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Rámcová smlouva o nakládání s odpady 

č. S/KT001/R/2021 
 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely ve smyslu ustanovení  

§ 16 a násl. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, tyto smluvní strany: 

 

ELIOD servis, s.r.o. 

IČO: 252 25 243 

DIČ: CZ25225243 

se sídlem Zruč-Senec, Vřesová 494, PSČ 330 08 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10389 

zastoupená na základě plné moci panem Miroslavem Vrabcem 

kontaktní osoba Miroslav Vrabec, tel. , e-mail: 

bankovní účet č. , vedený společností Česká spořitelna, a.s. 

 

na straně jedné jako provozovatel (dále jen „Provozovatel“)  

 

a 

 

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 

IČO: 617 81 797 

DIČ: CZ61781797 

se sídlem Národních mučedníků 141, Klatovy, PSČ 339 01 

právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení, příspěvková organizace 

zastoupená na základě jmenování Ing. Vladislavem Smolíkem, ředitelem školy 

kontaktní osoba Ing. Vladislav Smolík, tel.  e-mail: 

bankovní účet č. , vedený společností Komerční banka, a.s., pobočka Klatovy 

 

na straně druhé jako objednatel (dále jen „Objednatel“) 

 

I. 

Předmět Smlouvy 

 

1. Provozovatel, jako osoba provozující zařízení pro nakládání s odpadem, se zavazuje pro Objednatele, jako původce 

odpadu, na základě jeho objednávky nakládat s jeho odpadem, tj. převést jej do svého vlastnictví a dále s ním 

nakládat v souladu se zákonem o odpadech a dalšími právními předpisy, způsobem a v rozsahu stanoveném 

objednávkou, a Objednatel se zavazuje mu za to zaplatit odměnu podle této Smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje pro řádné plnění této Smlouvy poskytnout Provozovateli potřebnou součinnost. 

 

II. 

Místo a doba trvání Smlouvy 

 

1. Místem plnění podle čl. I. odst. 1 této Smlouvy je: Školní farma Na Zemědělce, Čínov 635, 339 01 Klatovy 

2. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 

 

III. 

Uzavření Smlouvy 

 

     1.        Smlouva o nakládání s odpady je uzavřena na základě objednávky Objednatele podané telefonicky, písemně nebo                    

e-mailem Provozovateli po té, co smluvní strany odsouhlasí rozsah, způsob a odměnu za poskytnuté služby. 

 

IV. 

Odměna za plnění podle Smlouvy a její uplatnění 

 

1. Provozovateli náleží odměna za poskytnutí plnění podle této Smlouvy způsobem a v rozsahu daném součtem 

skutečně poskytnutého plnění Objednateli (dále jen „Odměna“). Tato Odměna je bez daně z přidané hodnoty. 

2. Daň z přidané hodnoty bude Provozovatele připočtena způsobem a v rozsahu daném příslušnými právními předpisy. 
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se sídlem Zruč-Senec, Vřesová 494, PSČ 330 O8
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10389
zastoupená na základě plné moci panem Miroslavem Vrabcem
kontaktní osoba Miroslav Vrabec, tel._,e-mail:_
bankovní účet č._,vedený společností Česká spořitelna, a.s.

na straně jedné jako provozovatel (dále jen „Provozovatel“)

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141
IČO: 617 81 797
DIČ: C261781797
se sídlem Národních mučedníků 141, Klatovy, PSČ 339 01
právnická osoba vykonávající činnost škol a školských zařízení, příspěvková organizace
zastoupená na základě jmenování Ing. Vladislavem Smolíkem, ředitelem školy
kontaktní osoba Ing. Vladislav Smolík, tel._e-mail:_
bankovní účet č._,vedený společností Komerční banka, a.s., pobočka Klatovy

na straně druhé jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

I.
Předmět Smlouvy

1. Provozovatel, jako osoba provozující zařízení pro nakládání s odpadem, se zavazuje pro Objednatele, jako původce
odpadu, na základě jeho objednávky nakládat s jeho odpadem, tj. převést jej do svého vlastnictví a dále s ním
nakládat v souladu se zákonem o odpadech a dalšími právními předpisy, způsobem a v rozsahu stanoveném
objednávkou, a Objednatel se zavazuje mu za to zaplatit odměnu podle této Smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje pro řádné plnění této Smlouvy poskytnout Provozovateli potřebnou součinnost.

II.
Místo a doba trvání Smlouvy

1. Místem plnění podle čl. I. odst. 1 této Smlouvy je: Školní farma Na Zemědělce, Čínov 635, 339 01 Klatovy
Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

III.
Uzavření Smlouvy

1. Smlouva o nakládání s odpady je uzavřena na základě objednávky Objednatele podané telefonicky, písemně nebo
e-mailem Provozovateli po té, co smluvní strany odsouhlasí rozsah, způsob a odměnu za poskytnuté služby.

IV.
Odměna za plnění podle Smlouvy a její uplatnění

1. Provozovateli náleží odměna za poskytnutí plnění podle této Smlouvy způsobem a v rozsahu daném součtem
skutečně poskytnutého plnění Objednateli (dále jen „Odměna“). Tato Odměna je bez daně z přidané hodnoty.

2. Daň z přidané hodnoty bude Provozovatele připočtena způsobem a v rozsahu daném příslušnými právními předpisy.
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3. Výše Odměny je dána ceníkem Provozovatele (dále jen „Ceník“), který stanovuje cenu té které služby. 

4. Nárok na Odměnu vzniká Provozovateli na základě poskytnutého plnění. Uplatnit nárok na Odměnu může po 

poskytnutí plnění, a to daňovým dokladem – fakturou. 

5. Faktura je splatná do čtrnácti (14) dnů od jejího doručení Objednateli. Provozovatel ji podává elektronicky na e-mail 

uvedený v záhlaví této Smlouvy. Faktura musí splňovat náležitosti dané právními předpisy a její přílohou musí být 

výčet skutečně poskytnutých jednání a služeb podle této Smlouvy spolu s jejich cenou. 

6. Smluvní strany výslovně sjednaly, že v případě prodlení se zaplacením Odměny náleží Provozovateli vedle úroku 

z prodlení i smluvní pokuta ve výši 0,2 % z dlužné částky denně, nejméně však padesát (50) Kč. 

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvní stran 

 

1. Provozovatel je povinen odpad převzít, nabýt vlastnické právo k němu a nakládat s ním v dohodnutém rozsahu a 

obecně předpokládaným způsobem, to vše v souladu s právními předpisy.  

2. Provozovatel je oprávněn odepřít poskytování plnění podle této Smlouvy pro případ, že Objednatel v prodlení se 

zaplacením odměny delším než čtrnáct (14) dní. 

3. Provozovatel je oprávněn odepřít poskytování plnění podle této Smlouvy pro případ, že objednávka nebude odpovídat 

skutečnému rozsahu plnění. Poskytne-li přesto plnění, je Provozovatel oprávněn uplatnit nárok na skutečně 

poskytnuté plnění podle Ceníku. 

4. Objednatel je povinen poskytovat Provozovateli potřebnou součinnost, zejména údaje o odpadu v rozsahu danými 

právními předpisy a zajistit přístup pro řádné převzetí odpadu. 

5. Objednatel je oprávněn uplatnit vadu s plnění Provozovatele, a to písemně (včetně e-mailu), nejpozději do dvaceti 

čtyř (24) hodin po jejím zjištění. Provozovatel pro případ, že poskytl vadné plnění, je povinen vadu bez zbytečného 

odkladu odstranit nebo poskytnout slevu z Odměny. 

 

V. 

Skončení Smlouvy 

 

1. Smluvní vztah založený touto Smlouvou skončí: 

a) písemnou dohodou smluvních stran k datu dohodou sjednanému, nebo 

b) písemnou výpovědí některé ze smluvních stran. 

2. Kterákoli ze smluvních stran může podat z této Smlouvy výpověď z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu, a to 

písemně, kdy výpověď musí dojít druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počíná běžet prvním (1.) 

dnem měsíce následujícího po jejím dojití.  

3. Provozovatel může vypovědět tuto Smlouvu bez výpovědní doby, pokud: 

a) je Objednatel v prodlení delším než třicet (30) dní se zaplacením Odměny nebo nadměrných nákladů, nebo  

b) přes předchozí písemné upozornění neposkytuje Provozovateli součinnost podle čl. IV odst. 4 této Smlouvy.  

