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SMLOUVA
podle § 2586 z.č. 89/2012 S., občanský zákoník

O sběru, využití či odstranění vytříděných složek komunálního a průmyslového 
odpadu pro fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání

Vedoucí střediska svozu odpadu auzavřená meze společností
RUMPOLD UHB, s.r.o., Předbranská 415, 688 01 Uh. Brod pronájem kontejneru

I; mobil:tel.i
Ing. Mjroslavem Žmolíkem, jednatelem
60704756
CZ60704756
dle daňového dokladu

zastoupenou:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 15009 
držitelem certifikátu ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN EN ISO 9001:2016

(dále v textu jen zkráceně „zhotovitel") na straně jedné

Zástupce — komunální odpad
tel.:^
Obchoduj zástupce — separovaný
odpad 
mobil :l 
Skládka - tel.:mB 
Nebezpečné odpady

mobil:tel
Webové stránky:

a Reklamacea

'020 béžová)
IČP:ČR - Katastrální úřad pro Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 1565, 760 01Organizací

Zlín
(přesný název a adresa, dle výpisu z obchodního rejstříku)

IČP:7118521601Katastrální pracoviště Uherský Brod, Svat. Čecha 1365, Uherský BrodProvozovna 
(přesný název a adresa místa provozovny)
za kterou jedná:
IČO:
DIČ:

kontaktní osoba:

telefon:
mobil:

Ing. Štěpán Forman - ředitel
71185216

fax:CZ71185216
e - mail:bankovní spojení (vč. čísla účtu): _________________

(dále v textu jen zkráceně „objednatel") na straně druhé

^ souhlasím se zasíláním elektronických daňových dokladů ve formátu pdf bez elektronického podpisu 

e-mail pro zasílání elektronických faktur:

I.
Předmět smlouvy

1.1 Předmětem smlouvy je
sběr, využití či odstranění vytříděných složek komunálm'ho odpadu objednatele a nájem sběrných 
nádob dle požadavku objednatele.
nájem nádob na uložení odpadu specifikovaných v čl. 11 této smlouvy v případě, že objednatel nemá 
k dispozici či si nezajistí své vlastní nádoby a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

1.2 Vytříděnými složkami se rozumí: sklo (pouze obaly označené:GL 70,71,72), papír (pouze obaly označené: 
PAP 20, 21, 22), plasty (pouze obaly označené:PET 1, HDPE 2, LDPE 4, PP 5), nápojový karton (pouze 
obaly označené:C/PAP)

1.3 V případě, že nebude možné vytříděné složky komunálního odpadu (papír, plast, sklo, nápojový karton) 
dále recyklovat z technologických důvodů, budou dle této smlouvy považovány za znehodnocené a bude 
s nimi nakládáno jako s odpadem nevhodným k materiálové recyklaci. Využití dle cenových ujednáni 
přUohy č. 1.
Technologickými důvody nevhodností vytříděných složek komunálního odpadu se rozumí:

papír: mokrý, mastný, znečištěný nevytříditelnými příměsmi (kovy, provázky, sklo, textilie, dřevo, 
písek a stavební materiál, „syntetické papíry”, aj.)'

dle České normy ČSN EN 643 (50 1990) a smlouvy s firmou EKO-KOM, a.s.1



plast: znečištěný nevytříditelnými příměsmi, tzn. keramické předměty, kameny, beton, sklo, kovy, 
PVC, zbytky komunálního odpadu aj.^

sklo: znečištěné nevytříditelnými příměsmi /porcelán, keramika, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, 
jedovaté, radioaktivní a výbušné látky, biologický odpad a jiný materiál nebezpečný pro zdraví a 
život lidí)^

1.4 Se spalitelným odpadem nevhodným k materiálové recyklaci bude nakládáno dle hierarchie nakládání 
s odpady Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve zněm' platných právních předpisů. Rozumíme tím 
energetické využití odpadu.

plastový odpad pro energetické využití nesmí obsahovat nevytříditelné příměsí, tzn. keramické 
předměty, kameny, beton, sklo, kovy, PVC aj.

