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                                                Všeobecné podmínky 
 

Upozorňujeme naše dodavatele na skutečnost, že většina vykupovaných odpadů je zařazena dle platného Katalogu 
odpadů jako nebezpečný odpad. Dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. je odesílatel povinen postupovat dle 
Sdělení odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ze dne 21.12.2017, viz Příloha č. 3. Informace k ohlášení 
přepravy nebezpečných odpadů jsou zveřejněny na www.sepno.cz. Dále je původce povinen dle vyhl. 35/2014 Sb. 
platné dle přechodného období do konce r. 2021 vypracovat, v případě jednorázové nebo první z řady dodávek 
nebezpečných odpadů, tzv. „Písemné informace“ o jejich nebezpečných vlastnostech. 
Na základě Metodického pokynu MŽP č.j.:MZP/2020/720/5379 ze dne 23.12.2020 zůstávají do doby účinnosti nových 
prováděcích vyhlášek k zákonu o odpadech v platnosti ustanovení vyhlášky MŽP č. 505/2004 Sb. a 353/2005 Sb., 
kterou se mění vyhláška MŽP č. 237/2002 Sb. a vyhl. 170/2010 Sb., a dále platí ustanovení nového zákona o 
výrobcích s ukončenou životností č. 542/2020 týkající se podrobností způsobu provedení zpětného odběru některých 
výrobků, respektive olověných baterií. 
Dodavatelé a přepravci musí dále dodržovat: 

- příslušná ustanovení zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
- Evropskou dohodu o přepravě nebezpečných věcí (ADR) v platném znění 
- Ustanovení o označování dopravních prostředků v souladu s vyhláškou MŽP č. 374/2008 Sb. do doby 

účinnosti nové prováděcí vyhlášky k zákonu o odpadech 
Pro zpětný odběr autobaterií jsou vydány Všeobecné obchodní podmínky a Metodický pokyn pro zpětný odběr 
autobaterií (www.kovopb.cz). 

      1. Kupní smlouvy  

Kupní smlouvy na dodávky odpadů budou uzavírány s dodavateli na jejich žádost, a to jako doklad pro KÚ,MŽP. 
Veškeré dodávky včetně smluvních budou přijímány na základě těchto „Cenových a dodacích podmínek“. 
Za účelem zavedení nového dodavatele do databáze Kovohutí Příbram nástupnická, a. s., je nutno zaslat před první 
dodávkou kopii dokladu opravňujícího k podnikání (např. živnostenský list, koncesní listina, souhlas k provozování 
zařízení, výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o registraci DPH). 
 

      2. Dodací podmínky 

Pro vykupované odpady je stanoven minimální obsah zájmových kovů v součtu. Tzn. pro olověné odpady - 
minimální obsah 50% Pb+Sb v suché hmotnosti. Materiály neodpovídající výše uvedenému limitu budou řešeny 
samostatně v závislosti na konkrétním složení.  
Minimální hmotnost dodávky olověných odpadů je 500 kg. 
V případě nedodržení tohoto limitu bude snížena celková hodnota dodávky bez DPH o 500,- Kč.  

Pokud dodavatel bude požadovat výsledky chemického rozboru dodaného vzorku, aniž by byla realizována dodávka 
tohoto materiálu, bude mu poskytnuta až po uhrazení nákladů dle ceníku laboratoře Kovohutí Příbram nástupnická, 
a.s. 

Při dodávkách celých olověných baterií se k ceně připočte příplatek za vlastní vykládku dodavatele ve výši 50,- Kč/t.  

V případě obalů (maloobsahové kontejnery, palety apod.), které budou po vykládce na přání dodavatele uskladněny 
v Kovohutích Příbram nástupnická, a.s. bude z ceny dodávky odečten manipulační poplatek 20,- Kč/ks.  

Termín dodání zůstatků olova je nutné předem odsouhlasit s oddělením nákupu.  

Dodávky autobaterií prostřednictvím svozové firmy Kovohutí Příbram nástupnická, a.s. je nutné objednat předem 
(bezplatná informační linka, e-mail, fax). 

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. si vyhrazuje právo na pozastavení dodávek v případě technologické potřeby, a to 
výlučně dle vlastního uvážení. 

Součástí cenových a dodacích podmínek je Etický kodex chování dodavatelů uveřejněný na internetových stránkách 
http://www.kovopb.cz/eticky-kodex-chovani-dodavatelu/. 

