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Příloha č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  

ze dne 9.3.1999 

 

Ceník služeb od 01.01.2019 
 
 

I . 
Smluvní strany 

 
Město Varnsdorf  
Nám. E. Beneše 470 
407 47  Varnsdorf 
zastoupené ing. Stanislavem Horáčkem, starostou města 
Bankovní spojení 
IČO : 00261718 
dále jen objednatel 
 
a  
 
EKO servis Varnsdorf a.s. 
Svatopluka Čecha 1277 
407 47 Varnsdorf 
zastoupená Miroslavem Pražákem, ředitelem, zplnomocněným k jednání za společnost 
Bankovní spojení : 
č.účtu:    
IČO : 25042149 
DIČ : CZ25042149 
dále jen zhotovitel 
 
Obě strany se dohodly na změně přílohy č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.3.1999 
 
 
 

I I . 
Předmět přílohy č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  

 
Předmětem přílohy č. 1 je:  

 
                                 Ceník služeb platný od 01.01.2019 
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  III . 
Ceník služeb 

Ceny jsou uvedeny bez příslušné sazby DPH platné v době účinnosti ceníku 

a) Směsný komunální odpad z popelových nádob 
    

Velikost  
nádoby 

 
Četnost odvozů 

Sběr, svoz, uložení KO včetně 
pronájmu nádoby bez  DPH 

roční cena 

Sběr, svoz, uložení KO včetně 
pronájmu nádoby bez  DPH 

měsíční cena 

60 l 
 (plastová) 

1x týdně (52) 
kombinovaný (39) 

1 x 14 dnů (26) 
1 x měsíčně (12) 

1299,00 
1157,00 
 943,00 
  497,00 

108,30 
  96,40 
  78,60 
  41,40 

80 l 
 (plastová) 

1x týdně (52) 
kombinovaný (39) 

1 x 14 dnů (26) 
1 x měsíčně (12) 

1693,00 
1504,00 
1220,00 
  625,00 

141,10 
125,30 
 101,70 
   52,10 

 
80 l 

 (plastová) 

 
Zimní svoz - 1x4 

(1 měsíc) 

  
146,00 

110 l  
(kovová) 
120 l  

(plastová) 

1 x týdně (52) 
kombinovaný (39) 

1 x 14 dnů (26) 
 

2102,00 
1795,00 
1417,00 

175,20 
149,60 
118,10 

110 l  
(kovová) 
120 l  

(plastová) 

 
 

Zimní svoz - 1x4 
(1 měsíc) 

  
 

180,00 

 
240 l  

(plastová) 

1 x týdně (52) 
kombinovaný (39) 

1 x 14 dnů (26) 

4281,00 
3516,00 
2831,00 

356,80 
293,00 
235,90 

 
340 l  

(plastová) 

1 x týdně (52) 
kombinovaný (39) 

1 x 14 dnů (26) 

6100,00 
5068,00 
4032,00 

508,30 
422,30 
336,00 

660 l 
(plastová) 

2 x týdně (104) 
1 x týdně (52) 

kombinovaný (39) 
1 x 14 dnů (26) 

19094,00 
  9974,00 
  8899,00 
  7009,00 

1591,20 
 831,20 
 741,60 
 584,10 

770 l 
 (plastová) 

2 x týdně (104) 
1 x týdně (52) 

kombinovaný (39) 
1 x 14 dnů (26) 

24396,00 
12691,00 
11411,00 
  9068,00 

2033,00 
1057,60 
  950,90 
  755,70 

1100 l 
(plastová 

nebo kovová) 

2 x týdně (104) 
1 x týdně (52) 

kombinovaný (39) 
1 x 14 dnů (26) 

35012,00 
18128,00 
15550,00 
11193,00 

2917,70 
1510,70 
1295,80 
  932,80 

 
PE pytel 110l * 

 
1ks 

 
 

 
42,00 

* prodejní cena pytle obsahuje sběr, svoz a uložení odpadu 
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Mimořádný svoz popelových nádob 

Velikost nádoby Cena jednoho mimořádného vývozu bez  DPH 
80l plast 32,60 

110l kov, 120l plast 40,40 
240l plast 82,30 
340l plast 117,30 
660l plast 191,80 

770l plast 244,10 
1100l plast i kov 348,60 

 
b) Nebezpečné odpady 
Jednotkové ceny za odběr nebezpečného odpadu ve sběrném dvoru včetně odvozu, manipulace a následného 
využití či odstranění.  