4. Objednatel může vypovědět tuto Smlouvu bez výpovědní doby, pokud: 

a) je Provozovatel přes předchozí písemné upozornění v prodlení delším než pět (5) dní s plněním podle této 

Smlouvy, nebo 

b) nesouhlasí se změnou Ceníku, avšak nejpozději do jednoho (1) týdne od dojití jeho změny. 

5. V případech upravených v odstavci 3 a 4 tohoto článku Smlouvy se podává výpověď písemně, musí v ní být uveden 

důvod pro podání výpovědi a dojít druhé smluvní straně, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Výpověď je účinná 

okamžikem jejího dojití. 

6. Ke dni skončení smluvního vztahu je Objednatel povinen předat Provozovateli věci mu poskytnuté ve stavu, ve 

kterém jej od Pronajímatele převzal s přihlédnutím k jejich přiměřenému opotřebení za dobu trvání této Smlouvy. 

 

VI. 

Ustanovení společná a závěrečná 

 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran. 

2. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem o odpadech a občanským zákoníkem. 

3. Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich necítí být při uzavření této Smlouvy slabší smluvní stranou a každá 

z nich měla o jejím obsahu právo jednat. 

4. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a v řadě číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 

stranami, jinak se ke změně nepřihlíží. 

5. Tato Smlouva ruší všechna případná dosavadní smluvní ujednání uzavřená mezi smluvními stranami v oblasti 

nakládání s odpadem. 
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3. Výše Odměny je dána ceníkem Provozovatele (dále jen „Ceník“), který stanovuje cenu té které služby. 

4. Nárok na Odměnu vzniká Provozovateli na základě poskytnutého plnění. Uplatnit nárok na Odměnu může po 

poskytnutí plnění, a to daňovým dokladem – fakturou. 

5. Faktura je splatná do čtrnácti (14) dnů od jejího doručení Objednateli. Provozovatel ji podává elektronicky na e-mail 

uvedený v záhlaví této Smlouvy. Faktura musí splňovat náležitosti dané právními předpisy a její přílohou musí být 

výčet skutečně poskytnutých jednání a služeb podle této Smlouvy spolu s jejich cenou. 

6. Smluvní strany výslovně sjednaly, že v případě prodlení se zaplacením Odměny náleží Provozovateli vedle úroku 

z prodlení i smluvní pokuta ve výši 0,2 % z dlužné částky denně, nejméně však padesát (50) Kč. 

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvní stran 

 

1. Provozovatel je povinen odpad převzít, nabýt vlastnické právo k němu a nakládat s ním v dohodnutém rozsahu a 

obecně předpokládaným způsobem, to vše v souladu s právními předpisy.  

2. Provozovatel je oprávněn odepřít poskytování plnění podle této Smlouvy pro případ, že Objednatel v prodlení se 

zaplacením odměny delším než čtrnáct (14) dní. 

3. Provozovatel je oprávněn odepřít poskytování plnění podle této Smlouvy pro případ, že objednávka nebude odpovídat 

skutečnému rozsahu plnění. Poskytne-li přesto plnění, je Provozovatel oprávněn uplatnit nárok na skutečně 

poskytnuté plnění podle Ceníku. 

4. Objednatel je povinen poskytovat Provozovateli potřebnou součinnost, zejména údaje o odpadu v rozsahu danými 

právními předpisy a zajistit přístup pro řádné převzetí odpadu. 

5. Objednatel je oprávněn uplatnit vadu s plnění Provozovatele, a to písemně (včetně e-mailu), nejpozději do dvaceti 

čtyř (24) hodin po jejím zjištění. Provozovatel pro případ, že poskytl vadné plnění, je povinen vadu bez zbytečného 

odkladu odstranit nebo poskytnout slevu z Odměny. 

 

V. 

Skončení Smlouvy 

 

1. Smluvní vztah založený touto Smlouvou skončí: 

a) písemnou dohodou smluvních stran k datu dohodou sjednanému, nebo 

b) písemnou výpovědí některé ze smluvních stran. 

2. Kterákoli ze smluvních stran může podat z této Smlouvy výpověď z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu, a to 

písemně, kdy výpověď musí dojít druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počíná běžet prvním (1.) 

dnem měsíce následujícího po jejím dojití.  

3. Provozovatel může vypovědět tuto Smlouvu bez výpovědní doby, pokud: 

a) je Objednatel v prodlení delším než třicet (30) dní se zaplacením Odměny nebo nadměrných nákladů, nebo  

b) přes předchozí písemné upozornění neposkytuje Provozovateli součinnost podle čl. IV odst. 4 této Smlouvy.  

4. Objednatel může vypovědět tuto Smlouvu bez výpovědní doby, pokud: 

a) je Provozovatel přes předchozí písemné upozornění v prodlení delším než pět (5) dní s plněním podle této 

Smlouvy, nebo 

b) nesouhlasí se změnou Ceníku, avšak nejpozději do jednoho (1) týdne od dojití jeho změny. 

5. V případech upravených v odstavci 3 a 4 tohoto článku Smlouvy se podává výpověď písemně, musí v ní být uveden 

důvod pro podání výpovědi a dojít druhé smluvní straně, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Výpověď je účinná 

okamžikem jejího dojití. 

6. Ke dni skončení smluvního vztahu je Objednatel povinen předat Provozovateli věci mu poskytnuté ve stavu, ve 

kterém jej od Pronajímatele převzal s přihlédnutím k jejich přiměřenému opotřebení za dobu trvání této Smlouvy. 

 

VI. 

Ustanovení společná a závěrečná 

 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran. 

2. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem o odpadech a občanským zákoníkem. 

3. Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich necítí být při uzavření této Smlouvy slabší smluvní stranou a každá 

z nich měla o jejím obsahu právo jednat. 

4. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a v řadě číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 

stranami, jinak se ke změně nepřihlíží. 

5. Tato Smlouva ruší všechna případná dosavadní smluvní ujednání uzavřená mezi smluvními stranami v oblasti 

nakládání s odpadem. 

ELI D
Výše Odměny je dána ceníkem Provozovatele (dále jen „Ceník“), který stanovuje cenu té které služby.
Nárok na Odměnu vzniká Provozovateli na základě poskytnutého plnění. Uplatnit nárok na Odměnu může po
poskytnutí plnění, a to daňovým dokladem — fakturou.
Faktura je splatná do čtrnácti (14) dnů od jejího doručení Objednateli. Provozovatel ji podává elektronicky na e-mail
uvedený v záhlaví této Smlouvy. Faktura musí splňovat náležitosti dané právními předpisy a její přílohou musí být
výčet skutečně poskytnutých jednání a služeb podle této Smlouvy spolu s jejich cenou.
Smluvní strany výslovně sjednaly, že v případě prodlení se zaplacením Odměny náleží Provozovateli vedle úroku
z prodlení i smluvní pokuta ve výši 0,2 % z dlužné částky denně, nejméně však padesát (50) Kč.

IV.
Práva a povinnosti smluvní stran

Provozovatel je povinen odpad převzít, nabýt vlastnické právo k němu a nakládat s ním v dohodnutém rozsahu a
obecně předpokládaným způsobem, to vše v souladu s právními předpisy.
Provozovatel je oprávněn odepřít poskytování plnění podle této Smlouvy pro případ, že Objednatel v prodlení se
zaplacením odměny delším než čtrnáct (14) dní.
Provozovatel je oprávněn odepřít poskytování plnění podle této Smlouvy pro případ, že objednávka nebude odpovídat
skutečnému rozsahu plnění. Poskytne-li přesto plnění, je Provozovatel oprávněn uplatnit nárok na skutečně
poskytnuté plnění podle Ceníku.
Objednatel je povinen poskytovat Provozovateli potřebnou součinnost, zejména údaje o odpadu v rozsahu danými
právními předpisy a zajistit přístup pro řádné převzetí odpadu.
Objednatel je oprávněn uplatnit vadu s plnění Provozovatele, a to písemně (včetně e-mailu), nejpozději do dvaceti
čtyř (24) hodin po jejím zjištění. Provozovatel pro případ, že poskytl vadné plnění, je povinen vadu bez zbytečného
odkladu odstranit nebo poskytnout slevu z Odměny.

