
 

 

 

 

 

    

 

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ A VÝPLATĚ POPLATKU ZA 

UKLÁDÁNÍ ODPADU 

 

mezi  

 

 

FCC Uhy, s.r.o. 

jako provozovatelem 

 

 

a 

 

 

obcí Nelahozeves 

jako příjemcem poplatku 

 

a 

 

 

obcí Uhy 

jako příjemcem poplatku 

 

 

 

 

 

 

ze dne [●].5 2019 
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Tato DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ A VÝPLATĚ POPLATKU ZA UKLÁDÁNÍ ODPADU („Dohoda“) 

byla uzavřena podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů („OZ“), mezi následujícími stranami: 

 

(1) FCC Uhy, s.r.o., IČO: 625 86 611, se sídlem Uhy 160, PSČ 27324, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33959  

(„Provozovatel“),  

a 

(2) obcí Nelahozeves, IČO: 00237094, se sídlem Školní čp. 3, Nelahozeves, PSČ 277 51 

(„obec Nelahozeves“);  

a 

(3) obcí Uhy, IČO: 235067, se sídlem Uhy čp. 31, Velvary, PSČ 273 24 

(„obec Uhy);  

(obec Nelahozeves a obec Uhy jednotlivě dále též jen „Obec“ a společně jen „Obce“, 

Provozovatel a Obce jednotlivě dále též jen „Strana“ a společně jen „Strany“);  

PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Provozovatel je provozovatelem skládky odpadů v k. ú. obce Uhy, přičemž Skládka se až do 

1. června 2014 nacházela pouze v katastrálním území obce Uhy a z toho důvodu odváděl 

Provozovatel základní složku poplatku za uložení odpadů na skládku ve smyslu § 45 a násl. 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Poplatek“) 

pouze obci Uhy; 

(B) dne 2. prosince 2013 nabylo právní moci stavební povolení (Rozhodnutí Městského úřadu 

Kralupy nad Vltavou ze dne 29. listopadu 2013, č.j. MUKV 40674/2013 VYST, sp. zn. 

MUKV-S 2940/2013 VYST)  na stavbu „SKLÁDKA UHY – IV. ETAPA rozšíření skládky 

odpadů“ na pozemcích parc. č. 282/38, 282/39, 284/31, 284/38 a 284/60 v k.ú. 

Nelahozeves a na pozemku parc. č. 245/23 v k. ú. Uhy; dne 2. června 2014 vydal stavební 

úřad kolaudační souhlas (Rozhodnutí Městského úřadu Kralupy nad Vltavou ze dne 2. 

června 2014, č.j. MUKV 22893/2014 VYST, sp. zn. MUKV-S 2163/2014 VYST.) vztahující se 

k 1. fázi výstavby skládky dle stavebního povolení a počínaje měsícem červnem jsou na 

stavbu IV. etapy Skládky Uhy naváženy odpady, které jsou fakticky ukládány na pozemcích 

v katastrálním území obce Nelahozeves, a tudíž nebylo zřejmé, které z Obcí by Provozovatel 

měl odvádět Poplatek a v jaké výši; 

(C) dne 6. prosince 2018 vydal Krajský úřad Středočeského kraje rozhodnutí č. j. 

158518/2018/KUSK (dále jen „Rozhodnutí“), kterým rozhodnul o rozdělení Poplatku za 

období od 1. června 2014 do 31. března 2016 mezi Obce a uložil Provozovateli povinnost 

zaplatit za toto období Obcím příslušný Poplatek; 
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(D) Provozovatel v souladu s Rozhodnutím zaplatil oběma Obcím částky stanovené 

v Rozhodnutí, čímž byla vypořádána platba Poplatku za období od 1. června 2014 do 31. 

března 2016; 

(E) mezi Stranami dosud nedošlo k vypořádání Poplatku za období od 1. dubna 2016 do 31. 

prosince 2018 (dále jen „Období vypořádání“) jelikož rozdělení Poplatku za Období 

vypořádání již nebylo v Rozhodnutí zahrnuto; 

(F) Strany si přejí touto dohodou vypořádat vzájemná práva a povinnosti s ohledem na platbu 

Poplatku za Období vypořádání a dohodnout se na podmínkách výplaty Poplatku za Období 

vypořádání; 

DOHODLY SE STRANY NA NÁSLEDUJÍCÍM: 

1. Vypořádání 

1.1. Strany tímto výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby výpočet Poplatku za Období 

vypořádání byl proveden dle stejných pravidel, která byla použita Krajským úřadem 

Středočeského kraje při výpočtu Poplatku v rámci Rozhodnutí. 