1.5 Odpady nevhodné k materiálovému či energetickému využití budou ukládány do skládky. Ceny 
dle přílohy č. 1.

II.

Místo a způsob plnění

2.1 Místem plnění, tzn. místem předáni odpadu, je areál objednatele (provoz, sklad,...), který bude 
přístupný - řádná příjezdová komunikace. Dopravu zajišťuje zhotovitel.

2.2 Vytříděný odpad (odděleně: papír - katalogové číslo: 150101, sklo - katalogové číslo: 150107, plast - 
katalogové číslo: 150102, nápojový karton - katalogové číslo: 15 01 06) bude ukládán po dohodě se 
zhotovitelem do (označte):

a) volně do zastřešeného (nebo jinak upraveného) prostoru v areálu;
b) do přistavené vany (5,7,12 m^);
c) do plastových pytlů (na papír-35 1; na plasty-70 1; nápojový karton -70 1)
d) do nádob o objemu 120 1, 240 1,1100 1 nebo do zvonů:

Druh a počet nádob na separovaný odpad: od 01.03.2020
Iks1. nádoba na papír 1100 1 .....................

2. nádoba na plasty a náp. karton 1100 1 1 ks

2.3 Svoz vytříděného odpadu může být uskutečňován dvěma způsoby (zaškrtněte):

2.3.1 na přímé zavolání objednatele zhotoviteli, (tj. v případě varianty a), b) - čl. n., odst. 2.2). 
Objednatel se zavazuje, že oznámí zhotoviteli požadovaný termín odvozu odpadu minimálně 7 
kalendářních dní před vlastním plněm'm a zároveň nahlásí přibližné množství tohoto odpadu, 
pokud bude volně ložený;

2.3.2 přizpůsobením svozu odpadu objednatele intervalu svozu odpadu v příslušné obci, který je:

-1 X týdně

-1 X za 14 dní

-1 X měsíčněX

m.
Cena a platební podmínky

3.1 Ceny za převzetí, zneškodnění či další využití jsou stanoveny dohodou jako ceny smluvní bez DPH (a to 
v případech a), b) - čl. H., odst. 2.2) dle Přílohy 1 této smlouvy.

3.2 Ceny za svoz, manipulaci a nájem nádoby na separovaný odpad, jakož i ceny za zpracováni (přetříděm') 
separovaného odpadu a jeho přepravu ke koncovému zpracovateli (v případech c), d) - čl. II., odst. 2.2) 
jsou stanoveny ceníkem pro fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikám' - Příloha 1 a Příloha 2 této 
smlouvy.

3.3 Ceny uvedené v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 této smlouvy jsou platné pro stanovené období, které je v obou 
přUohách uvedeno s tím, že ke změně cen dochází níže uvedeným způsobem:

^ dle smlouvy s firmou EKO-KOM, a.s.
^ dle smlouvy s firmou EKO-KOM, a.s. a firmou VETROPACK MORA VIA GLASS, akciová společnost



3.3.1 Změna ceny je možná v případě změny ceny na trhu a to max. jednou za tři kalendářní měsíce;

3.3.2 Změna ceny bude objednateli oznámena písemně, nejméně 30 dnů před platností změny a bude 
odůvodněna.

3.3.3 Objednatel tímto prohlašuje, že tento způsob oznámení změny ceny považuje za dostatečný a 
takto stanovenou cenu bude považovat za závaznou, sjednanou dohodou stran. Změna ceny může 
být současně potvrzena dodatkem smlouvy.

3.3.4 V případě, že objednatel se změnou ceny nesouhlasí, je ve lhůtě 1 měsíce od data doručení 
oznámení o změně ceny oprávněn z tohoto důvodu vypovědět smlouvu s výpovědní dobou 3 
kalendářní měsíce od prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi. Po dobu běhu 
výpovědní lhůty je vůči objednateli jednostranné zvýšení ceny dle tohoto odst. neúčinné.