V.
Skončení Smlouvy

Smluvní vztah založený touto Smlouvou skončí:
a) písemnou dohodou smluvních stran k datu dohodou sjednanému, nebo
b) písemnou výpovědí některé ze smluvních stran.
Kterákoli ze smluvních stran může podat ztéto Smlouvy výpověď zjakéhokoli důvodu i bez udání důvodu, a to
písemně, kdy výpověd' musí dojít druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počíná běžet prvním (l.)
dnem měsíce následujícího po jejím dojití.
Provozovatel může vypovědět tuto Smlouvu bez výpovědní doby, pokud:
a) je Objednatel v prodlení delším než třicet (30) dní se zaplacením Odměny nebo nadměrných nákladů, nebo
b) přes předchozí písemné upozornění neposkytuje Provozovateli součinnost podle čl. IV odst. 4 této Smlouvy.
Objednatel může vypovědět tuto Smlouvu bez výpovědní doby, pokud:
a) je Provozovatel přes předchozí písemné upozornění v prodlení delším než pět (5) dní s plněním podle této

Smlouvy, nebo
b) nesouhlasí se změnou Ceníku, avšak nejpozději do jednoho (1) týdne od dojití jeho změny.
V případech upravených v odstavci 3 a 4 tohoto článku Smlouvy se podává výpověd' písemně, musí v ní být uveden
důvod pro podání výpovědi a dojít druhé smluvní straně, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Výpověd' je účinná
okamžikem jejího dojití.
Ke dni skončení smluvního vztahu je Objednatel povinen předat Provozovateli věci mu poskytnuté ve stavu, ve
kterém jej od Pronajímatele převzal s přihlédnutím k jejich přiměřenému opotřebení za dobu trvání této Smlouvy.

VI.
Ustanovení společná a závěrečná

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.
Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem o odpadech a občanským zákoníkem.
Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich necítí být při uzavření této Smlouvy slabší smluvní stranou a každá
z nich měla o jejím obsahu právo jednat.
Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a v řadě číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními
stranami, jinak se ke změně nepřihlíží.
Tato Smlouva ruší všechna případná dosavadní smluvní ujednání uzavřená mezi smluvními stranami v oblasti
nakládání s odpadem.
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3. Výše Odměny je dána ceníkem Provozovatele (dále jen „Ceník“), který stanovuje cenu té které služby. 

4. Nárok na Odměnu vzniká Provozovateli na základě poskytnutého plnění. Uplatnit nárok na Odměnu může po 

poskytnutí plnění, a to daňovým dokladem – fakturou. 

5. Faktura je splatná do čtrnácti (14) dnů od jejího doručení Objednateli. Provozovatel ji podává elektronicky na e-mail 

uvedený v záhlaví této Smlouvy. Faktura musí splňovat náležitosti dané právními předpisy a její přílohou musí být 

výčet skutečně poskytnutých jednání a služeb podle této Smlouvy spolu s jejich cenou. 

6. Smluvní strany výslovně sjednaly, že v případě prodlení se zaplacením Odměny náleží Provozovateli vedle úroku 

z prodlení i smluvní pokuta ve výši 0,2 % z dlužné částky denně, nejméně však padesát (50) Kč. 

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvní stran 

 

1. Provozovatel je povinen odpad převzít, nabýt vlastnické právo k němu a nakládat s ním v dohodnutém rozsahu a 

obecně předpokládaným způsobem, to vše v souladu s právními předpisy.  

2. Provozovatel je oprávněn odepřít poskytování plnění podle této Smlouvy pro případ, že Objednatel v prodlení se 

zaplacením odměny delším než čtrnáct (14) dní. 

3. Provozovatel je oprávněn odepřít poskytování plnění podle této Smlouvy pro případ, že objednávka nebude odpovídat 

skutečnému rozsahu plnění. Poskytne-li přesto plnění, je Provozovatel oprávněn uplatnit nárok na skutečně 

poskytnuté plnění podle Ceníku. 

4. Objednatel je povinen poskytovat Provozovateli potřebnou součinnost, zejména údaje o odpadu v rozsahu danými 

právními předpisy a zajistit přístup pro řádné převzetí odpadu. 

5. Objednatel je oprávněn uplatnit vadu s plnění Provozovatele, a to písemně (včetně e-mailu), nejpozději do dvaceti 

čtyř (24) hodin po jejím zjištění. Provozovatel pro případ, že poskytl vadné plnění, je povinen vadu bez zbytečného 

odkladu odstranit nebo poskytnout slevu z Odměny. 

 

V. 

Skončení Smlouvy 

 

1. Smluvní vztah založený touto Smlouvou skončí: 

a) písemnou dohodou smluvních stran k datu dohodou sjednanému, nebo 

b) písemnou výpovědí některé ze smluvních stran. 

2. Kterákoli ze smluvních stran může podat z této Smlouvy výpověď z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu, a to 

písemně, kdy výpověď musí dojít druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počíná běžet prvním (1.) 

dnem měsíce následujícího po jejím dojití.  

3. Provozovatel může vypovědět tuto Smlouvu bez výpovědní doby, pokud: 

a) je Objednatel v prodlení delším než třicet (30) dní se zaplacením Odměny nebo nadměrných nákladů, nebo  

b) přes předchozí písemné upozornění neposkytuje Provozovateli součinnost podle čl. IV odst. 4 této Smlouvy.  

4. Objednatel může vypovědět tuto Smlouvu bez výpovědní doby, pokud: 

a) je Provozovatel přes předchozí písemné upozornění v prodlení delším než pět (5) dní s plněním podle této 

Smlouvy, nebo 

b) nesouhlasí se změnou Ceníku, avšak nejpozději do jednoho (1) týdne od dojití jeho změny. 

5. V případech upravených v odstavci 3 a 4 tohoto článku Smlouvy se podává výpověď písemně, musí v ní být uveden 

důvod pro podání výpovědi a dojít druhé smluvní straně, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Výpověď je účinná 

okamžikem jejího dojití. 

6. Ke dni skončení smluvního vztahu je Objednatel povinen předat Provozovateli věci mu poskytnuté ve stavu, ve 

kterém jej od Pronajímatele převzal s přihlédnutím k jejich přiměřenému opotřebení za dobu trvání této Smlouvy. 

 

VI. 

Ustanovení společná a závěrečná 

 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran. 

2. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem o odpadech a občanským zákoníkem. 

3. Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich necítí být při uzavření této Smlouvy slabší smluvní stranou a každá 

z nich měla o jejím obsahu právo jednat. 

4. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a v řadě číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 

stranami, jinak se ke změně nepřihlíží. 

5. Tato Smlouva ruší všechna případná dosavadní smluvní ujednání uzavřená mezi smluvními stranami v oblasti 

nakládání s odpadem. 
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3. Výše Odměny je dána ceníkem Provozovatele (dále jen „Ceník“), který stanovuje cenu té které služby. 

4. Nárok na Odměnu vzniká Provozovateli na základě poskytnutého plnění. Uplatnit nárok na Odměnu může po 

poskytnutí plnění, a to daňovým dokladem – fakturou. 

5. Faktura je splatná do čtrnácti (14) dnů od jejího doručení Objednateli. Provozovatel ji podává elektronicky na e-mail 

uvedený v záhlaví této Smlouvy. Faktura musí splňovat náležitosti dané právními předpisy a její přílohou musí být 

výčet skutečně poskytnutých jednání a služeb podle této Smlouvy spolu s jejich cenou. 

6. Smluvní strany výslovně sjednaly, že v případě prodlení se zaplacením Odměny náleží Provozovateli vedle úroku 

z prodlení i smluvní pokuta ve výši 0,2 % z dlužné částky denně, nejméně však padesát (50) Kč. 

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvní stran 

 

1. Provozovatel je povinen odpad převzít, nabýt vlastnické právo k němu a nakládat s ním v dohodnutém rozsahu a 

obecně předpokládaným způsobem, to vše v souladu s právními předpisy.  

2. Provozovatel je oprávněn odepřít poskytování plnění podle této Smlouvy pro případ, že Objednatel v prodlení se 

zaplacením odměny delším než čtrnáct (14) dní. 

3. Provozovatel je oprávněn odepřít poskytování plnění podle této Smlouvy pro případ, že objednávka nebude odpovídat 

skutečnému rozsahu plnění. Poskytne-li přesto plnění, je Provozovatel oprávněn uplatnit nárok na skutečně 

poskytnuté plnění podle Ceníku. 

4. Objednatel je povinen poskytovat Provozovateli potřebnou součinnost, zejména údaje o odpadu v rozsahu danými 

právními předpisy a zajistit přístup pro řádné převzetí odpadu. 