Občané 

Kód odpadu Název odpadu/popis Cena v Kč bez DPH 

20 01 25 olej a/nebo tuk (potravinářský) 5,00 / l 

20 01 26 olej a/nebo tuk  11,60 / l 

20 01 27 barva, lepidlo, pryskyřice (v tekutém stavu) 22,70 / kg, l 

20 01 27 barva, lepidlo, pryskyřice (v tuhém stavu) 14,70 / kg 

20 01 13 Rozpouštědlo 20,00 / l 

20 01 14 Kyselina 21,00 / l 

20 01 15 Hydroxid, zásady 21,00 / l 

20 01 29 Detergenty, odmašťovací přípravky 27,10 / l, kg 

20 01 17 Fotochemikálie 27,90 / kg, l 

20 01 19 Pesticidy 27,80 / kg 

20 01 33 Galvanický článek suchý a/nebo mokrý 14,50 / kg 

 
 
 

Kód odpadu Název odpadu/popis Cena v Kč bez DPH 
07 01 10 ostat. Filtrač. Koláče, ostatní sorbenty /vapexy, papír. Filtry 16,00 /  kg 

16 01 13 Brzdová kapalina 21,00 / kg, l 

13 02 05 Nechlorovaný motorový olej 5,40 / l 

14 06 02 Perchloretylen 21,40 / l 

16 01 14 odpad blíže neurčený /etylenglykol - chladící kapalina 21,40 / l 

15 01 10 Plastové nádoby znečištěné škodlivinami 16,00 / kg 

15 01 10 kovové nádoby znečištěné škodlivinami 16,00 / kg 

15 01 10 Skleněné nádoby znečištěné škodlivinami 16,00 / kg 

15 02 02 sorbent, filtrační materiál / pucvol, olejové filtry 17,70 / kg 

16 06 01 Olověné akumulátory Zdarma 

16 06 02 nikl kadmiový akumul. Zdarma 

17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 26,30/ kg 

16 01 03 pneu osobní 6,40 / kg 

16 01 03 pneu nákladní  6,40 / kg 
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c) Kontejnerová doprava, přeložení, manipulace a uložení velkoobjemového odpadu 
Jednotkové ceny za převzetí na překladiště odpadů včetně přeložení, dopravy a uložení na koncové 

zařízení:  

Objemný odpad kat.č. 200307  
 

Druh odpadu                   
Jednotková cena za 
uložení odpadu na skládce  

Manipulace na překládací stanici 
včetně přepravy na skládku  

Cena za uložení včetně 
přepravy a manipulace  

Objemný 
odpad 1206,-Kč/tuna bez DPH 722,- Kč/tuna bez DPH 1928,- Kč/tuna bez DPH 
Cena obsahuje veškeré kalkulační položky včetně zákonných poplatků a rekultivační rezervy dle 

zákona č.185/01 Sb. 

