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# Číslo smlouvy centrálního zadavatele: 2021/02579/OPftPO/DSB
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Rámcová smlouva•'A
;rv

„Odpadové hospodářství příspěvkových organizací
Olomouckého kraje 2021 - 2023“

>:

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami:

1. smluvní strana

Název:

Sídlo:
IČO:
DIČ:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

(dále též „Centrální zadavatel")

Olomoucký kraj

Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, Olomouc PSČ 779 00

60609460
CZ60609460

hejtmanem Olomouckého kraje

č. ú.

a všechny další subjekty specifikované v Příloze č. 1 této Rámcové smlouvy, které
Centrální zadavatel zároveň zastupuje na základě smlouvy o centralizovaném
zadávání uzavřené na základě schválení usnesením Rady Olomouckého kraje
č. UR/14/32/2017 ze dne 18. 4. 2017.

a

2. smluvní strana

Obchodní firma/jméno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Zastoupen(a/o):

Bankovní spojení:
Spisová značka:

Kontaktní osoba:

E-mail:
Telefon:

SUEZ CZ a.s.

Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2

25638955
CZ25638955

prokuristou

č. ú.
B 9378 vedená u Městského soudu v Praze

(dále jen „Poskytovatel")

oba společně dále jen „smluvní strany"
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Pro účely této Rámcové smlouvy budou dále uvedeným výrazům či slovním spojením 
přikládány uvedené významy:

„Smlouva" nebo „Rámcová smlouva" - tato rámcová smlouva, včetně jejich příloh;

„Centrální zadavatel" - označení pro zadavatele dle § 9 zákona o zadávání 
veřejných zakázek;

„Objednatelé" - společné označení pro všechny osoby uvedené v Příloze č. 1 
Smlouvy;

„Objednatel" - každý z Objednatelů jednotlivě a samostatně bez vazby na ostatní 
Objednatele;

„Účastníci" - společné označení pro Poskytovatele a všechny Objednatele;

„zadávací řízení" - zadávací řízení s názvem „Odpadové hospodářství příspěvkových 
organizací Olomouckého kraje 2021-2023", jehož Oznámení o zahájení zadávacího 
řízení bylo dne 19. 3. 2021 uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním 
číslem zakázky Z2021-009386 a zadávací dokumentace byla na profilu zadavatele 
zveřejněna pod evidenčním číslem zakázky VZ0111667 (Systémové číslo 
P21V00190661);

„nabídka Poskytovatele" - nabídka Poskytovatele ze dne 15. 4. 2021 podaná 
Poskytovatelem v zadávacím řízení;

„účastnická smlouva" - smlouva o poskytování služeb odpadového hospodářství 
uzavřená mezi Objednatelem a Poskytovatelem pro konkrétního Objednatele nebo 
pro konkrétní služby odebrané Objednatelem; tvarem jednotného čísla „účastnická 
smlouva" se rozumí každá účastnická smlouva jednotlivě a samostatně bez vazby 
na ostatní účastnické smlouvy;

„účastnické smlouvy" - hromadné označení pro všechny účastnické smlouvy 
Objednatelů, příp. jednotlivého Objednatele;

„nová účastnická smlouva" - smlouva o poskytování služeb odpadového 
hospodářství, kterou Objednatel uzavře s Poskytovatelem po dobu účinnosti Smlouvy, 
přičemž nová účastnická smlouva se bude vždy řídit Smlouvou; tvarem jednotného 
čísla „nová účastnická smlouva" se zároveň rozumí každá nová účastnická smlouva 
jednotlivě a samostatně bez vazby na ostatní nové účastnické smlouvy;

„nové účastnické smlouvy" - hromadné označení pro všechny nové účastnické 
smlouvy Objednatelů, příp. jednotlivého Objednatele;

„služba" - předmět Smlouvy, tj. svoz, likvidace a využití odpadu, pronájem nádob 
na odpad;

„ceník" - Příloha č. 2 Smlouvy, jež stanoví jednotkové ceny za poskytované služby;