5. Objednatel je oprávněn uplatnit vadu s plnění Provozovatele, a to písemně (včetně e-mailu), nejpozději do dvaceti 

čtyř (24) hodin po jejím zjištění. Provozovatel pro případ, že poskytl vadné plnění, je povinen vadu bez zbytečného 

odkladu odstranit nebo poskytnout slevu z Odměny. 

 

V. 

Skončení Smlouvy 

 

1. Smluvní vztah založený touto Smlouvou skončí: 

a) písemnou dohodou smluvních stran k datu dohodou sjednanému, nebo 

b) písemnou výpovědí některé ze smluvních stran. 

2. Kterákoli ze smluvních stran může podat z této Smlouvy výpověď z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu, a to 

písemně, kdy výpověď musí dojít druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počíná běžet prvním (1.) 

dnem měsíce následujícího po jejím dojití.  

3. Provozovatel může vypovědět tuto Smlouvu bez výpovědní doby, pokud: 

a) je Objednatel v prodlení delším než třicet (30) dní se zaplacením Odměny nebo nadměrných nákladů, nebo  

b) přes předchozí písemné upozornění neposkytuje Provozovateli součinnost podle čl. IV odst. 4 této Smlouvy.  

4. Objednatel může vypovědět tuto Smlouvu bez výpovědní doby, pokud: 

a) je Provozovatel přes předchozí písemné upozornění v prodlení delším než pět (5) dní s plněním podle této 

Smlouvy, nebo 

b) nesouhlasí se změnou Ceníku, avšak nejpozději do jednoho (1) týdne od dojití jeho změny. 

5. V případech upravených v odstavci 3 a 4 tohoto článku Smlouvy se podává výpověď písemně, musí v ní být uveden 

důvod pro podání výpovědi a dojít druhé smluvní straně, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Výpověď je účinná 

okamžikem jejího dojití. 

6. Ke dni skončení smluvního vztahu je Objednatel povinen předat Provozovateli věci mu poskytnuté ve stavu, ve 

kterém jej od Pronajímatele převzal s přihlédnutím k jejich přiměřenému opotřebení za dobu trvání této Smlouvy. 

 

VI. 

Ustanovení společná a závěrečná 

 

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran. 

2. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem o odpadech a občanským zákoníkem. 

3. Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich necítí být při uzavření této Smlouvy slabší smluvní stranou a každá 

z nich měla o jejím obsahu právo jednat. 

4. Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a v řadě číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 

stranami, jinak se ke změně nepřihlíží. 

5. Tato Smlouva ruší všechna případná dosavadní smluvní ujednání uzavřená mezi smluvními stranami v oblasti 

nakládání s odpadem. 

ELI D
Výše Odměny je dána ceníkem Provozovatele (dále jen „Ceník“), který stanovuje cenu té které služby.
Nárok na Odměnu vzniká Provozovateli na základě poskytnutého plnění. Uplatnit nárok na Odměnu může po
poskytnutí plnění, a to daňovým dokladem — fakturou.
Faktura je splatná do čtrnácti (14) dnů od jejího doručení Objednateli. Provozovatel ji podává elektronicky na e-mail
uvedený v záhlaví této Smlouvy. Faktura musí splňovat náležitosti dané právními předpisy a její přílohou musí být
výčet skutečně poskytnutých jednání a služeb podle této Smlouvy spolu s jejich cenou.
Smluvní strany výslovně sjednaly, že v případě prodlení se zaplacením Odměny náleží Provozovateli vedle úroku
z prodlení i smluvní pokuta ve výši 0,2 % z dlužné částky denně, nejméně však padesát (50) Kč.

IV.
Práva a povinnosti smluvní stran

Provozovatel je povinen odpad převzít, nabýt vlastnické právo k němu a nakládat s ním v dohodnutém rozsahu a
obecně předpokládaným způsobem, to vše v souladu s právními předpisy.
Provozovatel je oprávněn odepřít poskytování plnění podle této Smlouvy pro případ, že Objednatel v prodlení se
zaplacením odměny delším než čtrnáct (14) dní.
Provozovatel je oprávněn odepřít poskytování plnění podle této Smlouvy pro případ, že objednávka nebude odpovídat
skutečnému rozsahu plnění. Poskytne-li přesto plnění, je Provozovatel oprávněn uplatnit nárok na skutečně
poskytnuté plnění podle Ceníku.
Objednatel je povinen poskytovat Provozovateli potřebnou součinnost, zejména údaje o odpadu v rozsahu danými
právními předpisy a zajistit přístup pro řádné převzetí odpadu.
Objednatel je oprávněn uplatnit vadu s plnění Provozovatele, a to písemně (včetně e-mailu), nejpozději do dvaceti
čtyř (24) hodin po jejím zjištění. Provozovatel pro případ, že poskytl vadné plnění, je povinen vadu bez zbytečného
odkladu odstranit nebo poskytnout slevu z Odměny.

V.
Skončení Smlouvy

Smluvní vztah založený touto Smlouvou skončí:
a) písemnou dohodou smluvních stran k datu dohodou sjednanému, nebo
b) písemnou výpovědí některé ze smluvních stran.
Kterákoli ze smluvních stran může podat ztéto Smlouvy výpověď zjakéhokoli důvodu i bez udání důvodu, a to
písemně, kdy výpověd' musí dojít druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počíná běžet prvním (l.)
dnem měsíce následujícího po jejím dojití.
Provozovatel může vypovědět tuto Smlouvu bez výpovědní doby, pokud:
a) je Objednatel v prodlení delším než třicet (30) dní se zaplacením Odměny nebo nadměrných nákladů, nebo
b) přes předchozí písemné upozornění neposkytuje Provozovateli součinnost podle čl. IV odst. 4 této Smlouvy.
Objednatel může vypovědět tuto Smlouvu bez výpovědní doby, pokud:
a) je Provozovatel přes předchozí písemné upozornění v prodlení delším než pět (5) dní s plněním podle této

Smlouvy, nebo
b) nesouhlasí se změnou Ceníku, avšak nejpozději do jednoho (1) týdne od dojití jeho změny.
V případech upravených v odstavci 3 a 4 tohoto článku Smlouvy se podává výpověd' písemně, musí v ní být uveden
důvod pro podání výpovědi a dojít druhé smluvní straně, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Výpověd' je účinná
okamžikem jejího dojití.
Ke dni skončení smluvního vztahu je Objednatel povinen předat Provozovateli věci mu poskytnuté ve stavu, ve
kterém jej od Pronajímatele převzal s přihlédnutím k jejich přiměřenému opotřebení za dobu trvání této Smlouvy.

VI.
Ustanovení společná a závěrečná

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.
Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem o odpadech a občanským zákoníkem.
Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich necítí být při uzavření této Smlouvy slabší smluvní stranou a každá
z nich měla o jejím obsahu právo jednat.
Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a v řadě číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními
stranami, jinak se ke změně nepřihlíží.
Tato Smlouva ruší všechna případná dosavadní smluvní ujednání uzavřená mezi smluvními stranami v oblasti
nakládání s odpadem.
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ELI D
Výše Odměny je dána ceníkem Provozovatele (dále jen „Ceník“), který stanovuje cenu té které služby.
Nárok na Odměnu vzniká Provozovateli na základě poskytnutého plnění. Uplatnit nárok na Odměnu může po
poskytnutí plnění, a to daňovým dokladem — fakturou.
Faktura je splatná do čtrnácti (14) dnů od jejího doručení Objednateli. Provozovatel ji podává elektronicky na e-mail
uvedený v záhlaví této Smlouvy. Faktura musí splňovat náležitosti dané právními předpisy a její přílohou musí být
výčet skutečně poskytnutých jednání a služeb podle této Smlouvy spolu s jejich cenou.
Smluvní strany výslovně sjednaly, že v případě prodlení se zaplacením Odměny náleží Provozovateli vedle úroku
z prodlení i smluvní pokuta ve výši 0,2 % z dlužné částky denně, nejméně však padesát (50) Kč.