 
Ceny dopravních služeb svozu komunálního odpadu, pronájem kontejnerů 

Ramenový nakladač s hydraulickými výsuvnými rameny 

Typ služby Cena bez DPH v Kč 
Dopravné – 1 km 33,60 Kč/km 

Manipulace – 1 ks = 15 minut 120,00 Kč/15´ 
Typ služby Cena bez DPH v Kč 

Pronájem kontejneru 5 m krychlových 26,00 Kč/1den 
Pronájem kontejneru 7-12 m krychlových 36,00  Kč/1den 

 

 MB – kontejnerová s hákovým systémem 

Typ služby Cena bez DPH v Kč 
Dopravné – 1 km 23,20 Kč/km  

Manipulace – 1 ks = 15 minut 94,00 Kč/15´  
Typ služby Cena bez DPH v Kč 

Pronájem kontejneru 3 m krychlových 24,00 Kč/1den 
Pronájem kontejneru 5-14 m krychlových 24,00 Kč/1den 

 

 

Ceník služeb při mimořádných akcích neuvedených v této příloze 

Typ služby Cena bez  DPH v Kč 
Dopravné  MB RN 33,60 Kč/km 554,20 Kč/MTH po Varnsdorfu 

Manipulace – 1 ks = 15 minut 112,00 Kč/15´ 
MB JNK  23,20 Kč/km, 410,00 Kč/MTH 

Manipulace – 1 ks = 15 minut 94,00 Kč/ 15´ 
Dělnická práce 150,00 Kč/hod 
Odborné práce 210,00 Kč/hod 
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 d) Sběr, svoz a zpracování využitelného tříděného odpadu 
 
Sběr, svoz a zpracování využitelných složek tříděného odpadu 

Rozsah služby: 

- obsluha 26-ti separačních stanovišť (34 ks separačních nádob o obsahu 1.100 l na papír frekvence svozů 
1x14 dní, 30 ks separačních nádob o obsahu 1100 l na plasty frekvence svozů 1 x týdně a 26 ks 
separačních nádob 1100 l na sklo barevné frekvence svozů 1 x měsíčně) včetně pronájmu nádob; 

- pytlový svoz po svozové trase (specifikované přílohou č. 7) s frekvencí 1x za 14 dní včetně dodávky a 
distribuce PE pytlů; 

- osvětová činnost 

 
Pytlový svoz tříděného odpadu 

včetně obsluhy 26-ti separačních stanovišť 
Cena bez DPH 

Cena bez DPH 

od 01.01. do 31.12.2019 

CENA CELKEM / ROK 581 256,00 Kč 422 180,00 Kč 

CENA CELKEM / M ĚSÍC 48 438 Kč 35 182,00 Kč 

 
 
Svoz odděleného sběru komodit papír, plasty, sklo – barevné a bílé: 

Účtováno v případě: 

- zvýšení počtu separačních kontejnerů na stanovištích nad počet původních 26-ti stanovišť viz. odstavec 
výše – cena se navýší o pronájem přidaného kontejneru a jeho výsypy; 

- objednání mimořádného vývozu; 

- vytvoření dalšího stanoviště separačních nádob; 

- svozu bílého skla vč. pronájmu nádob. 
 

Výsyp 1 ks nádoby 

Typ 1100 l speciál VSKO 
Cena bez DPH 

Cena bez DPH 

od 01.01. do 31.12.2019 

PAPÍR 146,00 Kč 113,00 Kč 

PLAST 229,00 Kč 149,00 Kč 

SKLO BAREVNÉ 144,00 Kč 112,00 Kč 

SKLO BÍLÉ 283,00 Kč 133,00 Kč 

 

Pronájem 1 ks nádoby 

Typ 1100 l speciál VSKO 
Cena bez DPH 

Cena bez DPH 

od 01.01. do 31.12.2019 

CENA / ROK 1 228,00 Kč 0,00 Kč 

CENA / MĚSÍC 102,30 Kč 0,00 Kč 
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Svoz odděleného sběru komodit papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, skleněné obaly bílé –  
barevné, kompozitní obaly tetrapack a lehké kovové obaly z podzemních separačních kontejnerů  
o objemu 3m³-5m³ ve Varnsdorfu. 
 
Jedná se o 11 ks podzemních kontejnerů na třech stanovištích: u prodejny Billa, parkoviště ulice Národní a stanoviště 
ulice Kmochova.  
Frekvence vývozů bude prováděna dle naplněnosti kontejnerů nebo na základě požadavků objednatele.   
 