„faktura" - daňový nebo účetní doklad vystavený Poskytovatelem;

„občanský zákoník" - zákon č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů;

„zákon o zadávání veřejných zakázek" - zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
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„zákon o registru smluv"-zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů;

„zákon o DPH“ - zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů;

„zákon o účetnictví" - zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů;

„zákon o odpadech" - zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 
předpisů.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení prováděného 
Centrálním zadavatelem ve smyslu § 131 zákona o zadávání veřejných 
zakázek. Jednotlivá ustanovení Smlouvy, účastnických smluv a nových 
účastnických smluv tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami 
zadávacího řízení a nabídkou Poskytovatele.

Účelem Smlouvy je zabezpečení poskytování služeb odpadového hospodářství 
včetně logistického zajištění, a to v souladu s podmínkami sjednanými 
Smlouvou tak, aby byl zajištěn řádný provoz Objednatelů.

Každý z Objednatelů je oprávněn po uzavření Smlouvy jednat svým jménem 
na svůj účet bez souhlasu ostatních Objednatelů, s výjimkou změn nebo 
ukončení Smlouvy. Právní jednání učiněné Objednatelem na základě Smlouvy 
nebo v souvislosti s ní bez souhlasu ostatních Objednatelů, vyvolává právní 
účinky pouze ve vztahu k Objednateli, jenž toto jednání učinil.

2.1.

2.2.

2.3.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Předmětem Smlouvy je poskytování služeb odpadového hospodářství, 
tj. zajištění svozu odpadu Poskytovatelem z míst, kde jsou Objednatelem 
uloženy, včetně předání příslušných dokladů, které se k předmětu Smlouvy 
vztahují. Poskytovatel se zavazuje odpad převzít do svého vlastnictví, zajistit 
svoz odpadu a jeho likvidaci či využití odpadu v souladu s platnými právními 
předpisy. Předmětem Smlouvy je i pronájem nádob na odpad. Poskytovatel 
se zavazuje poskytnout požadované nádoby na odpad.

Předmětem Smlouvy je úprava práv a povinností Účastníků zejm. v souvislosti 
s uzavíráním a plněním nových účastnických smluv, změnami a plněním 
účastnických smluv.

Objednatelé se zavazují hradit ceny za řádně poskytnuté služby 
Poskytovatelem na základě jednotlivých nových účastnických smluv, 
resp. účastnických smluv a Smlouvy, a to za podmínek upravených dále 
ve Smlouvě.

3.2.

3.3.
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3.4. Poskytovatel se zavazuje veškerý odpad, který mu bude Objednatelem předán
k likvidaci, zlikvidovat v souladu s právními předpisy, ve lhůtách vyžadovaných
právními předpisy, a za použití zařízení k tomu určených.

3.5. Svozem odpadu se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech
nezbytných úkonů Poskytovatele pro řádné plnění služby a dále provedení
všech činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy, jejichž provedení
je pro splnění předmětu Smlouvy nezbytné.

3.6. Po dobu účinnosti Rámcové smlouvy se Poskytovatel zavazuje zajistit službu
pro Objednatele v množství, druhu odpadu a za podmínek stanovených
v účastnické smlouvě, resp. v nové účastnické smlouvě, vše v souladu
se zadávacím řízením a nabídkou Poskytovatele.

3.7. Služby budou poskytovány Poskytovatelem Objednateli na základě údajů
uvedených v jednotlivých účastnických smlouvách, resp. nových účastnických
smlouvách, případně na základě samostatných žádostí Objednatele (dále také
„objednávka"). Tyto žádosti mohou být činěny elektronicky (např. e-mailem)
nebo listinnou formou na kontaktní údaje uvedené Poskytovatelem
v jednotlivých účastnických smlouvách, resp. nových účastnických smlouvách.
Případnou změnu kontaktních údajů je Poskytovatel povinen bez zbytečného
odkladu oznámit Centrálnímu zadavateli, který je ihned předá Objednatelům.
Poskytovatel je povinen potvrdit objednávku učiněnou Objednatelem v souladu
s účastnickou, resp. novou účastnickou smlouvou prokazatelným způsobem
(např. e-mailem) Objednateli nejpozději do 1 pracovního dne ode dne jejího
obdržení.