IV.
Práva a povinnosti smluvní stran

Provozovatel je povinen odpad převzít, nabýt vlastnické právo k němu a nakládat s ním v dohodnutém rozsahu a
obecně předpokládaným způsobem, to vše v souladu s právními předpisy.
Provozovatel je oprávněn odepřít poskytování plnění podle této Smlouvy pro případ, že Objednatel v prodlení se
zaplacením odměny delším než čtrnáct (14) dní.
Provozovatel je oprávněn odepřít poskytování plnění podle této Smlouvy pro případ, že objednávka nebude odpovídat
skutečnému rozsahu plnění. Poskytne-li přesto plnění, je Provozovatel oprávněn uplatnit nárok na skutečně
poskytnuté plnění podle Ceníku.
Objednatel je povinen poskytovat Provozovateli potřebnou součinnost, zejména údaje o odpadu v rozsahu danými
právními předpisy a zajistit přístup pro řádné převzetí odpadu.
Objednatel je oprávněn uplatnit vadu s plnění Provozovatele, a to písemně (včetně e-mailu), nejpozději do dvaceti
čtyř (24) hodin po jejím zjištění. Provozovatel pro případ, že poskytl vadné plnění, je povinen vadu bez zbytečného
odkladu odstranit nebo poskytnout slevu z Odměny.

V.
Skončení Smlouvy

Smluvní vztah založený touto Smlouvou skončí:
a) písemnou dohodou smluvních stran k datu dohodou sjednanému, nebo
b) písemnou výpovědí některé ze smluvních stran.
Kterákoli ze smluvních stran může podat z této Smlouvy výpověď z jakéhokoli důvodu i bez udání důvodu, a to
písemně, kdy výpověď musí dojít druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počíná běžet prvním (1.)
dnem měsíce následujícího po jejím dojití.
Provozovatel může vypovědět tuto Smlouvu bez výpovědní doby, pokud:
a) je Objednatel v prodlení delším než třicet (30) dní se zaplacením Odměny nebo nadměrných nákladů, nebo
b) přes předchozí písemné upozornění neposkytuje Provozovateli součinnost podle čl. IV odst. 4 této Smlouvy.
Objednatel může vypovědět tuto Smlouvu bez výpovědní doby, pokud:
a) je Provozovatel přes předchozí písemné upozornění v prodlení delším než pět (5) dní s plněním podle této

Smlouvy, nebo
b) nesouhlasí se změnou Ceníku, avšak nejpozději do jednoho (1) týdne od dojití jeho změny.
V případech upravených v odstavci 3 a 4 tohoto článku Smlouvy se podává výpověd' písemně, musí v ní být uveden
důvod pro podání výpovědi a dojít druhé smluvní straně, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Výpověd' je účinná
okamžikem jejího dojití.
Ke dni skončení smluvního vztahu je Objednatel povinen předat Provozovateli věci mu poskytnuté ve stavu, ve
kterém jej od Pronajímatele převzal s přihlédnutím k jejich přiměřenému opotřebení za dobu trvání této Smlouvy.

VI.
Ustanovení společná a závěrečná

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední ze smluvních stran.
Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem o odpadech a občanským zákoníkem.
Smluvní strany prohlašují, že se žádná z nich necítí být při uzavření této Smlouvy slabší smluvní stranou a každá
z nich měla o jejím obsahu právo jednat.
Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a v řadě číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními
stranami, jinak se ke změně nepřihlíží.
Tato Smlouva ruší všechna případná dosavadní smluvní ujednání uzavřená mezi smluvními stranami v oblasti
nakládání s odpadem.
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6. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě pochybností při doručování veškerých písemností dle této Smlouvy se 

má za to, že byla písemnost doručena druhé smluvní straně třetí (3.) pracovní den po jejím předání k poštovní 

přepravě. 

7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) 

stejnopisu. 

8. Smluvní strany této Smlouvy shodně prohlašují a konstatují, že tato Smlouva byla sepsána a jimi podepsána na 

základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její text před podpisem řádně přečetly, rozumí mu a bez výhrad s ním 

souhlasí. 

 

      V Klatovech dne 14.5.2021                    V Klatovech         dne 17.5.2021 

 
      Provozovatel:                                Objednatel: 

 
                                   

                 ELIOD servis, s.r.o.        Ing. Vladislav Smolík 

         Miroslav Vrabec, v plné moci              ředitel školy 
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6. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě pochybností při doručování veškerých písemností dle této Smlouvy se 

má za to, že byla písemnost doručena druhé smluvní straně třetí (3.) pracovní den po jejím předání k poštovní 
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ELI D
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě pochybností při doručování veškerých písemností dle této Smlouvy se

má za to, že byla písemnost doručena druhé smluvní straně třetí (3.) pracovní den po jejím předání k poštovní
přepravě.

7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1)
stejnopisu.

8. Smluvní strany této Smlouvy shodně prohlašují a konstatují, že tato Smlouva byla sepsána a jimi podepsána na
základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její text před podpisem řádně přečetly, rozumí mu a bez výhrad s ním
souhlasí.
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ELI D
6. Smluvní strany se dohodly na tom, že v případě pochybností při doručování veškerých písemností dle této Smlouvy se

má za to, že byla písemnost doručena druhé smluvní straně třetí (3.) pracovní den po jejím předání k poštovní
přepravě.

7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1)
stejnopisu.

8. Smluvní strany této Smlouvy shodně prohlašují a konstatují, že tato Smlouva byla sepsána a jimi podepsána na
základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její text před podpisem řádně přečetly, rozumí mu a bez výhrad s ním
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PŘÍLOHA 1   
CENÍK NA VYBRANÉ DRUHY ODPADŮ - ROK 2021 : 

 
Ceny za zneškodňování odpadů: svoz valníkovým nebo kontejnerovým vozidlem přes sklad NO 
Kód odpadu Název odpadu Kat. Cena za zneškodnění / kg 

030105 Dřevěné piliny, hobliny, odřezky O 3,60 Kč 

060106 Jiné kyseliny N 9,90 Kč 

070304 Rozpouštědla N 9,00 Kč 

080111 Odpadní barvy  N             10,90 Kč 

080117 Odpad z odstraňování barev  N 11,50 Kč 

080201 Prášková barva O 3,60 Kč 

080318 Tonery O 3,60 Kč 

080409 Odpadní lepidla a těsnicí materiály  N 11,50 Kč 

080410 Odpadní lepidla a těsnicí materiály bez nebezpečných látek O 3,60 Kč 

090101 Vodné roztoky vývojek a aktivátorů N 8,00 Kč 

090104 Ustalovače N 8,00 Kč 

110109 Kaly a filtrační koláče obs. NL N 5,70 Kč 

110111 Oplachové vody N 3,40 Kč 

120105 Plastové hobliny a třísky O 3,60 Kč 

120109 Odpadní řezné emulze N 3,40 Kč 

120112 Odpadní mazací tuky N 8,90 Kč 

120114 Kaly z obrábění N 4,40 Kč 

120120 Odpadní brusiva N 13,50 Kč 

120121 Odpadní brusiva bez nebezpečných látek O 3,60 Kč 

130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 1,20 Kč 

130802 Jiné emulze N 3,40 Kč 

130502 Kaly z odlučovačů oleje N 3,40 Kč 

130507 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N 3,00 Kč 

140603 Rozpouštědla N 9,00 Kč 

150101 Papírové obaly, dle druhu a množství a možnosti recyklace O 0 – 3,60 Kč 

150102 Plastové obaly, dle druhu a množství a možnosti recyklace O 0 – 3,60 Kč 

150103 Dřevěné obaly O 3,30 Kč 

150107 Skleněné obaly O 3,30 Kč 

150110 Znečištěné obaly N 10,90 Kč 

150202 Čistící tkanina obsahující nebezpečné látky N 10,00 Kč 

150203 Hadry, filtry, absorpční činidla O 3,60 Kč 

160103 Pneumatiky O 4,70 Kč 

160107 Olejové filtry N 10,50 Kč 

160112 Brzdové destičky bez nebezpečných látek O 3,60 Kč 

160113 Brzdové kapaliny N 8,40 Kč 

160114 Nemrznoucí kapaliny N 8,40 Kč 

160119 Plasty O 3,60 Kč 

160120 Sklo O 2,90 Kč 

160121 Nebezpečné součástky N 13,50 Kč 

160122 Vyřazené součástky bez nebezpečných látek O 3,60 Kč 

160506-7 Chemikálie – dle druhu N 50,00 Kč 

160601 Pb akumulátor  N + 2,00 Kč 

170604 Izolační materiály O 4,20 Kč 

170605 Stavební materiály obsahující azbest N 4,90 Kč 

180109 Nepoužitelná léčiva N 17,00 Kč 

ZO Elektronika, spotřebiče, lednice, zářivky, baterie  zdarma 

 LDPE pytel  10,00 Kč 

 
Dopravní a manipulační náklady:  
Poplatek za poskytnutí služby (doprava, manipulace, legislativa): 990,- Kč/svoz  
Hákový nosič malý   28,- Kč/km + manipulace s kontejnerem: 100,- Kč/úkon 
Hákový nosič velký   40,- Kč/km + manipulace s kontejnerem: 115,- Kč/úkon 
Řetězový nosič      38,- Kč/km + manipulace s kontejnerem: 115,- Kč/úkon 
Valník velký    35,- Kč/km + čekání, prostoje: 115,- Kč/15 min. 
Dodávkový automobil   25,- Kč/km + čekání, prostoje: 95,- Kč/15 min. 
Sací vůz    44,- Kč/km + čerpání, čištění, vypouštění 2.280,- Kč/hod.  
- K cenám bude účtována DPH dle platných právních předpisů.  
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PŘÍLOHA 1   
CENÍK NA VYBRANÉ DRUHY ODPADŮ - ROK 2021 : 