3.4 Při výpočtu částky za zpracování (přetříděnO jedné tuny separovaného odpadu a její přepravu 
ke koncovému zpracovateli se vychází z aktuálních cen v PřUoze 2 této smlouvy a z průměrných vah 
na jednotlivé nádoby na separované odpady. Průměrné váhy separovaného odpadu v nádobě o obsahu 
120 litrů, 240 litrů, 1100 litrů, v případě skla ve zvonu o obsahu l,5m3 jsou následující:

PLASTY - jedna nádoba o obsahu 120 litrů obsahuje průměrně 3,3 kg plastového odpadu na jeden výklop 
-jedna nádoba o obsahu 240 litrů obsahuje průměrně 6,6 kg plastového odpadu na jeden výklop 
- jedna nádoba o obsahu 1100 litrů obsahuje průměrně 30 kg plastového odpadu na jeden výklop

PAPÍR - jedna nádoba o obsahu 120 litrů obsahuje průměrně 6,5 kg papírového odpadu na jeden výklop 
-jedna nádoba o obsahu 240 litrů obsahuje průměrně 13,1 kg papírového odpadu na jeden výklop 
-jedna nádoba o obsahu 1100 litrů obsahuje průměrně 60 kg papírového odpadu na jeden výklop

SKLO - jeden zvon o obsahu l,Sni3 obsahuje průměrně 300 kg skleněného odpadu na jeden výklop

3.5 Podkladem pro platbu budou daňové doklady (faktury), které budou vystavovány jedenkrát měsíčně 
na základě poskytnuté služby zhotovitelem. Splatnost daňových dokladů je do 14-ti dnů ode dne 
vystavení. V případě prodlení s úhradou v termínu splatnosti, sjednává se úrok ve výši 0,05% z dlužné 
částky za každý den prodlení.
Fakturace za stažení nádob (viz čl 4.4.6) při ukončení smluvního vztahu bude provedena po provedení 
služby v měsíci, kdy byla služba provedena.
Dojezdová pásma (rozumí se vzdálenost z místa zhotovitele k objednateli - dle GPS):

Do 20 km ... 250,- Kč (bez DPH)
Nad 20 km ... 450,- Kč (bez DPH)

Fakturace sankčního poplatku (nevrácení pronajatých nádob), viz. čl. 5.3..

3.6 Zhotovitel má právo jednostranně zvýšit cenu dle odst. 3.3 této smlouvy.

rv.
Spolupůsobení stran

4.1 Objednatel a zhotovitel si navzájem poskytnou všechny důležité informace, týkající se jak charakteru 
jednotlivých odpadů, tak technických možností umožňující řádné plnění této smlouvy.

4.2 Zhotovitel ie povinen:
4.2.1 Zajistit pro objednavatele svoz a likvidací vytříděných složek komunálního odpadu, jehož je 

objednatel producentem, a to v intervalu dohodnutém v čl. 11 této smlouvy.
4.2.2 Informovat objednatele v případě, že nemůže zajistit svoz odpadu v dohodnutém termínu, a to jak 

z důvodů překážek na straně zhotovitele (porucha svozového vozidla apod.) anebo na straně 
objednatele (nepřístupnost, apod.)

4.2.3 V případě překážek na straně zhotovitele provést náhradní svoz do 5 kalendářních dnů, 
popřípadě v jiném dohodnutém termínu.

4.2.4 Uklidit znečištěné prostranství od odpadu, který způsobila osádka při manipulaci s nádobou. 
Převzetím odpadu přechází na zhotovitele veškerá odpovědnost za další nakládání s nim.



4.3 Zhotovitel má právo odmítnout:
4.3.1 Vyprázdnění nádoby na odpad, pokud by její technický stav ohrozil bezpečnost a zdraví osob s ní 

manipulující a dále pokud by váha naplněné nádoby přesáhla nosnost dané nádoby. Maximální 
nosnost jednotlivých nádob je dána výrobcem.

4.3.2 Zhotovitel má právo odnutnout svoz odpadu uloženého mimo nádobu na odpad (v pytlích a 
krabících), pokud je svoz prováděn v řádném termínu. V případě, že je svoz prováděn 
s opožděním, mimo řádný termín, je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady i svoz odpadu 
uloženého mimo nádobu na odpad (v pytlích a krabicích). Mimořádné případy budou strany řešit 
individuálně, na základě předchozího oznámení.