3.8. V případě, že Poskytovatel nebude moci v termínu podle objednávky službu
provést, je povinen o tom Objednatele informovat nejpozději 2 pracovní dny
předem, V takovém případě se neuplatní sankce podle čl. 8. odst. 8.1. Smlouvy.
V opačném případě nese Poskytovatel odpovědnost za případný vznik škody
vzniklé Objednateli v důsledku neoznámení této skutečnosti a neprovedení
služby včas, čímž není dotčeno právo Objednatele na uplatnění smluvní sankce
vůči Poskytovateli, kterou Poskytovatel uhradí vedle náhrady škody,

3.9. Služby budou poskytovány Poskytovatelem Objednateli také na základě
předpokládaného objemu služeb dle příloh zadávací dokumentace veřejné
zakázky. Objednatelé nejsou však povinni předpokládané množství skutečně
využít, popřípadě mohou uvedený předpokládaný objem překročit. V případě,
že Objednatel předpokládané množství služeb nevyužije nebo jej překročí,
zavazuje se Poskytovatel uskutečnit poskytované služby za jednotkové ceny
uvedené v ceníku, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy.

3.10. Poskytovatel zašle Centrálnímu zadavateli přehled plnění dle této Smlouvy
za každé kalendářní čtvrtletí. Data budou zaslána elektronicky v otevřeném,
strojově čitelném formátu (např. xlsx), a to nejpozději do 20. dne následujícího
měsíce po skončení kalendářního čtvrtletí roku na adresu

Přehled plnění bude obsahovat hodnotu veškerých
poskytovaných služeb (v Kč bez DPH) na základě této Smlouvy, účastnických
smluv, resp. nových účastnických smluv za ukončené kalendářní čtvrtletí.
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4. ÚČASTNICKÁ SMLOUVA

4.1. Na základě Smlouvy bude Poskytovatel uzavírat s Objednateli podle aktuálních 
potřeb Objednatelů jednotlivé nové účastnické smlouvy. Předmětem nových 
účastnických smluv bude zejména vymezení služeb požadovaných Objednateli 
a vymezení jejich cen v souladu s ceníkem (Příloha č. 2 této Smlouvy).

4.2. Poskytovatel se zavazuje po dobu účinnosti Smlouvy uzavřít s Objednatelem 
na základě jeho žádosti novou účastnickou smlouvu vždy do 5 pracovních dnů 
ode dne obdržení žádosti Objednatele a poskytovat Objednateli služby 
dle podmínek upravených ve Smlouvě.

4.3. Odmítnutí uzavření nové účastnické smlouvy ze strany Poskytovatele 
je podstatným porušením povinností Poskytovatele dle této Smlouvy.

4.4. Účastníci výslovně sjednávají, že bude-li mezi Objednatelem a Poskytovatelem 
po dobu účinnosti Smlouvy uzavřena jakákoli smlouva, jež se bude týkat 
poskytovaných služeb uvedených v předmětu Smlouvy, je Poskytovatel 
povinen poskytovat Objednateli služby v souladu se Smlouvou.

4.5. Účastníci výslovně sjednávají, že účastnické smlouvy se budou ode dne nabytí 
účinnosti Smlouvy řídit Smlouvou. Budou-li ustanovení účastnické smlouvy 
a Smlouvy v rozporu, mají přednost ustanovení této Smlouvy.

4.6. Účastníci výslovně sjednávají, že účastnické smlouvy a nové účastnické 
smlouvy se stávají smlouvami na dobu určitou dle Rámcové smlouvy 
s výpovědní dobou 1 měsíc.