Cena  za vývoz, zpracování a předání k využití: 

Typ vývozu 
Katalogové číslo odpadu 

Paušální cena za jeden svoz bez 
DPH  

 
Jednorázový vývoz jedné tříděné 

komodity z jednoho stanoviště 
 150101,150102 

150104,150105 
150107 

 1.082,- Kč 

Jednorázový vývoz dvou tříděných 
komodit z jednoho stanoviště 1.433,- Kč 

Jednorázový vývoz jedné tříděné 
komodity ze tří stanovišť 1.847,- Kč 

 
 
 
 
   e) Svoz kompozitních obalů Tetra-pack  kat. č. 150 105 v nádobách 240 l včetně pronájmu nádoby 
 
Svoz a využití kompozitních obalů Tetra-pack v barevně odlišených nádobách o velikosti 240 l. Cena obsahuje veškeré 
 náklady na svoz a využití odpadu včetně pronájmu nádoby.       
 

 
Velikost nádoby 

 
Cena v Kč bez DPH/ 1 vývoz  

 
Nádoba 240 L černá s oranžovým víkem 

 
72,50 

 
 
       
    f) Svoz biologicky rozložitelného odpadu kat. č. 200 201 
 
Svoz a využití Biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu (kat.č. 200201) z domácností 
prostřednictvím nádobového systému – nádoby o velikosti 80 l, 120 l a 240 l. Nádoby na bioodpad jsou 
odlišené barvou – hnědé. Svoz bude prováděn v intervalech 1 x 14 dní (18 svozů). Období pro svoz 
bioodpadu z domácností je od 1. dubna do 30. listopadu. Uvedené ceny jsou včetně veškerých nákladů na 
svoz a využití odpadů a pronájem nádoby.  
 

Ceny svozu a využití bioodpadu z domácností (kat. č. 200 201)včetně pronájmu nádob  
 

  1 2 
 

Velikost nádoby 
 

Četnost odvozů 
 

Cena v Kč za 1 vývoz 
 

Základní sazba Kč/rok  
 

Nádoba 80 L 
hnědá 

 
1 x 14 dní (18 svozů) 
(Období 1.4. – 30.11.) 

 
34,10 

 
613,80 
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Nádoba 120 L 

hnědá 

 
1 x 14 dní (18 svozů) 
(Období 1.4. – 30.11.) 

 
34,10 

 
613,80 

 
Nádoba 240 l 

hnědá 

 
1 x 14 dní (18 svozů) 
(Období 1.4. – 30.11.) 

 
64,00 

 
1 152,00 

Uvedené ceny neobsahují DPH 15% 
 
 

         Definice sváženého bioodpadu  v nádobách 
Do hnědých nádob na Bioodpad je možné ukládat pouze Bioodpad rostlinného původu bez dalších příměsí 
komunálního odpadu. Každá nádoba bude viditelně označena, které složky bioodpadu mohou být do nich 
ukládány -  Ovoce, zelenina, listy a natě zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti, zbytky pečiva a obilovin, 
travní hmota, plevele, listí, jemné nebo drcené větve, hobliny a piliny 

 
 
 
 
 
 
 
                
       IV. 
 
Tato příloha č. 1 k dodatku č. 1 smlouvy o dílo nahrazuje ceník služeb předchozí přílohy a 

jejího dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti. 
 

 
 
 
 
Ve Varnsdorfu dne 19.10.2018 
 
 
 
 
 
.............................................…….....................                           ......…..........…………........................... 
Miroslav Pražák – ředitel, na základě zmocnění                           ing. Stanislav Horáček – starosta města 
                   za zhotovitele                            za objednatele 
 
 
 
 
 
Uzavření přílohy č.1  dodatku č. 1 ke smlouvě bylo schváleno usnesením RM č. 490/2018 dne 
28.11.2018.        