4.3.3 Vyprázdněm' nádoby na odpad nebo převzetí jinak loženého odpadu - viz ěl. H., odst. 2.2, pokud 
by obsahovala jiný druh odpadu, než je dohodnut v čl. I této smlouvy, zvláště pak odpad kategorie 
nebezpečný.

4.3.4 Vyprázdnění nádoby na odpad, pokud by objednatel nesplnil podmínky v bodě 1 následujícího 
odstavce této smlouvy.

4.4 Objednatel ie povinen:
4.4.1 Objednatel se zavazuje zajistit si dostatečný počet nádob na odpad (viz čl. II. Smlouvy) a to 

na vlastní náklady, v případě, že se strany nedohodnou na nájmu sběrných nádob. Pokud tuto 
možnost nemá, bude mu požadovaná nádoba zhotovitelem dodána. Tato služba ie zpoplatněna 
(viz. Příloha č.l - Ceník).

4.4.2 Zajistit v den svozu přístup k nádobám na odpad (tyto je povinen přistavit co nejblíže 
ke komunikací pro nakládku do svozového vozidla).

4.4.3 Zajistit, aby odpad uložený ve sběr. nádobách odpovídal charakteru dle čl. I. této smlouvy a 
nepřekračovat nosnost nádob.

4.4.4 Uhradit zhotoviteli cenu za služby poskytované dle čl. I. této smlouvy.
4.4.5 Objednatel ručí za to, že předávaný odpad odpovídá deklarovanému složení a je si vědom, že 

v případě nemožností odstranění či využití jiného než deklarovaného odpadu zneškodňovacím 
zařízením, se objednateli bude účtovat dvoií cena, a to: 1) cena za využití (tj. recyklaci, přetřídění 
odpadu) smluvených složek odpadu; 2) cena za odstranění ostatních, nesmluvených složek 
odpadu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4.4.6 V případě zrušení nebo ukončení smlouvy je objednatel povinen vrátit pronajaté nádoby 
na odpad zpět společnosti RUMPOLD UHB, s. r. o., Předbranská 415, Uherský Brod. Nádoby 
budou vysypány, zbaveny všech zbytků a nečistot, vymyty tak, aby byly schopny dalšího využití 
k účelu jejich využiti bez jakýchkoliv dalších zásahů zhotovitele. Předávané nádoby musí být 
funkční, ve stavu odpovídajícímu běžnému opotřebení (propálené, prasklé nádoby se mají za 
poškozené, nefunkční) a kompletní, tzn. s kolečky, víky a madly. Zhotovitel není povinen převzít 
nádobu, která nebude odpovídat stavu uvedenému v tomto odstavci. Do okamžiku než budou 
nádoby vráceny, má zhotovitel právo účtovat za tyto nádoby nájem.
Pokud objednatel nevrátí pronajaté nádoby nejpozději první pracovní den následující 
po ukončení smluvního vztahu, bude mu účtován sankční poplatek (viz čl. V, bod 5.3). Pokud 
objednatel nemá možnost vrátit pronajaté nádoby, může službu pro objednatele na základě 
objednávky provést zhotovitel. Tato služba je zpoplatněna (viz čl. 3.5.).

4.4.7 V případě, že na základě požadavku objednatele budou sběrné nádoby dodány a poskytnuty
do nájmu zhotovitelem, dohodly se strany na následujících podmínkách:

4.4.7.1 Objednatel se zavazuje užívat nádobu v souladu s ust. § 2213 občanského zákoníku, tedy 
jako řádný hospodář, a výhradně k dohodnutému účelu, tedy k uložení odpadu, pro který 
je nádoba určena. Váha naplněné nádoby nesmí přesáhnout nosnost dané nádoby. 
Maximálm' nosnost jednotlivých nádob je daná výrobcem.