4.7. Je-li jakékoliv ustanovení Smlouvy, účastnické smlouvy, nebo nové účastnické 
smlouvy ve smyslu § 1751 občanského zákoníku v rozporu s ustanovením 
obchodních podmínek Poskytovatele, mají tato odchylná ustanovení obsažená 
ve Smlouvě, účastnické smlouvě nebo nové účastnické smlouvě přednost 
před obchodními podmínkami Poskytovatele.

5. SVOZ ODPADU

5.1. Na základě příslušné účastnické smlouvy, resp. nové účastnické smlouvy, nebo 
na základě samostatné objednávky provede Poskytovatel svoz odpadu, a to 
v určeném druhu, množství, v čase a v souladu s platnými právními předpisy, 
které se k odpadovému hospodářství a nakládání s odpady vztahují.

5.2. Poskytovatel se zavazuje, na základě údajů uvedených v účastnické smlouvě, 
resp. nové účastnické smlouvě, převzít na vlastní náklady odpad v uvedeném 
místě do svého vlastnictví a provést jeho svoz ve stanovené lhůtě, uvedené 
v jednotlivých účastnických smlouvách, resp. v nových účastnických smlouvách 
(Příloha č. 3 účastnických smluv, resp. nových účastnických smluv). 
Poskytovatel na své náklady zajistí likvidaci odpadu či jeho využití v souladu 
s právními předpisy.
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Poskytovatel se zavazuje, na základě samostatné objednávky Objednatele, 
převzít na vlastní náklady odpad v místě uvedeném na objednávce do svého 
vlastnictví a provést jeho svoz ve lhůtě uvedené na objednávce. Poskytovatel 
na své náklady zajistí likvidaci odpadu či jeho využití v souladu s právními 
předpisy.

Předpokládané množství a druh odpadu je orientační (v závislosti na skutečné 
potřebě) a nejsou závazné. Konkrétní druh, frekvence svozu a další informace 
potřebné ke svozu odpadu budou Objednatelem upřesněny v účastnické 
smlouvě, resp. nové účastnické smlouvě, případně v samostatné objednávce.

Poskytovatel je povinen provést při přejímce kontrolu předávaného druhu 
a množství odpadu a správnost údajů potvrdit svým podpisem na "Předávacím 
listu odpadu" pro všechny druhy odpadu. U nebezpečného odpadu se 
Poskytovatel zavazuje vést evidenci elektronicky v Integrovaném systému 
plnění ohlašovacích povinností („dále také ISPOP"), a to dle platné legislativy. 
Na požádání Objednatele Poskytovatel Objednateli vydá potvrzení o likvidaci 
jím vyprodukovaného odpadu.

U vážení odpadu jsou povinni být přítomni zástupci obou smluvních stran 
(dle účastnických smluv, resp. nových účastnických smluv), případně jimi 
pověření zaměstnanci. Pokud Objednatel není vybaven vlastním odpovídajícím 
vážním zařízením a vážení bude prováděno až v zařízení, kam je odpad 
předáván, není Objednatel povinen se takového vážení účastnit.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6, DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Na základě Smlouvy, účastnické smlouvy, resp. nové účastnické smlouvy bude 
Poskytovatel poskytovat služby po dobu její účinnosti dle čl. 12. odst. 12.1. 
Smlouvy.

Za datum předání odpadu Objednatelem Poskytovateli do jeho vlastnictví 
se považuje den, ve kterém Poskytovatel převezme odpad od Objednatele 
podle čl. 5. odst. 5.2. a 5.3.

Svozy odpadu budou realizovány pouze v pracovní dny, bližší požadavky 
(tj. hodina zahájení svozu, místo a další specifika) budou řešeny jednotlivými 
účastnickými smlouvami, resp. novými účastnickými smlouvami, případně 
samostatnými objednávkami, přičemž v případě naléhavé potřeby lze 
po dohodě s Poskytovatelem objednat i mimořádný svoz, který bude realizován 
do 24 hodin od doručení objednávky mimořádného svozu Objednatelem. 
U infekčních odpadů musí být svoz proveden nejpozději do 48 hodin 
od doručení objednávky Objednatelem.