      3. Přejímka materiálu 

V Kovohutích Příbram nástupnická, a. s. budou přijímány pouze dodávky s příslušnými řádně vyplněnými 
doklady, včetně IČO! (dodací list + kopie, údaje v rozsahu Ohlašovacího listu pro přepravu nebezpečných 
odpadů po území ČR).  

Na dodacím listě musí být vedle názvu odpadu uvedeno i katalogové číslo odpadu, druhy a počty přepravních 
obalů.  

V souladu s provádějící vyhláškou k zákonu o odpadech musí být při přejímce odpadu uvedeno příslušné IČP 
(ident. č. provozovny), popř. IČZ (ident. č. zařízení), které je původcem přijímaného odpadu. 
 

Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. si vyhrazují, že pro přejímku je rozhodující hmotnost zjištěná na jejich 
úředně ověřené váze. Prodávající si může v případě potřeby toto úřední ověření vyžádat. 

Při rozdílu avizované a námi zjištěné hmotnosti dodávky menším než 0,5 % bude uznána hmotnost deklarovaná 
dodavatelem, pokud bude doložena dokladem o vážení na úředně ověřené váze. 

Při dodávkách odpadů, u kterých je prováděn chemický rozbor, je v zájmu dodavatele zajistit při odběru kontrolního 
vzorku svého zástupce. Na pozdější rozpory nebude brán zřetel.  

http://www.kovopb.cz/eticky-kodex-chovani-dodavatelu/
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Z důvodů technologického zpracování je nutné, aby průmyslové olověné baterie (trakční i staniční a UPS nad 5 kg/ks)  
a UPS do 5 kg/ks byly dodávány odděleně od autobaterií. 

Zakázáno je míchání Li-Ion baterií mezi olověné baterie z důvodu extrémně vysokého rizika požáru a exploze! 

Zakázáno je použití ocelových pásek při upevnění baterií na paletách!  

Zakázána je ruční vykládka přímo do skladovací jámy! 

Zakázán je vstup do skladovací jámy! 

Dodávky do Kovohutí Příbram nástupnická, a.s. budou přijímány pouze v pracovních dnech od 6.15 do 20.00 hod. 
včetně vykládky. 
Volně ložené materiály, u kterých se provádí chemický rozbor (zůstatky Pb) budou přijímány pouze do 13.30 
hod. 
Nedílnou součástí cenových a dodacích podmínek je Příloha č. 2 týkající se chování a technického vybavení 
externích firem v areálu Kovohutí Příbram nástupnická, a.s. 

4. Cenové podmínky 

Ceny jsou uvedeny v Ceníku zpětně odebíraných autobaterií a vykupovaných odpadů na straně 1 a v Příloze č.1. 
Budou aktualizovány na základě vývoje cen olova. 
 

V případě vlastní přepravy je pro stanovení ceny rozhodující den dodání do Kovohutí Příbram nástupnická, a. s. 
V případě využití svozové firmy Kovohutí Příbram nástupnická, a.s. je pro stanovení ceny rozhodující den objednání 
přepravy. 
 

V případě odpadů, u kterých není stanovena přesná cena v Kč/t, se jako základ pro výpočet používá burzovní cena 
olova. Pro tuto cenu platí cena LME settlement Pb ze 7. pracovního dne od data dodání odpadu přepočtená oficiálním 
kurzem ČNB a násobená koeficientem (viz Ceník vykupovaných odpadů). 
Dodavatel přistoupením na tyto „Cenové a dodací podmínky“ souhlasí s tím, že přechod vlastnictví dodaného odpadu 
(zdanitelné plnění) nastane v okamžiku vzájemného písemného odsouhlasení cenového návrhu. Tento cenový návrh 
uvedou Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. při přejímce na dodací list dodavatele nebo zašlou písemně ihned po 
stanovení údajů nutných k vyhodnocení dodávky (chemický rozbor, vizuální kontrola).   
 

!!!      AKTUÁLNÍ INFORMACE NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH viz. str. 4 a na www.kovopb.cz  !!! 
 