4.4.7.2 Objednatel není oprávněn provádět na pronajaté nádobě žádné technické a jiné úpravy.

4.4.7.3 V případě zcizeni nádoby objednatel oznámí neprodleně tuto skutečnost zhotoviteli a 
současně na Policii ČR.

4.4.7.4 Pokud dojde k odcizení nebo ztrátě pronajaté nádoby nebo pokud dojde ke ztrátě 
funkčnosti nádoby z důvodu poškozeni, dodá zhotovitel náhradní nádobu dle dohody 
stran. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli smluvm' pokutu za ztrátu či poškození



nádoby až do výše 100% aktuální pořizovací ceny nádoby dle příslušného objemu. Tím 
není dotčeno právo na náhradu škody.

4.4.7.5 Pokud dojde k poškození pronajaté nádoby vlivem povětrnostních podmínek (např. déšť 
zapříčiní korozi) a stav nádoby může ohrozit objednatele či pracovníky zabezpečující svoz 
odpadu, zhotovitel zajistí výměnu takovýchto nádob na vlastní náklady, nedohodnou-li se 
tedy strany jinak.

4.4.8 Zhotovitel neodpovídá za umístění a zajištění nádob či za škody způsobené pronajatou nádobou. 
Do nájmu budou poskytnuty nádoby funkční, ve stavu způsobilém ke sjednanému užívání, 
v souladu s tím je zhotovitel oprávněn poskytnout do nájmu i nádoby použité. Nájem bude 
uzavřen okamžikem protokolárního předání předmětu nájmu. Nájemné bude sjednáno ve výši 
dle PřUohy č. 1 této smlouvy s tím, že bude vycházet z ceny nádoby s ohledem na předpokládanou 
dobu životností.

V.
Dohodnuté sankce

5.1 V případě neuhrazení daňového dokladu v určeném termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% 
z dlužné částky za každý den prodlení. Při neplacení za uskutečněné služby delším než dva měsíce, bude 
proveden další svoz až po uhrazení dlužné částky, včetně penále.

5.2 Po písemném vyzvání objednatele zhotovitelem o prodlení z platby je zhotovitel oprávněn pozastavit své 
výkony až do uhrazení pohledávky. Upozornění zhotovitele obdrží objednatel nejméně 5 dnů 
před pozastavením výkonů zhotovitelem. Zhotovitel nepřijímá žádnou zodpovědnost za jakékoliv škody, 
které vznikly objednateli nebo třetí osobě důsledkem pozastavení výkonů zhotovitele. Tímto krokem není 
dotčeno právo zhotovitele na sjednanou smluvm' pokutu.

5.3 Pokud objednatel nevrátí pronajaté nádoby nejpozději první pracovní den následující po ukončení 
smluvního vztahu, má zhotovitel právo si jednostranně vyfakturovat sankční poplatek, a to dle druhu 
(objemu/velíkostí) pronajaté nádoby:

110 It, 120 It... 2.000,- Kč/ks (bez DPH)
4.000,- Kč/ks (bez DPH)
8.000,- Kč/ks (bez DPH)

240 It. 
1100 It

VI.
Doba trvání smlouvy a výpověď

6.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2022 s výpovědní lhůtou tři měsíce, která začíná běžet od 
prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla druhé straně doručena písemná výpověď.

6.2 Smlouvu lze ukončit dohodou stran ke kterémukoliv dni. Smlouvu lze vypovědět k datu doručení 
výpovědi druhé straně, v případě, že dojde k hrubému porušení smluvních podmínek některou ze stran 
nebo jestliže zhotovitel neplní své povinnosti a nesjedná nápravu do týdne od doručení písemného 
upozornění anebo objednatel je v prodlení s úhradou za poskytnuté služby delším než dva měsíce.

6.3 Smlouva zaniká v případě ukončení provozu zařízení na podnět některého z orgánů státní správy, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak.

vn.
Vyšší moc

7.1 Smluvní strany se osvobozují od povinností k náhradě škody za nesplnění svých smluvních závazků, 
jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají následující nepřekonatelné, 
nepředvídatelné a neodvratítelné událostí mimořádné povahy, mající bezprostřední vliv na předmět 
plněni a vzniklé po uzavření smlouvy: válka, požár, výbuch, zemětřesení, záplava, úder blesku, vichřice, 
povstání, občanská válka. Za vyšší moc nejsou považovány zejména změny ekonomického, politického, 
finančního a měnového rázu, běžné obchodní riziko, poplašné zprávy, stávky, nemoci a úrazy.