 
Ceny za zneškodňování odpadů: svoz valníkovým nebo kontejnerovým vozidlem přes sklad NO 
Kód odpadu Název odpadu Kat. Cena za zneškodnění / kg 

030105 Dřevěné piliny, hobliny, odřezky O 3,60 Kč 

060106 Jiné kyseliny N 9,90 Kč 

070304 Rozpouštědla N 9,00 Kč 

080111 Odpadní barvy  N             10,90 Kč 

080117 Odpad z odstraňování barev  N 11,50 Kč 

080201 Prášková barva O 3,60 Kč 

080318 Tonery O 3,60 Kč 

080409 Odpadní lepidla a těsnicí materiály  N 11,50 Kč 

080410 Odpadní lepidla a těsnicí materiály bez nebezpečných látek O 3,60 Kč 

090101 Vodné roztoky vývojek a aktivátorů N 8,00 Kč 

090104 Ustalovače N 8,00 Kč 

110109 Kaly a filtrační koláče obs. NL N 5,70 Kč 

110111 Oplachové vody N 3,40 Kč 

120105 Plastové hobliny a třísky O 3,60 Kč 

120109 Odpadní řezné emulze N 3,40 Kč 

120112 Odpadní mazací tuky N 8,90 Kč 

120114 Kaly z obrábění N 4,40 Kč 

120120 Odpadní brusiva N 13,50 Kč 

120121 Odpadní brusiva bez nebezpečných látek O 3,60 Kč 

130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 1,20 Kč 

130802 Jiné emulze N 3,40 Kč 

130502 Kaly z odlučovačů oleje N 3,40 Kč 

130507 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N 3,00 Kč 

140603 Rozpouštědla N 9,00 Kč 

150101 Papírové obaly, dle druhu a množství a možnosti recyklace O 0 – 3,60 Kč 

150102 Plastové obaly, dle druhu a množství a možnosti recyklace O 0 – 3,60 Kč 

150103 Dřevěné obaly O 3,30 Kč 

150107 Skleněné obaly O 3,30 Kč 

150110 Znečištěné obaly N 10,90 Kč 

150202 Čistící tkanina obsahující nebezpečné látky N 10,00 Kč 

150203 Hadry, filtry, absorpční činidla O 3,60 Kč 

160103 Pneumatiky O 4,70 Kč 

160107 Olejové filtry N 10,50 Kč 

160112 Brzdové destičky bez nebezpečných látek O 3,60 Kč 

160113 Brzdové kapaliny N 8,40 Kč 

160114 Nemrznoucí kapaliny N 8,40 Kč 

160119 Plasty O 3,60 Kč 

160120 Sklo O 2,90 Kč 

160121 Nebezpečné součástky N 13,50 Kč 

160122 Vyřazené součástky bez nebezpečných látek O 3,60 Kč 

160506-7 Chemikálie – dle druhu N 50,00 Kč 

160601 Pb akumulátor  N + 2,00 Kč 

170604 Izolační materiály O 4,20 Kč 

170605 Stavební materiály obsahující azbest N 4,90 Kč 

180109 Nepoužitelná léčiva N 17,00 Kč 

ZO Elektronika, spotřebiče, lednice, zářivky, baterie  zdarma 

 LDPE pytel  10,00 Kč 

 
Dopravní a manipulační náklady:  
Poplatek za poskytnutí služby (doprava, manipulace, legislativa): 990,- Kč/svoz  
Hákový nosič malý   28,- Kč/km + manipulace s kontejnerem: 100,- Kč/úkon 
Hákový nosič velký   40,- Kč/km + manipulace s kontejnerem: 115,- Kč/úkon 
Řetězový nosič      38,- Kč/km + manipulace s kontejnerem: 115,- Kč/úkon 
Valník velký    35,- Kč/km + čekání, prostoje: 115,- Kč/15 min. 
Dodávkový automobil   25,- Kč/km + čekání, prostoje: 95,- Kč/15 min. 
Sací vůz    44,- Kč/km + čerpání, čištění, vypouštění 2.280,- Kč/hod.  
- K cenám bude účtována DPH dle platných právních předpisů.  
 

PŘÍLOHA 1

ELI

CENÍK NA VYBRANÉ DRUHY ODPADů - ROK 2021 :

Ceny za zneškodňování odpadů: svoz valníkovým nebo kontejnerovým vozidlem přes sklad NO
Kód odpadu Název odpadu Kat. Cena za zneškodnění/ kg
030105 Dřevěné piliny, hobliny, odřezky O 3,60 Kč
060106 Jiné kyseliny N 9,90 Kč
070304 Rozpouštědla N 9,00 Kč
080111 Odpadní barvy N 10,90 Kč
080117 Odpad z odstraňování barev N 11,50 Kč
080201 Prášková barva O 3,60 Kč
080318 Tonery O 3,60 Kč
080409 Odpadní lepidla a těsnicí materiály N 11,50 Kč
080410 Odpadní lepidla a těsnicí materiály bez nebezpečných látek O 3,60 Kč
090101 Vodné roztoky vývojek a aktivátorů N 8,00 Kč
090104 Ustalovače N 8,00 Kč
110109 Kaly a filtrační koláče obs. NL N 5,70 Kč
110111 Oplachové vody N 3,40 Kč
120105 Plastové hobliny a třísky O 3,60 Kč
120109 Odpadní řezné emulze N 3,40 Kč
120112 Odpadní mazací tuky N 8,90 Kč
120114 Kaly z obrábění N 4,40 Kč
120120 Odpadní brusiva N 13,50 Kč
120121 Odpadní brusiva bez nebezpečných látek O 3,60 Kč
130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 1,20 Kč
130802 Jiné emulze N 3,40 Kč
130502 Kaly z odlučovačů oleje N 3,40 Kč
130507 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N 3,00 Kč
140603 Rozpouštědla N 9,00 Kč
150101 Papírové obaly, dle druhu a množství a možnosti recyklace O 0 — 3,60 Kč
150102 Plastové obaly, dle druhu a množství a možnosti recyklace O 0 — 3,60 Kč
150103 Dřevěné obaly O 3,30 Kč
150107 Skleněné obaly O 3,30 Kč
150110 Znečištěné obaly N 10,90 Kč
150202 Čistící tkanina obsahující nebezpečné látky N 10,00 Kč
150203 Hadry, filtry, absorpční činidla O 3,60 Kč
160103 Pneumatiky O 4,70 Kč
160107 Olejové filtry N 10,50 Kč
160112 Brzdové destičky bez nebezpečných látek O 3,60 Kč
160113 Brzdové kapaliny N 8,40 Kč
160114 Nemrznoucí kapaliny N 8,40 Kč
160119 Plasty O 3,60 Kč
160120 Sklo O 2,90 Kč
160121 Nebezpečné součástky N 13,50 Kč
160122 Vyřazené součástky bez nebezpečných látek O 3,60 Kč
160506-7 Chemikálie — dle druhu N 50,00 Kč
160601 Pb akumulátor N + 2,00 Kč
170604 Izolační materiály O 4,20 Kč
170605 Stavební materiály obsahující azbest N 4,90 Kč
180109 Nepoužitelná léčiva N 17,00 Kč
20 Elektronika, spotřebiče, lednice, zářivky, baterie zdarma

LDPE pytel 10,00 Kč

Dopravní a manipulační náklady:
Poplatek za poskytnutí služby (doprava, manipulace, legislativa): 990,- Kč/svoz

28,- Kč/km + manipulace s kontejnerem: 100,- Kč/úkon
40,- Kč/km + manipulace s kontejnerem: 115,- Kč/úkon

38,- Kč/km + manipulace s kontejnerem: 115,- Kč/úkon

Hákový nosič malý
ljákový nosič velký
Retězový nosič
Valník velký
Dodávkový automobil
Sací vůz

35,- Kč/km + čekání, prostoje: 115,- Kč/15 min.
25,- Kč/km + čekání, prostoje: 95,- Kč/15 min.