 

5. Platební podmínky 

Zpětně odebrané výrobky a odpady dodané do Kovohutí Příbram nástupnická, a. s. budou hrazeny na základě 
daňového dokladu dodavatele, a to se splatností 45 dní od data dodání odpadu, ne však se splatností kratší než 14 
dní od data odeslání faktury.  
V případě rozhodnutí dodavatele využít zkrácené splatnosti 5 pracovních dní od data dodání odpadu, souhlasí 
dodavatel se snížením ceny dodávky o 2,5 %. Faktura musí být doručena minimálně 3 pracovní dny před datem 
splatnosti. 
Zpětně odebrané výrobky a odpady vykoupené v Kovohutích Příbram nástupnická, a. s. dle těchto cenových a 
dodacích podmínek nejsou odstraňovány, ale využívány. 
S účinností od 1.4.2011 je u dodávek vyjmenovaných odpadů v Příloze č.5 k zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, režim přenesení daňové povinnosti - §92 c), fakturujte bez DPH. 
Na faktuře musí být uvedena formulace dle §29 (2c):   „Daň odvede zákazník“   
Daňový doklad musí být vystaven do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo přiznat 
uskutečnění plnění - §28 (4). 
Daňový doklad musí jako přílohu obsahovat kopii dodacího listu. 
Sankce za prodlení se stanovuje dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. z fakturované částky.  
 
V Příbrami dne 5.1.2021 
 
Ing. Karel Oliva, Ph.D. 
Ředitel divize Recyklace 

 
Telefonický servis: Bezplatná informační linka  800 100 646 

 p. Michal Henken   318 470 295 
  pí. Světlana Barešová   318 470 287 

              DiS. Marcela Šišková    318 470 312 
                                     Ing. Zdeňka Štochlová         318 470 388  
             Ing. Karel Oliva, Ph.D   318 470 386  
 

TEL :  00420-800 100 646 
FAX : 00420-318 470 224  

Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.  
Kovohutě 530, Příbram VI-Březové Hory, 261 01  Příbram 

e-mail:nakup@kovopb.cz 
http://www.kovopb.cz  

IČO: 27118100 
DIČ: CZ27118100 

http://www.kovopb.cz/
mailto:nakup@kovopb.cz


Zpětný odběr autobaterií a výkup odpadů s obsahem  olova  pro rok  2021                                                                                               Stránka č.  5 

 

Příloha č. 2 
 
Dodatek o chování se a technickém vybavení externích firem v areálu Kovohutí 
Příbram nástupnická, a.s.  
 
 
Tento dodatek je nedílnou součástí 

• smlouvy o přepravě 

• kupní smlouvy o prodeji olova 

• kupní smlouvy o nákupu 

• všeobecných cenových a dodacích podmínek  

 

1. Externí firma se zavazuje, že její zaměstnanci jsou zdravotně a odborně způsobilí, že jsou proškoleni 
z předpisů BOZP a PO (jsou seznámeni s riziky) a budou dodržovat v průběhu nakládky a vykládky v 
areálu Kovohutí Příbram nástupnická, a.s. bezpečnostní a hygienické předpisy a dbát pokynů 
odpovědných pracovníků. 

2. Externí firma se zavazuje, že svou činností nepoškodí majetek a zařízení Kovohutí Příbram 
nástupnická, a.s. Pokud by nastal takový případ, zajistí bezodkladně na své náklady uvedení 
poškozené věci do původního stavu nebo náklady pro takovou činnost uhradí v plné výši. 

3. Strojní a vozový park firem najatých na přepravu musí být v technickém stavu odpovídajícím 
charakteru konkrétního druhu přepravy (ADR, mezinárodní kamionová přeprava apod.). 

4. Zaměstnanci přepravní firmy musí být vybaveni ochrannými prostředky odpovídajícími druhu 
přepravovaných materiálů. 

5.  Zaměstnanci přepravní firmy budou dodržovat zákaz kouření v areálu Kovohutí Příbram 
nástupnická, a.s. 

6. Zaměstnanci přepravní firmy se budou v areálu Kovohutí Příbram nástupnická, a.s. pohybovat a 
parkovat pouze po komunikacích k tomu vyhrazených (horizontální značení) a dodržovat maximální 
rychlost 20 km/hod. 

7. Pro odpovědnost za škodu platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku. 

8. V případě vzniku odpadů komunálních povahy se externí firma zavazuje tyto odstranit na vlastní 
náklady, výjimečně je možno pro tyto odpady využít systém sběru zavedený ve společnosti Kovohutě 
Příbram nástupnická, a.s. (černé popelnice/kontejnery nebo pytle). Odpady jiného charakteru je 
externí firma povinna odstranit vždy na svoje náklady. 

9. V případě přepravy olova a slitin olova bere přepravní firma na vědomí zvýšené riziko při přepravě 
plynoucí z vysoké měrné hmotnosti olova.  
                                       !!!NEBEZPEČÍ POSUNU NÁKLADU!!! 

 

Datum: 5.1.2021 

03/02-04 
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Příloha č. 3 
 

 
 
 