1.2. Strany tímto souhlasně prohlašují, že Obcím vznikl nárok na zaplacení Poplatku za Období 

vypořádání v celkové výši 137.402.041,94 Kč za obě Obce dohromady. Celkový Poplatek za 

Období vypořádání by pak na základě výpočtu, který je uveden v Příloze č. 1 této dohody, a 

který vychází z pravidel použitých Krajským úřadem Středočeského kraje při výpočtu 

Poplatku v rámci Rozhodnutí, měl mezi Obce být rozdělen následovně: 

1.2.1. obci Nelahozeves vznikl za Období vypořádání nárok na Poplatek o částce ve výši 

99.351.066,36 Kč; a  

1.2.2. obci Uhy vznikl za Období vypořádání nárok na Poplatek o částce ve výši 

38.050.975,58 Kč. 

1.3. Obec Nelahozeves tímto souhlasí s tím, a výslovně prohlašuje, že výše uvedená částka 

Poplatku za Období vypořádání bude ponížena o: 

1.3.1. částku ve výši 2.122.175,10 Kč, která byla obci Nelahozeves vyplacena za přímo ze 

soudní úschovy jako Poplatek za období měsíce listopadu 2014; 

1.3.2. částku ve výši 2.164.575,49 Kč, která byla obci Nelahozeves vyplacena za přímo ze 

soudní úschovy jako Poplatek za období měsíce prosince 2014; 

1.3.3. částku ve výši 1.758.579,12 Kč, která byla obci Nelahozeves vyplacena za přímo ze 

soudní úschovy jako Poplatek za období měsíce ledna 2015; 

když Poplatek za uvedená období již byl ze strany Provozovatele obci Nelahozeves zaplacen 

na základě Rozhodnutí. 

1.4. Obec Uhy tímto souhlasí s tím, a výslovně prohlašuje, že výše uvedená částka Poplatku za 

Období vypořádání bude ponížena o: 

1.4.1. částku ve výši 775.637,25 Kč, která byla obci Uhy vyplacena za přímo ze soudní 

úschovy jako Poplatek za období měsíce listopadu 2014; 

1.4.2. částku ve výši 791.134,27 Kč, která byla obci Uhy vyplacena za přímo ze soudní 

úschovy jako Poplatek za období měsíce prosince 2014; 



4 / 6 

1.4.3. částku ve výši 642.746,70 Kč, která byla obci Uhy vyplacena za přímo ze soudní 

úschovy jako Poplatek za období měsíce ledna 2015; 

když Poplatek za uvedená období již byl ze strany Provozovatele obci Uhy zaplacen na 

základě Rozhodnutí. 

1.5. Provozovatel se tímto zavazuje zaplatit obci Nelahozeves částku Poplatku za Období 

vypořádání, ve výši a vypočtenou postupem dle čl. 1.2., poníženou o částky vyplacené obci 

Nelahozeves ze soudní úschovy za období listopad 2014 až leden 2015 dle čl. 1.3, tedy částku 

ve výši 93.305.736,65 Kč (slovy: devadesát tři milionů tři sta pět tisíc sedm set třicet šest 

korun českých a šedesát pět haléřů). 

1.6. Provozovatel se tímto zavazuje zaplatit obci Uhy částku Poplatku za Období vypořádání, ve 

výši a vypočtenou postupem dle čl. 1.2., poníženou o částky vyplacené obci Nelahozeves ze 

soudní úschovy za období listopad 2014 až leden 2015 dle čl. 1.4, tedy částku ve výši 

35.841.457,36 Kč (slovy: třicet pět milionů osm set čtyřicet jedna tisíc čtyři sta padesát 

sedm korun českých a třicet šest haléřů). 