Služby poskytované na základě účastnické smlouvy, resp. nové účastnické 
smlouvy budou poskytovány v místě, kde je odpad Objednatele uložen, 
nevyplývá-li z objednávky, účastnických smluv, resp. nových účastnických 
smluv nebo z povahy věci jinak.

Nejsou-li lhůty pro poskytování plnění dle účastnické smlouvy, resp. nové 
účastnické smlouvy stanoveny, nebo nejsou-li jinak samostatně sjednány,

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
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zavazuje se Poskytovatel požadované nebo sjednané plnění poskytnout v době 
stanovené dle 61. 6. odst. 6.3.

Místem přejímky odpadu je místo (prostory), kde má Objednatel odpad uložen 
a ktere je uvedeno v účastnické smlouvě, resp. nové účastnické smlouvě nebo 
v objednávce Objednateie. Poskytovatel je v těchto prostorách povinen zajistit 
udrženi pořádku a na vlastní náklady zajistit odklizení případného nepořádku 
který vznikne jeho činností při nakládání nebo odčerpávání odpadu.

6.6.

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

?en® za poskytování S|užeb bude vždy stanovena na základě ceníku (Příloha 
c. 2 teto Smlouvy). Ceník obsahuje jednotkové ceny, přičemž cena 
poskytnutých služeb bude stanovena na základě skutečně Poskytovatelem 
poskytnutých a Objednatelem čerpaných služeb.

7.2. Veškeré řádně a včas poskytnuté služby budou hrazeny platbou na účet 
Poskytovatele uvedený v záhlaví této smlouvy a fakturovány na základě 
mesicmch faktur, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného kalendářního měsíce. V této měsíční faktuře budou vyúčtovány 
všechny svozy odpadu realizované v daném kalendářním měsíci. V případě 
zeje Poskytovatel plátce DPH, zavazuje se použít na faktuře bankovní účet 
zverejneny v registru plátců podle § 96 zákona o DPH.

7.1.

7.3. Ceny uvedené v ceníku jsou cenami nejvýše přípustnými a není možné 
je překročit za žádných podmínek s výjimkou změny sazeb DPH, Poskytovatel 
je za poskytnuté služby oprávněn účtovat pouze částky odpovídající cenám 
uvedeným v ceníku za stanovené plnění (jednotky).

7.4. Sazba DPH bude vždy účtována podle sazby platné v den uskutečnění 
zdarntelneh0 plnění s výjimkou plnění podléhajícího režimu přenesení daně 
podle § 92f zákona o DPH. Není-li Poskytovatel plátcem DPH, nebude DPH 
Objednateli účtována.

7.5. V případě že se Poskytovatel stane v průběhu realizace předmětu plnění 
plátcem DPH, nebude k ceně dle Přílohy č. 2 této Smlouvy připočtena DPH 
ve vysi dle platných a účinných právních předpisů. DPH ve výši dle platných 
a ucjnnych právních předpisů bude od ceny uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvv 
odečtena pro získání základu daně, a to i v případě použití režimu přenesení 
dané podle § 92f zákona o DPH.

Cena za poskytování služeb bude Objednatelem Poskytovateli hrazena v české 
mene mesicne zpětně na základě faktur.

Cena za poskytnuté služby může být vyfakturována až po jejich poskytnutí.

Lhůta splatnosti faktur musí činit nejméně 30 kalendářních dnů 
ode dne doručení faktury Objednateli. V případě rozporu mezi splatností 
uvedenou na faktuře a vyplývající ze Smlouvy, je faktura splatná 30 den ode 
dne jejího doručení Objednateli.

7.6.

7.7.

7.8.

Strana 7 z 14



7.9. Faktury vystavené Poskytovatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu 
dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené v§ 435 občanského zákoníku. 
V případě, že Poskytovatel není plátcem DPH, musí faktura splňovat náležitosti 
účetního dokladu dle zákona o účetnictví a náležitosti stanovené v § 435 
občanského zákoníku. Přílohou každé faktury bude oboustranně podepsaný 
záznam o poskytnutí plnění.