44,- Kč/km + čerpání, čištění, vypouštění 2.280,- Kč/hod.
- K cenám bude účtována DPH dle platných právních předpisů.

ELIOD servis, sro., Vřesová 494, 330 08 Zruč-Senec, tel,_fax._e-mail_
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PŘÍLOHA 1   
CENÍK NA VYBRANÉ DRUHY ODPADŮ - ROK 2021 : 

 
Ceny za zneškodňování odpadů: svoz valníkovým nebo kontejnerovým vozidlem přes sklad NO 
Kód odpadu Název odpadu Kat. Cena za zneškodnění / kg 

030105 Dřevěné piliny, hobliny, odřezky O 3,60 Kč 

060106 Jiné kyseliny N 9,90 Kč 

070304 Rozpouštědla N 9,00 Kč 

080111 Odpadní barvy  N             10,90 Kč 

080117 Odpad z odstraňování barev  N 11,50 Kč 

080201 Prášková barva O 3,60 Kč 

080318 Tonery O 3,60 Kč 

080409 Odpadní lepidla a těsnicí materiály  N 11,50 Kč 

080410 Odpadní lepidla a těsnicí materiály bez nebezpečných látek O 3,60 Kč 

090101 Vodné roztoky vývojek a aktivátorů N 8,00 Kč 

090104 Ustalovače N 8,00 Kč 

110109 Kaly a filtrační koláče obs. NL N 5,70 Kč 

110111 Oplachové vody N 3,40 Kč 

120105 Plastové hobliny a třísky O 3,60 Kč 

120109 Odpadní řezné emulze N 3,40 Kč 

120112 Odpadní mazací tuky N 8,90 Kč 

120114 Kaly z obrábění N 4,40 Kč 

120120 Odpadní brusiva N 13,50 Kč 

120121 Odpadní brusiva bez nebezpečných látek O 3,60 Kč 

130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 1,20 Kč 

130802 Jiné emulze N 3,40 Kč 

130502 Kaly z odlučovačů oleje N 3,40 Kč 

130507 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N 3,00 Kč 

140603 Rozpouštědla N 9,00 Kč 

150101 Papírové obaly, dle druhu a množství a možnosti recyklace O 0 – 3,60 Kč 

150102 Plastové obaly, dle druhu a množství a možnosti recyklace O 0 – 3,60 Kč 

150103 Dřevěné obaly O 3,30 Kč 

150107 Skleněné obaly O 3,30 Kč 

150110 Znečištěné obaly N 10,90 Kč 

150202 Čistící tkanina obsahující nebezpečné látky N 10,00 Kč 

150203 Hadry, filtry, absorpční činidla O 3,60 Kč 

160103 Pneumatiky O 4,70 Kč 

160107 Olejové filtry N 10,50 Kč 

160112 Brzdové destičky bez nebezpečných látek O 3,60 Kč 

160113 Brzdové kapaliny N 8,40 Kč 

160114 Nemrznoucí kapaliny N 8,40 Kč 

160119 Plasty O 3,60 Kč 

160120 Sklo O 2,90 Kč 

160121 Nebezpečné součástky N 13,50 Kč 

160122 Vyřazené součástky bez nebezpečných látek O 3,60 Kč 

160506-7 Chemikálie – dle druhu N 50,00 Kč 

160601 Pb akumulátor  N + 2,00 Kč 

170604 Izolační materiály O 4,20 Kč 

170605 Stavební materiály obsahující azbest N 4,90 Kč 

180109 Nepoužitelná léčiva N 17,00 Kč 

ZO Elektronika, spotřebiče, lednice, zářivky, baterie  zdarma 

 LDPE pytel  10,00 Kč 

 
Dopravní a manipulační náklady:  
Poplatek za poskytnutí služby (doprava, manipulace, legislativa): 990,- Kč/svoz  
Hákový nosič malý   28,- Kč/km + manipulace s kontejnerem: 100,- Kč/úkon 
Hákový nosič velký   40,- Kč/km + manipulace s kontejnerem: 115,- Kč/úkon 
Řetězový nosič      38,- Kč/km + manipulace s kontejnerem: 115,- Kč/úkon 
Valník velký    35,- Kč/km + čekání, prostoje: 115,- Kč/15 min. 
Dodávkový automobil   25,- Kč/km + čekání, prostoje: 95,- Kč/15 min. 
Sací vůz    44,- Kč/km + čerpání, čištění, vypouštění 2.280,- Kč/hod.  
- K cenám bude účtována DPH dle platných právních předpisů.  
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PŘÍLOHA 1   
CENÍK NA VYBRANÉ DRUHY ODPADŮ - ROK 2021 : 

 
Ceny za zneškodňování odpadů: svoz valníkovým nebo kontejnerovým vozidlem přes sklad NO 
Kód odpadu Název odpadu Kat. Cena za zneškodnění / kg 

030105 Dřevěné piliny, hobliny, odřezky O 3,60 Kč 

060106 Jiné kyseliny N 9,90 Kč 

070304 Rozpouštědla N 9,00 Kč 

080111 Odpadní barvy  N             10,90 Kč 

080117 Odpad z odstraňování barev  N 11,50 Kč 

080201 Prášková barva O 3,60 Kč 

080318 Tonery O 3,60 Kč 

080409 Odpadní lepidla a těsnicí materiály  N 11,50 Kč 

080410 Odpadní lepidla a těsnicí materiály bez nebezpečných látek O 3,60 Kč 

090101 Vodné roztoky vývojek a aktivátorů N 8,00 Kč 

090104 Ustalovače N 8,00 Kč 

110109 Kaly a filtrační koláče obs. NL N 5,70 Kč 

110111 Oplachové vody N 3,40 Kč 

120105 Plastové hobliny a třísky O 3,60 Kč 

120109 Odpadní řezné emulze N 3,40 Kč 

120112 Odpadní mazací tuky N 8,90 Kč 

120114 Kaly z obrábění N 4,40 Kč 

120120 Odpadní brusiva N 13,50 Kč 

120121 Odpadní brusiva bez nebezpečných látek O 3,60 Kč 

130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 1,20 Kč 

130802 Jiné emulze N 3,40 Kč 

130502 Kaly z odlučovačů oleje N 3,40 Kč 

130507 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N 3,00 Kč 

140603 Rozpouštědla N 9,00 Kč 

150101 Papírové obaly, dle druhu a množství a možnosti recyklace O 0 – 3,60 Kč 

150102 Plastové obaly, dle druhu a množství a možnosti recyklace O 0 – 3,60 Kč 

150103 Dřevěné obaly O 3,30 Kč 

150107 Skleněné obaly O 3,30 Kč 

150110 Znečištěné obaly N 10,90 Kč 

150202 Čistící tkanina obsahující nebezpečné látky N 10,00 Kč 

150203 Hadry, filtry, absorpční činidla O 3,60 Kč 

160103 Pneumatiky O 4,70 Kč 

160107 Olejové filtry N 10,50 Kč 

160112 Brzdové destičky bez nebezpečných látek O 3,60 Kč 

160113 Brzdové kapaliny N 8,40 Kč 

160114 Nemrznoucí kapaliny N 8,40 Kč 

160119 Plasty O 3,60 Kč 

160120 Sklo O 2,90 Kč 

160121 Nebezpečné součástky N 13,50 Kč 

160122 Vyřazené součástky bez nebezpečných látek O 3,60 Kč 

160506-7 Chemikálie – dle druhu N 50,00 Kč 

160601 Pb akumulátor  N + 2,00 Kč 

170604 Izolační materiály O 4,20 Kč 

170605 Stavební materiály obsahující azbest N 4,90 Kč 

180109 Nepoužitelná léčiva N 17,00 Kč 

ZO Elektronika, spotřebiče, lednice, zářivky, baterie  zdarma 

 LDPE pytel  10,00 Kč 

 
Dopravní a manipulační náklady:  
Poplatek za poskytnutí služby (doprava, manipulace, legislativa): 990,- Kč/svoz  
Hákový nosič malý   28,- Kč/km + manipulace s kontejnerem: 100,- Kč/úkon 
Hákový nosič velký   40,- Kč/km + manipulace s kontejnerem: 115,- Kč/úkon 
Řetězový nosič      38,- Kč/km + manipulace s kontejnerem: 115,- Kč/úkon 
Valník velký    35,- Kč/km + čekání, prostoje: 115,- Kč/15 min. 
Dodávkový automobil   25,- Kč/km + čekání, prostoje: 95,- Kč/15 min. 
Sací vůz    44,- Kč/km + čerpání, čištění, vypouštění 2.280,- Kč/hod.  
- K cenám bude účtována DPH dle platných právních předpisů.  
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CENÍK NA VYBRANÉ DRUHY ODPADů - ROK 2021 :

