žádný z účastníků není oprávněn ani povinen hradit škodu ze stejného 

důvodu kterémukoliv z účastníků této smlouvy způsobenou.  

  

 

 



VI. DOBA TRVÁNÍ smluvního vztahu 

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran je oprávněna vypovědět tuto 

smlouvu i bez uvedení důvodu s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním 

dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smlouva je účinná 

dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. 

Zhotovitel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět ve zkrácené výpovědní době v délce trvání 

1 (jednoho) kalendářního měsíce v případě, kdy objednatel je více než 30 (třicet) kalendářních 

dnů vůči zhotoviteli v prodlení s úhradou ceny sjednaných služeb, příslušenství, smluvních 

pokut či jiných svých peněžitých závazků vzniklých na základě smlouvy nebo některé jejich 

části.  

Smluvní strany jsou také oprávněny odstoupit od této smlouvy v případě, že druhá smluvní 

strana poruší některou ze svých povinností stanovených v této smlouvě, nebo v případě zahájení 

insolvenčního řízení vůči zhotoviteli nebo objednateli dle zákona č. 182/2006 Sb., 

insolvenčního zákona, v platném znění. Smlouva zaniká třetí kalendářní den od doručení 

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

 

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Povinností každé ze smluvních stran je v případě jakékoliv změny identifikačních anebo jiných 

významných údajů o jejich činnosti vztahujících se k uzavřené smlouvě neodkladně informovat 

o takové skutečnosti druhou smluvní stranu. Strana, která porušila uvedenou povinnost, nese 

veškeré důsledky z toho vzniklé. 

Veškerá písemná právní jednání, jejichž doručení straně je vyžadováno smlouvou, budou 

zasílána ve formě doporučeného dopisu na adresu bydliště či sídla příslušné strany uvedenou 

ve smlouvě, případně na jinou adresu, jež byla příslušné straně písemně oznámena. 

Emailová adresa objednatele slouží jako adresa pro doručování objednateli tam, kde s tím 

počítají ustanovení smlouvy, resp. těchto VOP. Emailovou formou na emailovou adresu 

objednatele budou doručovány též příslušné daňové či účetní doklady (nepožádá-li objednatel 

prokazatelně o jejich zasílání na jinou emailovou adresu určenou pro tyto účely), a dále 

oznámení o změně ceny využitelných odpadů objednateli nebo oznámení o jednostranném 

zvýšení ceny a nebo změněný text VOP či návrh změny VOP a další dokumenty. 

Doručování na emailovou adresu objednatele může být nahrazeno doručováním do datové 

schránky objednatele, má-li objednatel současně aktivován příjem poštovních datových zpráv; 

v takovém případě se datová zpráva považuje za doručenou objednateli vždy nejpozději 

uplynutím 11. (jedenáctého) kalendářního dne následujícího po dni, kdy byla datová zpráva 

zhotovitelem z datové schránky zhotovitele odeslána. 

Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení smlouvy, která zůstávají platná a účinná a vymahatelná. Strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné / neúčinné / nevymahatelné novým 