1.7. Provozovatel zaplatí obci Nelahozeves částku uvedenou v čl. 1.5 do 15-ti dnů od účinnosti 

této Dohody bezhotovostním převodem na účet: [●]. 

1.8. Provozovatel zaplatí obci Uhy částku uvedenou v čl. 1.6 do 15-ti dnů od účinnosti této 

Dohody bezhotovostním převodem na účet: [●]. 

2. Prohlášení stran 

2.1. Strany tímto výslovně prohlašují, že vypořádáním dle této Dohody jsou vypořádána veškerá 

jejich práva a veškeré jejich povinnosti vyplývající z povinnosti Provozovatele zaplatit 

Obcím Poplatek za Období vypořádání. 

3. Závěrečná ujednání 

3.1. Tato Dohoda se řídí právním řádem České republiky. 

3.2. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu Stranami.  

3.3. Veškeré změny této Dohody mohou být učiněny pouze písemným dodatkem řádně 

podepsaným všemi Stranami. 

3.4. V případě, že některé ujednání této Dohody je nebo se stane v budoucnu neplatným, 

neúčinným, nevymahatelným či nicotným (zdánlivým) nebo bude-li takovým příslušným 

orgánem shledáno, zůstávají ostatní ujednání této Dohody v platnosti a účinnosti, pokud 

z povahy takového ujednání nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, 

nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Dohody. Strany se zavazují nahradit 

neplatné, neúčinné, nevymahatelné či nicotné ujednání této Dohody ujednáním jiným, 

které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ujednání původnímu a této Dohodě jako 

celku. 

3.5. Tato Dohoda se vyhotovuje ve třech (3) vyhotoveních, kdy po jednom obdrží každá Strana. 

3.6. Strany prohlašují, že tato Dohoda obsahuje jejich svobodný a vážně míněný projev vůle a na 

důkaz toho níže připojují své podpisy. 

3.7. Přílohy této Smlouvy tvoří: 

3.7.1. Příloha č. 1 - Výpočet Poplatků za Období vypořádání 
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3.7.2. Příloha č. 2 - Usnesení zastupitelstva obce Nelahozeves č.j. [●] ze dne [●]. 

3.7.3. Příloha č. 3 - Usnesení zastupitelstva obce Uhy č.j. [●] ze dne [●]. 

 

 

V ________ dne __________ 

 

FCC Uhy, s.r.o. 

 

 

Podpis: _______________________ 

Jméno: Václav Nikl 
Funkce: jednatel 

 

 

V ________ dne __________ 

 

Obec Nelahozeves 

 

 

Podpis: _______________________ 

Jméno: Jakub Brynda 
Funkce: starosta 

 

V ________ dne __________ 

 

Obec Uhy 

 

 

Podpis: ____________________ 

Jméno: Vojtěch Šimral 
Funkce: starosta 
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DOLOŽKA 

 

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). 

 

Obec Nelahozeves ve smyslu ustanovení § 41 Zákona, t í m t o  p o t v r z u j e , že u právního 

jednání obsaženého v tomto dokumentu byly ze strany obce Nelahozeves splněny veškeré 

Zákonem či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě 

předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení zastupitelstvem či radou obce, která jsou 

obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

 

 

 

Podpis: ____________________ 

Jméno: Jakub Brynda 
Funkce: starosta 
 
 
 
 
 
 
 

DOLOŽKA 

 

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). 

 

Obec Uhy ve smyslu ustanovení § 41 Zákona, t í m t o  p o t v r z u j e , že u právního jednání 

obsaženého v tomto dokumentu byly ze strany obce Uhy splněny veškeré Zákonem či jinými 

obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, 

schválení či odsouhlasení zastupitelstvem či radou obce, která jsou obligatorní pro platnost tohoto 

právního jednání. 

 

 

 

Podpis: ____________________ 

Jméno: Vojtěch Šimral 
Funkce: starosta 



 

Příloha č. 1 
 
  



 

Příloha č. 2 
 
  



 

Příloha č. 3 
 
 


