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Příloha č. 2 
Cenová ujednání a podmínky poskytování služby 

 
Služba č. 2 – Odvoz odpadů 

 

Článek I. 
Místo a způsob provádění služby 

1.1. Místem předání (převzetí) odpadů je areál firmy objednatele, pokud se účastníci v tom kterém případě 
nedohodnou jinak. 

1.2. V případě, že objednatel nepoužívá pro shromažďování odpadu vlastní nádoby (kontejnery) na odpad, 
přenechá zhotovitel objednateli ode dne účinnosti této smlouvy protokolárně do užívání smluvený 
počet nádob. Objednatel odpovídá po dobu životnosti dodaných nádob, za jejich případné poškození, 
zničení či ztrátu, s výjimkou případů, kdy toto způsobí zhotovitel svou činností. Při poškození, zničení 
či ztrátě nádoby je objednatel povinen požádat zhotovitele o opravu, výměnu nebo doplnění na 
náklady objednatele. Objednatel je povinen při ukončení platnosti či účinnosti smlouvy vrátit zhotoviteli 
nádoby v nepoškozeném a provozuschopném stavu s opotřebením, které je úměrné obvyklému 
použití. 

1.3. Odvoz odpadů kontejnerovými, valníkovými, dodávkovými a cisternovými vozidly: 

1.3.1. Každý jednotlivý odběr (odvoz) odpadů se provádí až na základě předchozí telefonické nebo 
písemné výzvy objednatele, kdy se dohodnou bližší podmínky (termín odběru, způsob dopravy, 
způsob nakládky, balení odpadu, vážení odpadu, vykládka apod.). V případě plnění realizovaných 
průběžně jsou odvozy odpadů prováděny pravidelně (bez opakované výzvy objednatele), v předem 
smluvených časových intervalech. 

1.3.2. Objednatel předá zhotoviteli odpady v obalech, specifikovaných v čl. III, bod 3.1. této přílohy, 
případně v jiných obalech, dohodnutých smluvními stranami před konkrétním odvozem odpadu. Při 
předání musí být obaly objednatelem řádně označeny, v souladu s požadavky aktuálně platné 
legislativy. Jednotlivé předávané nebezpečné odpady musí objednatel (producent odpadů) opatřit 
také příslušnými identifikačními listy nebezpečných odpadů, v souladu s požadavky aktuálně platné 
legislativy. 

1.3.3. Dokladem o předání/převzetí odpadu (provedení služby) je „Ohlašovací list pro přepravu 
nebezpečných odpadů po území ČR“ nebo „Dodací list“ nebo „Průvodka“. 

1.4. Zhotovitel, jako příjemce odpadu, provede za objednatele, jako odesílatele odpadu, předání údajů o 
evidenci přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO) prostřednictvím integrovaného systému plnění 
ohlašovacích povinností v rozsahu dle požadavků aktuálně platné legislativy, a to v zákonem 
stanovených termínech. 

 

Článek II. 
Platební podmínky 

2.1. Cenu za provedenou službu hradí objednatel zhotoviteli formou měsíční platby. 

2.2. Pokud zhotovitel vykupuje v rámci služeb od objednatele odpady, zavazuje se zhotovitel zaplatit za 
takto vykupované odpady cenu, uvedenou v bodě 3.1. této přílohy, a to formou měsíční platby, dle 
smlouvy o poskytování služeb. V tomto případě zašle zhotovitel objednateli, po odvozu těchto 
vykupovaných odpadů, výzvu k fakturaci s uvedením množství odpadu a jednotkové ceny. Na základě 
této výzvy k fakturaci vystaví a zašle objednatel zhotoviteli fakturu, přičemž fakturovaná cena ve 
faktuře uvedená je splatná 14 dní ode dne doručení faktury zhotoviteli. 

2.3. Přílohou faktury objednatele musí být výzva zhotovitele, v níž je uvedeno příslušné množství odpadu a 
jednotkové ceny. V případě, že faktura objednatele je vadná (např. ve výpočtu, nebo není u ní 
přiložena smluvená příloha apod.) má právo zhotovitel takovou fakturu vrátit objednateli a splatnost 
takové faktury se ruší. Po doručení bezvadné faktury zhotoviteli plyne znovu splatnost faktury 
vystavené objednatelem od začátku, tj. doručením zhotoviteli. 

2.4. V případě prodlení zhotovitele s úhradou vůči objednateli se sjednává právo objednatele na smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením vůči objednateli.  
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Článek III. 
Cenová ujednání 

 

3.1. Ceny a podmínky odběru odpadů (odvoz kontejnerovými, valníkovými, dodávkovými a cisternovými 
vozidly): 

Katalog. 
číslo 

Název odpadu  
(dle katalogu odpadů) 

Kat. 
odp. 

Obal pro předání 
odpadu 

zhotoviteli 
MJ 

Cena 
(Kč/MJ) 

Pozn. 