7.10. V případě, že fakturou bude chybně vyúčtována cena nebo nebude obsahovat 
některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je Objednatel oprávněn 
před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu Poskytovateli k provedení opravy 
s vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel opraví fakturu vystavením faktury 
nové. Dnem odeslání faktury obsahující vady Poskytovateli přestává běžet 
původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení 
nové faktury Objednateli.

7.11. Povinnost Objednatele zaplatit vyúčtovanou částku je splněna dnem odepsání 
příslušné částky z účtu Objednatele.

7.12. Poskytovatel odpovídá za to, že sazba DPH (nebo režim přenesení daně) bude 
ve vztahu ke všem plněním poskytovaným na základě této Smlouvy 
a účastnické smlouvy, resp. nové účastnické smlouvy stanovena v souladu 
s platnými a účinnými právními předpisy.

7.13. Příjemce zdanitelného plnění (Objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut 
zvláštního způsobu zajištění DPH ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud 
poskytovatel zdanitelného plnění (Poskytovatel) bude požadovat úhradu 
za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti 
příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně 
(tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce 
zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty předem bude o poskytovateli 
zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, 
že je nespolehlivým plátcem, a dále i v případě naplnění kritérií uvedených 
v § 109 odst. 1 a 2 zákona o DPH.

7.14. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění 
uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude 
příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného 
plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná 
výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho 
místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti.
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7.15. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění 
DPH ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši DPH 
uvedene na daňovém dokladu, vystaveném poskytovatelem zdanitelného 
plném na účet poskytovatele zdanitelného plnění, vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části 
zavazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást 
sjednané ceny za zdanitelné plnění. Nárok poskytovatele zdanitelného plnění 
na uhradu DPH tímto zaniká.

7.16. Objednávky s plněním přesahujícím limitní částku 100 000 Kč (včetně DPH), 
budou obsahovat formulaci: „Objednatel (příjemce zdanitelného plnění) 
si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění DPH podle 
§ 109a zákona o DPH vůči nespolehlivým plátcům podle § 106a zákona o DPH 
a dále i v případě naplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 zákona o DPH. 
Tato úhrada DPH v termínu splatnosti bude považována za splnění části 
závazku ve výši DPH příjemcem zdanitelného plnění".

8. SANKCE

8.1. V případě neposkytnutí služby dle čl. 3. této Smlouvy řádně a včas, 
je Poskytovatel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý 
případ a každý i jen započatý den prodlení.

8.2. V případě prodlení Objednatele s úhradou peněžitého plnění je Poskytovatel 
oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 
dle platných a účinných právních předpisů.

8.3. V případě prodlení Poskytovatele s uzavřením účastnické smlouvy (čl. 4 
odst. 4.2.), je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč, a to za každou novou účastnickou smlouvu, s jejímž 
uzavřením bude v prodlení a za každý i jen započatý den prodlení s uzavřením 
nové účastnické smlouvy.

8.4. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv splatnou nebo nesplatnou peněžitou 
pohledávku za Poskytovatelem vzniklou na základě této Smlouvy, účastnické 
smlouvy, resp. nové účastnické smlouvy.

8.5. V případě, že Poskytovatel poruší jinou povinnost stanovenou touto Smlouvou, 
ang by pro její porušení byla stanovena smluvní pokuta (např. povinnost 
dle čl. 10. nebo čl. 11. odst. 11.6. Smlouvy), má v takovém případě Objednatel 
právo na smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každé porušení. Je-li stanovena 
doba pro splnění smluvní povinnosti, je Objednatel oprávněn požadovat 
po Poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každé porušení 
a každý i jen započatý den prodleni (např. čl. 3. odst 3 10)

8.6. Způsobí-li Poskytovatel Objednateli v souvislosti........ 1 s poskytováním služeb
jakoukoliv ujmu, je povinen nahradit Objednateli vedle újmy na jmění též úimu 
nemajetkovou.
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8.7. V případě, že poskytovatel plnění nepoužije na faktuře bankovní účet 
zveřejněný v registru plátců definovanou touto smlouvou, je Objednatel 
oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč za každou takto 
vystavenou fakturu.