7.2 V případě vyšší moci se prodlužují lhůty ke splnění smluvních závazků o dobu, během které budou 
následky vyšší moci trvat.

7.3 Smluvm' strana, u níž nastal případ vyšší moci, je povinna o tom nejpozději do 24 hodin po jejím vzniku a 
do 24 hodin po jejím ukončem' písemně uvědomit druhou stranu. Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže 
se smluvní strana dovolávat vyšší moci.



7.4 V případě, že by vyšší moc způsobila odloženi smluvních závazků o více než jeden měsíc, smluvní strany 
se po úředním zjištění škod dohodnou buď o odložení termínů plnění, nebo vypořádají všechny závazky 
podle této smlouvy ke dni vzniku působení vyšší moci.

vra.
Závěrečná ustanovení

8.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, platí ustanovení občanského zákoníku a dalších předpisů 
upravujících nakládání s odpadem.

8.2 Pokud objednatel, podle § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, patří mezi subjekty 
povinné zveřejnit tuto smlouvu v informačním systému veřejné správy, zavazuje se smlouvu ve lhůtě 
stanovené zákonem zveřejnit. Ke zveřejnění smlouvy je oprávněn také zhotovitel, pokud tak neučiní 
objednatel nebo pokud se strany takto dohodnou. Strany zajistí, aby ze zveřejněného znění byly 
odstraněny veškeré informace, které se v souladu se zákonem nezveřejňují anebo které podléhají 
obchodnímu tajemství.

8.3 Pokud není v článku II., odst. 2.2 písmeno d) uvedeno jinak, platí, že nádoby zde uvedené jsou majetkem 
zhotovitele a objednateli jsou pouze poskytnuty do pronájmu.

8.4 Změny smlouvy a Přílohy 1 jsou přípustné výhradně v písemné formě a se souhlasem obou smluvních 
stran s výjimkou uvedenou v ust. 3.4 a 3.6 této smlouvy.

8.5 Pro změny cen v Příloze 2 této smlouvy není potřeba oboustranného písemného odsouhlasení, neboť ceny 
zde uvedené jsou závislé na cenách na trhu se separovaným odpadem a kopírují pokles či nárůst jejích 
tržních cen separovaného odpadu. Zhotovitel je tedy oprávněn upravovat tyto ceny bez písemného 
odsouhlasení objednatelem, maximálně však jednou za měsíc. Ceny uvedené v Příloze 2 jsou platné od 
termínu uvedeného v PřOoze 2 až do odvolání. O změnách cen bude vždy zhotovitel objednatele písemně 
informovat v měsíci, kdy ke změně dojde.

8.6 Ochrana osobních údajů: Společnost RUMPOLD s.r.o. prohlašuje, že si je vědoma, že jí budou na 
základě této smlouvy poskytnuty osobní údaje, a zavazuje se, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v 
souladu s právními předpisy, především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů.

8.7 Tato smlouva nahrazuje veškeré předchozí smlouvy a dodatky o sběru, využití či odstranění vytříděných 
složek komunálního a průmyslového odpadu pro fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání.

8.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
01.03.2020.

8.9 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, zhotovitel i objednatel obdrží po 1 vyhotovení.

Přílohy:
Příloha 1 Ceník 2020 pro fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání
Příloha 2 Ceník za zpracováni (přetříděnO separovaného odpadu a jeho přepravu ke koncovému zpracovateli 

pro fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikáni

V Uh. Brodě, dne:Ve Zlíně, dne:

ČR - Katastrální úřad pro Zlínský kraj -objednatel
Ing. Štěpán Forman, ředitel

RUMPOLD UHB, s.r.o. - zhotovitel 
Ing. Miroslav Žmolík - jednatel společnosti



PřUoha 1
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CENÍK 2020 za svoz a zpracování, odstranění či likvidací separovaného 
odpadu pro fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání

