
D400/41000/00275/20/01

Dodatek č.1 ke smlouvě
o ukládání odpadu na skládce TKO Bukov v katastru obce Bukov 

uzavřená podle ustanovení §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)

I.
SMLUVNÍ STRANY

Ukladatel:
DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod GEAM 
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: ..........................................................
č. ú. ......................................

Zastoupený: ......................................................vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 
.........................................vedoucí oddělení ekologie
Tel.: ......................e-mail: ..................................

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod GEAM 
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka

(dále jen ukladatel)

Objednatel:
TS města a.s.
K Ochozi 666
593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, B 1988
IČO: 25303660 DIČ: CZ25303660,plátce DPH
Bankovní spojení: ................................ 

č. ú. .............................
Zastoupený: .......................................ředitelem

Fakturační a korespondenční adresa:

TS města a.s.
K Ochozi 666
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

(dále jen objednatel)
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Na základě tohoto dodatku č. 1 se mění celý článek III. cena a ve článku IV. ostatní ujednání 
se přidávájí body m) a n) následovně:

III.
CENA

Za uložení 1 tuny odpadu bude účtováno:

druh opadu cena za 
uložení

skládkovací 
poplatek

rezerva na 
rekultivaci

celkem cena 
Kč/t

zemina a kameny (TZS)* 95,- - 75,- 170,-
beton, cihly (TZS)* 315,- - 75,- 390,-
uliční smetky (TZS)* 350,- - 75,- 425,-
zemina a kameny** 95,- 800,- 75,- 970,-
zemina a kameny*** 95,- 800,- 145,- 1 040,-
beton, cihly 315,- 800,- 75,- 1 190,-
uliční smetky 350,- 800,- 145,- 1 295,-
objemný odpad 765,- 800,- 145,- 1 710,-
jiný biologicky nerozložitelný 
odpad 650,- 800,- 145,- 1 595,-

ostatní odpady kat. „O“ 765,- 800,- 75,- 1 640,-
směsný komunální odpad 1 650,- 800,- 145,- 1 595,-
směsný komunální odpad 2-4 525,- 800,- 145,- 1 470,-
směsný komunální odpad 3,4 400,- 800,- 145,- 1 345,-

Skládkovací poplatek a rezerva na rekultivaci budou účtovány dle aktuálně platného odpadového zákona. Obce a 
města mohou u určených odpadů (200301- směsný komunální odpad, 200302-odpad z tržišť, 200303 - uliční 
smetky a 200307 - objemný odpad) uplatňovat slevu na základní poplatek (ve výši 300,- Kč/t) po dobu kdy budou 
plnit zákonem stanovený limit produkce odpadů pro rok 2021. Tato výše produkce odpadu je stanovena pro rok 
2021 na 200 kg/občan/rok. Rozhodný počet obyvatel je uvedený v bilanci obyvatel ČR zpracované ČSÚ k 1. 1. 
2020. Po překročení tohoto limitu bude obcím a městům účtován základní poplatek v plné výši: 800,- Kč/t z určených 
odpadů.
Uvedené částky jsou stanoveny bez DPH. DPH bude k příslušným položkám připočtena ve výši platné ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. Tím se rozumí v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 235/2004 Sb. 
v platném znění poslední den v měsíci.
*TZS
**

1

technologický materiál na zajištění skládky 
odpady 17 05 04, 17 05 06, 17 05 08 
odpad 20 02 02
platná cena pro uložení množství odpadu celkem 0 -1000 t bez rozdílu druhu odpadu

2 platná cena pro uložení množství odpadu celkem 1000,01 - 2000 t bez rozdílu druhu odpadu
3

4
platná cena pro uložení množství odpadu celkem 2000,01 a více t bez rozdílu druhu odpadu 
cena je platná poté, co objem uloženého odpadu bez rozdílu druhu odpadu přesáhl předchozí rozmezí

IV.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Objednatel se zavazuje že:
m) bude ukladateli řádně dokládat údaje o množství a druzích odpadů, pro které 

uplatňuje slevu na poplatku dle ust. § 157 zákona o odpadech,

n) za situace, kdy ukladateli předloží chybné údaje o množství a druzích odpadů dle čl. 
IV. bodu m) této smlouvy za účelem uplatnění slevy a z toho vyplývajícího pozdějšího 
chybného vyúčtování poplatků, souhlasí s dofakturováním zjištěného rozdílu 
poplatků za uložení odpadu na skládku.
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Zbývající ujednání smlouvy o ukládání odpadů ze dne 12. 11. 2020 D400/41000/00275/20 
zůstávají tímto dodatkem č. 1 nedotčeny.

Tento dodatkem je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnost dnem zveřejění v registru smluv.

V Dolní Rožínce dne 23. 02. 2021 V Bystřici nad Pernštejnem dne

............................................... 
vedoucí odštěpného závodu

............................. 
ředitel

ukladatel objednatel
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