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje  N   ,-  

15 01 02 Plastové obaly O  t   

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné  

N     

15 02 02 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí 
tkaniny a ochranné oděvy znečištěné 
nebezpečnými látkami 

N  t   

18 01 01 Ostré předměty  O/N 

odpad bude 
shromážděn 

v předepsaných 
obalech 

t   

18 01 03 
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou 
kladeny zvláštní požadavky s ohledem na 
prevenci infekce 

N 

odpad bude 
shromážděn 

v předepsaných 
obalech 

t   

18 01 04 

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou 
kladeny zvláštní požadavky s ohledem na 
prevenci infekce (např. obvazy, sádrové 
obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, dětské 
pleny)  

O 

odpad bude 
shromážděn 

v předepsaných 
obalech 

t  

cena je platná, 
v případě, že 

tento odpad je 
možno ukládat 
na skládkách 

18 01 04 

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou 
kladeny zvláštní požadavky s ohledem na 
prevenci infekce (např. obvazy, sádrové 
obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, dětské 
pleny)  

O 

odpad bude 
shromážděn 

v předepsaných 
obalech 

t ,- 

cena je platná, 
v případě, že 

tento odpad není 
možno ukládat 
na skládkách 

(musí být 
spalován) 

19 08 01 Shrabky z česlí O  t ,-  

19 08 09 
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků 
obsahující pouze jedlé olej a jedlé tuky 

O  t   

20 01 01 Papír a lepenka O  t  skartace 

20 01 08 
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a 
stravoven  

O PE popelnice t   

20 01 10 Oděvy O  t   

 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť - nerozbité -  - - zpětný odběr 
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3.2. Ceny dopravy odpadů: 

Typ vozidla 
 

Typ a počet 
kontejnerů 

Nosnost (t) 
Přeprava 
(Kč/km) 

Manipulace 
(MJ) 

Manipulace 
(Kč/MJ) 

dodávkové vozidlo 
 

-  1,5  15 min.  

valníkové vozidlo 
 

-  5 - 15 min.  

nosič kontejnerů – ramenový nakladač 
kontejnerů  

5 - 12 m3,              
1 kontejner 

8  15 min.  

nosič kontejnerů – ramenový nakladač 
kontejnerů + vlek  

5 - 12 m3,            
2-3 

kontejnery 

20  15 min.  

nosič kontejnerů – hákový nakladač 
kontejnerů  

20 - 40 m3,            
1 kontejner 

12  15 min.  

nosič kontejnerů – hákový nakladač 
kontejnerů + vlek 

20 - 40 m3,             
2 kontejnery 

24  15 min. - 

cisternové vozidlo  - 12  1 hod.  

 
V rámci pravidelných svozů bude účtována pouze přeprava bez manipulace. 

3.3. Ceny kontejnerů na zdravotní odpad: 

Typ nádoby Objem v l Cena (Kč/ks) 

plastový biokontejner 0,5  

plastový biokontejner 1  

plastový biokontejner 1,5  

plastový biokontejner 2,5  

plastový biokontejner 5  

plastový biokontejner 10  

plastový biokontejner 20  

 

3.4. Ceny za poskytnutí nádob a pytlů: 

Typ nádoby MJ 
Cena 

(Kč/MJ) 
Způsob platby Pozn. 

PE kontejner 240 l ks/den  roční předem  

PE kontejner 120l ks/den  roční předem  

PE pytel - červený ks   průběžně  

PE pytel – výstelka do nádob ks  průběžně  

 

3.5. Ceny za ostatní služby: 

Služba/zboží - specifikace MJ 
Cena 

(Kč/MJ) 
poznámka 

předání údajů o evidenci přepravy nebezpečných odpadů 
prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích 
povinností v rozsahu dle požadavků aktuálně platné 
legislativy +  vyhotovení dokumentu potřebného k přepravě 
nebezpečných odpadů -  „Ohlašovací list pro přepravu 
nebezpečných odpadů po území ČR“ 

přeprava  

cena za každý ks uskutečněné 
přepravy, u kyvadlové 

přepravy za všechny přepravy 
daného dne 

 

3.6. Ke všem cenám uvedeným v článku III. této přílohy se připočte platná DPH ve výši dle příslušných 
právních předpisů právně účinných ke dni data uskutečnění zdanitelného plnění. 
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Článek IV. 
Ostatní ujednání 

4.1. Ostatní podmínky poskytování sjednané služby jsou stanoveny smlouvou.  

4.2. Není-li stanoveno jinak, aktuálně platná příloha nahrazuje v plném rozsahu přílohu časově 
předcházející, a to s účinností od 12.1.2021. 

 

 

Ve Valašském Meziříčí dne 12.1.2021 Ve Vsetíně dne 12.1.2021 

Za zhotovitele: Za objednatele: 
Ing. Igor Laštůvka, dipl.ek., MBA, Ph.D. Mgr. Michaela Pavlůsková 
ředitel divize ředitelka organizace 
na základě plné moci  