(béžová 2020)

• Tabulka 1 Nádobový systém 
- svoz a manipulace nádoby ÍKč/ks/rok) 1 X za týdenIx za 14 dníIx za měsíc

998,30nádoba 120 It svoz a manipulace 244,20 547,00
620,80 1094,10nádoba 240 It svoz a manipulace 376,70

2884,10 5191,001397,60nádoba 1100 It svoz a manipulace
- pronájem nádoby

120,00 Kč/ks/rok 
230,00 Kč/ks/rok 
900,00 Kč/ks/rok

Rozvoz nádob určených ke sběru komunálniho odpadu probíhá dle rozvozového harmonogramu společnosti.

120 It 
240 It 

1100 It

- zpracování (přetřídění) separovaného odpadu - viz Příloha č. 2 - Ceník

• Tabulka 2 Pytlový systém

23,30 Kč/pytel 
23,30 Kč/pytel

Cena za pytle: - modrý (určen na papír) 
- žlutý (určen na plast) ..

V ceně pytle jsou zahrnuty náklady na pořízení pytle, náklady na přepravu do místa zpracování, náklady na zpracování 
(přetřídění) separovaného odpadu z pytle.__________________________________________________________________

• Tabulka 3 Volně ložený odpad 
- svoz, manipulace, pronájem pronájem vany 

s víkem 
(Kč/den)

Manipulace
*(KČ)

jízdní výkon 
(Kč/km)

pronájem vany 
bez víka 
(Kč/den)

pronájem vany 
bez víka 
(Kč/den)

vana 8 - 10 m^vana 5 - 7m^
25,00 30,00250,00 35,30 20,00ramenový nakladač

kontejner 13m^
25,00hákový nosič kontejnerů 250,00 28,30

* manipulace zahrnuje naložení nebo složení vany/kontejneru

- zpracování (přetřídění) separovaného odpadu - viz PřUoha č. 2 - Ceník

• Tabulka 4 Separovaný odpad nevhodný k materiálové recyklaci 

Cena za uložení odpadu nevhodného k materiálové recyklaci - na skládku CNO Prakšická
**1.300,00 Kč/t 
**1.300,00 Kč/t 
**1.300,00 Kč/t

** k ceně bude připočtena finanční rezerva ve výši Kč 35,- na rekultivaci dle vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. a poplatek za 
ukládání odpadů ve výši Kč 500,- dle zákona č. 185/2001 Sb..

**K ceně za uložení bude připočtena cena za dopravu - viz výše (cena za dopravu volně loženého separovaného odpadu)

K cenám bude připočteno DPH v zákonem stanovené výši.

za objednatele:
Ve ZUně, dne:

Papír a lepenka: nevhodná k separaci dle čl. I., odst. 1.3 této smlouvy, pod katalogovým číslem 150106
Plast: nevhodný k separaci dle čl. I., odst. 1.3 této smlouvy, pod katalogovým číslem 150106 ................
Sklo: nevhodné k separaci dle čl.I. odst. 1.3 této smlouvy .........................................................................

za zhotovitele:
V Uh. Brodě, dne:

ČR - Katastrální úřad pro Zlínský kraj
Ing. Štěpán Forman, ředitel

RUMPOLD UHB, s.r.o.
Ing. Miroslav ŽmoUk - jednatel společnosti
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Ceník za zpracování (přetříděnf) separovaného odpadu a jeho přepravu ke koncovému
zpracovateli pro fyzické a právnické osoby oprávněné k podnikání

Ceny platné od 01.03.2020 do odvolání

Druh separovaného odpadu Cena za jednu tunu
1.500,-Separovaný papír
3.000,-Separovaný plast

Separované sklo - barevné 120,-
Separované sklo - čiré

K cenám bude připočteno DPH v zákonem stanovené výši.

Cena dle tohoto ceniku je platná k datu 1.3.2020. Změny cen jsou vyhrazeny v souladu s uzavřenou smlouvou.

V Uh. Brodě, dne:

RUMPOLD UHB, s.r.o. - zhotovitel 
Ing. Miroslav Žmolík - jednatel společnosti
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