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Ev, č. smlouvy: 02-í2-2020 DR

Smlouva
o zajištění zpětného odběru olověných baterií a akumulátorů

Smluvní strany:
obchodní firma
se sídlem:

identifikační číslo:
jejímž jménem jedná:

obchodní rejstřík:

bankovní spojení:
adresa elektronické poš§:

a

Název/obchodní firma/j méno :

se sídlem/místem podnikaní:
identiťrkační číslo:
jejímž jménem jedná:

obchodní/živnostenský rej sřík:

bankovní spojení:

adresa elektronické pošty :

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

Kovohutě 530, Příbram VI-Březové Hory, PSČ 261 01

27II8I00, DIČ: CZ27118100
Ing. Karel Oliva, Ph.D., ředitel divize Recyklace

zapsanáv OR, vedeném Městským soudem v Ptaze,
oddíl B, vložka9112
1505-211/0100 Komerční banka, a.s. Příbram
nakup@kovopb.cz

(dále jen o,objednatel") na straně jedné

JH-Trade Vision Czech s.r.o.

Tvrdóho 643, Praha9 - Letňany, PSČ 199 00

063í8207 DIČ: CZ063ft2a7
Jiří Hrych, jednatel

zapsanáv OR, vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 280148

l|5-5023690297 l0l00
JirkaHrych@seznatt.cz

(dále jen,,dodavatel'o) na straně druhé

(dale označovrány společně též jen jako ,,smluvní strany")

vzavitaji na základé úplného konsensu o všech níže uvedených skutečnostech v souladu

s ustanovením §1746 odst. 2 zák. č.89l20I2 Sb. občanského zákoníku v platném znění tuto

smlouvu o zajištění zpětného odběru olověných baterií a akumulátorŮ

(dále jen,,smlouvď'):

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je vzájemná spolupráce dodavatele a objednatele při zpětném

odběru olověných automobilových baterií, případně odděleném sběru olověných

prumyslových baterií. Dodavatel se zavazllje zřídit aprovozovat místa zpětného odběru podle

přílohy ě. 1 této smlouvy a zpétné odebírat použité baterie a akumulátory od koneěných

uživatelů a objednatel se zavazqe zajistit odvoz odebraných baterií zmist zpětného odběru.
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2.

3.

4.

Ev. č, smlouvy,, 02-12-2020 DR

Tato smlouva se lzavltá na dobu neurčitou. Způsoby ukončení smlouvy upravují
Všeobecné podmínky zajíšťováni zpětného odběru olověných baterií a akumulátoru -
Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. (dále jen ,,VOP"),

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotovenich, z nichž každá ze smluvních stran obdňi píi
podpisu smlouvy po jednom.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou i VOP. Dodavatel výslovně prohlašuje a svým
podpisem potvrzuje, že se seanámil s VOP, platnými v době podpisu této smlouvy, a

zavazule se jimi iíďít, jakož i jejich zlnénatni, provedenými způsobem a za podmínek

stanovených ve VOP,

Smluvní strany souhlasí s tífi\ že znéni ČUnt<u L, bodu 5. VOP se pro potřeby této

smlouvy mění takto:

,,5. Dodavatel je osobou oprávněnou nakládat s odpady. Dodavatel prohlašuje, že
disponuje veškerými opravněními a souhlasy nezbytnými k plnění smlouvy."
Platnost tohoto opatření je do okamžiku vydání nových VOP upravených v souladu
s touto smlouvou.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu včetně příloh a VOP před podpisem

pozorně přečetly, porozuměly smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a
používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým jejím obsahem, ktery vyjadřuje jejich

pravou a svobodnouvůli, což stvrzují svými podpisy.

6. Nedí|nou součástí této smlouvy je kromě VOP i její příloha č. 1 - Sezram míst zpětného

odběru, příloha č. 2 - Potřebné údaje o místu zpětného odběru a Telefonický servis

objednatele, příloha č. 3 - Yzor označení místa zpětného odběru a příloha č. 4 Pravidla
pro bezpečnou manipulaci s olověnými bateriemi 1,2.

v příbrami dne

Zaobjeďnatele:

v ?rZpzt dne 4.1.zozo

JH-TRADE vlsloŇ czÉcn s.r.o.

Ing. Karel Oliva, Ph.D.
ředitel divize Recyklace

zadodavatef,e:

Tvrdého 643, 199 00 Praha
ló063 182w Dlč cz063182a7

Hrych
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