Ceny za zneškodňování odpadů: svoz valníkovým nebo kontejnerovým vozidlem přes sklad NO
Kód odpadu Název odpadu Kat. Cena za zneškodnění/ kg
030105 Dřevěné piliny, hobliny, odřezky O 3,60 Kč
060106 Jiné kyseliny N 9,90 Kč
070304 Rozpouštědla N 9,00 Kč
080111 Odpadní barvy N 10,90 Kč
080117 Odpad z odstraňování barev N 11,50 Kč
080201 Prášková barva O 3,60 Kč
080318 Tonery O 3,60 Kč
080409 Odpadní lepidla a těsnicí materiály N 11,50 Kč
080410 Odpadní lepidla a těsnicí materiály bez nebezpečných látek O 3,60 Kč
090101 Vodné roztoky vývojek a aktivátorů N 8,00 Kč
090104 Ustalovače N 8,00 Kč
110109 Kaly a filtrační koláče obs. NL N 5,70 Kč
110111 Oplachové vody N 3,40 Kč
120105 Plastové hobliny a třísky O 3,60 Kč
120109 Odpadní řezné emulze N 3,40 Kč
120112 Odpadní mazací tuky N 8,90 Kč
120114 Kaly z obrábění N 4,40 Kč
120120 Odpadní brusiva N 13,50 Kč
120121 Odpadní brusiva bez nebezpečných látek O 3,60 Kč
130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 1,20 Kč
130802 Jiné emulze N 3,40 Kč
130502 Kaly z odlučovačů oleje N 3,40 Kč
130507 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N 3,00 Kč
140603 Rozpouštědla N 9,00 Kč
150101 Papírové obaly, dle druhu a množství a možnosti recyklace O 0 — 3,60 Kč
150102 Plastové obaly, dle druhu a množství a možnosti recyklace O 0 — 3,60 Kč
150103 Dřevěné obaly O 3,30 Kč
150107 Skleněné obaly O 3,30 Kč
150110 Znečištěné obaly N 10,90 Kč
150202 Čistící tkanina obsahující nebezpečné látky N 10,00 Kč
150203 Hadry, filtry, absorpční činidla O 3,60 Kč
160103 Pneumatiky O 4,70 Kč
160107 Olejové filtry N 10,50 Kč
160112 Brzdové destičky bez nebezpečných látek O 3,60 Kč
160113 Brzdové kapaliny N 8,40 Kč
160114 Nemrznoucí kapaliny N 8,40 Kč
160119 Plasty O 3,60 Kč
160120 Sklo O 2,90 Kč
160121 Nebezpečné součástky N 13,50 Kč
160122 Vyřazené součástky bez nebezpečných látek O 3,60 Kč
160506-7 Chemikálie — dle druhu N 50,00 Kč
160601 Pb akumulátor N + 2,00 Kč
170604 Izolační materiály O 4,20 Kč
170605 Stavební materiály obsahující azbest N 4,90 Kč
180109 Nepoužitelná léčiva N 17,00 Kč
20 Elektronika, spotřebiče, lednice, zářivky, baterie zdarma

LDPE pytel 10,00 Kč

Dopravní a manipulační náklady:
Poplatek za poskytnutí služby (doprava, manipulace, legislativa): 990,- Kč/svoz

28,- Kč/km + manipulace s kontejnerem: 100,- Kč/úkon
40,- Kč/km + manipulace s kontejnerem: 115,- Kč/úkon

38,- Kč/km + manipulace s kontejnerem: 115,- Kč/úkon

Hákový nosič malý
ljákový nosič velký
Retězový nosič
Valník velký
Dodávkový automobil
Sací vůz

35,- Kč/km + čekání, prostoje: 115,- Kč/15 min.
25,- Kč/km + čekání, prostoje: 95,- Kč/15 min.

44,- Kč/km + čerpání, čištění, vypouštění 2.280,- Kč/hod.
- K cenám bude účtována DPH dle platných právních předpisů.
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CENÍK NA VYBRANÉ DRUHY ODPADů - ROK 2021 :

Ceny za zneškodňování odpadů: svoz valníkovým nebo kontejnerovým vozidlem přes sklad NO
Kód odpadu Název odpadu Kat. Cena za zneškodnění/ kg
030105 Dřevěné piliny, hobliny, odřezky O 3,60 Kč
060106 Jiné kyseliny N 9,90 Kč
070304 Rozpouštědla N 9,00 Kč
080111 Odpadní barvy N 10,90 Kč
080117 Odpad z odstraňování barev N 11,50 Kč
080201 Prášková barva O 3,60 Kč
080318 Tonery O 3,60 Kč
080409 Odpadní lepidla a těsnicí materiály N 11,50 Kč
080410 Odpadní lepidla a těsnicí materiály bez nebezpečných látek O 3,60 Kč
090101 Vodné roztoky vývojek a aktivátorů N 8,00 Kč
090104 Ustalovače N 8,00 Kč
110109 Kaly a filtrační koláče obs. NL N 5,70 Kč
110111 Oplachové vody N 3,40 Kč
120105 Plastové hobliny a třísky O 3,60 Kč
120109 Odpadní řezné emulze N 3,40 Kč
120112 Odpadní mazací tuky N 8,90 Kč
120114 Kaly z obrábění N 4,40 Kč
120120 Odpadní brusiva N 13,50 Kč
120121 Odpadní brusiva bez nebezpečných látek O 3,60 Kč
130208 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N 1,20 Kč
130802 Jiné emulze N 3,40 Kč
130502 Kaly z odlučovačů oleje N 3,40 Kč
130507 Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N 3,00 Kč
140603 Rozpouštědla N 9,00 Kč
150101 Papírové obaly, dle druhu a množství a možnosti recyklace O O — 3,60 Kč
150102 Plastové obaly, dle druhu a množství a možnosti recyklace O O — 3,60 Kč
150103 Dřevěné obaly O 3,30 Kč
150107 Skleněné obaly O 3,30 Kč
150110 Znečištěné obaly N 10,90 Kč
150202 Čistící tkanina obsahující nebezpečné látky N 10,00 Kč
150203 Hadry, filtry, absorpční činidla O 3,60 Kč
160103 Pneumatiky O 4,70 Kč
160107 Olejové filtry N 10,50 Kč
160112 Brzdové destičky bez nebezpečných látek O 3,60 Kč
160113 Brzdové kapaliny N 8,40 Kč
160114 Nemrznoucí kapaliny N 8,40 Kč
160119 Plasty O 3,60 Kč
160120 Sklo O 2,90 Kč
160121 Nebezpečné součástky N 13,50 Kč
160122 Vyřazené součástky bez nebezpečných látek O 3,60 Kč
160506-7 Chemikálie — dle druhu N 50,00 Kč
160601 Pb akumulátor N + 2,00 Kč
170604 Izolační materiály O 4,20 Kč
170605 Stavební materiály obsahující azbest N 4,90 Kč
180109 Nepoužitelná léčiva N 17,00 Kč
20 Elektronika, spotřebiče, lednice, zářivky, baterie zdarma

LDPE pytel 10,00 Kč

Dopravní a manipulační náklady:
Poplatek za poskytnutí služby (doprava, manipulace, legislativa): 990,- Kč/svoz

28,- Kč/km + manipulace s kontejnerem: 100,- Kč/úkon
40,- Kč/km + manipulace s kontejnerem: 115,- Kč/úkon

38,- Kč/km + manipulace s kontejnerem: 115,- Kč/úkon

Hákový nosič malý
|;lákový nosič velký
Retězový nosič
Valník velký
Dodávkový automobil
Sací vůz

35,- Kč/km + čekání, prostoje: 115,- Kč/15 min.
25,- Kč/km + čekání, prostoje: 95,- Kč/15 min.

44,- Kč/km + čerpání, čištění, vypouštění 2.280,- Kč/hod.
- K cenám bude účtována DPH dle platných právních předpisů.
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