8.8. Poskytovatel je povinen splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní 
pokutou, i po jejím zaplacení, není-li touto Smlouvou stanoveno jinak.

8.9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou 
lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

8.10. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování 
Poskytovateli.

9. PODDODAVATELÉ

Poskytovatel je oprávněn pověřit poskytováním služeb nebo jejich části třetí 
osobu (dále také „poddodavatel").

Poskytovatel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by poskytování 
služeb prováděl sám.

9.1.

9.2.

10. POJIŠTĚNÍ

10.1. Poskytovatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má sjednáno pojištění 
odpovědnosti za škodu nebo jinou újmu způsobenou Poskytovatelem 
při výkonu své činnosti třetím osobám se společností XL Insurance Company 
SE na základě pojistné smlouvy č. AT00022249LI21A s limitem pojistného 
plnění ve výši min. 5 000 000 Kč.

10.2. Poskytovatel je povinen být v tomto rozsahu pojištěn po celou dobu trvání této 
Smlouvy a na požádání je povinen neprodleně doložit Centrálnímu zadavateli 
potvrzení o trvání tohoto pojištění (popř. o pojištění v obdobném rozsahu).

11. OSTATNÍ USTANOVENÍ

11.1. Práva Objednatele spojená s kontrolou plnění poskytovaného Poskytovatelem 
na základě Smlouvy a účastnické smlouvy, resp. nové účastnické smlouvy, 
jakož i jiná oprávnění náležející dle Smlouvy a nové účastnické smlouvy, 
resp. účastnické smlouvy Objednateli, je oprávněn vykonávat kromě 
příslušného Objednatele i Centrální zadavatel, a to z titulu pověření k této 
činnosti Objednatelem. Úkony Centrálního zadavatele vůči Poskytovateli 
i ve vztahu k plnění Smlouvy, jakož i ve vztahu k nové účastnické smlouvě, 
resp. účastnické smlouvě, jsou považována za jednání Objednatele.
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11.2. Centrální zadavatel je oprávněn kontrolovat plnění poskytovaná
Poskytovatelem Objednateli dle této Smlouvy a účastnické smlouvy, resp. nové
účastnické smlouvy, a to zejména v následujícím rozsahu:

a) kontrola plnění smluvních podmínek sjednaných Smlouvou, účastnickou
smlouvou, resp. novou účastnickou smlouvou;

b) kontrola plnění Poskytovatele z hlediska sjednaného předmětu Smlouvy,
účastnické smlouvy, resp. nové účastnické smlouvy;

c) kontrola vyúčtování plnění poskytnutého Poskytovatelem na základě
účastnické smlouvy, resp. nové účastnické smlouvy;

d) kontrola kvality a zákonnosti poskytovaných služeb;
e) kontrola odstraňování vad u služeb.

11.3. Objednatelé a Poskytovatel se zavazují poskytnout Centrálnímu zadavateli
veškerou nezbytnou součinnost pro provedení kontroly v rozsahu sjednaném
v tomto článku Smlouvy.

11.4. Poskytnutí služby podle této Smlouvy vykazuje vady, jestliže způsob jeho
provedení neodpovídá postupu předpokládanému v čl. 3. a čl. 5. této Smlouvy.
Poskytovatel je povinen tyto vady bezplatně odstranit, a to nejpozději
do 48 hodin od doručení výzvy Objednatele. Poskytovatel je povinen sepsat
o tom zápis, jestliže bude o to Objednatelem požádán.

Vady poskytnuté služby podle této Smlouvy je Objednatel oprávněn reklamovat
elektronicky (např. e-mailem) nebo listinnou formou ihned po jejich zjištění,
nejpozději však do 10 dnů ode dne převzetí odpadu Poskytovatelem dle čl. 5.'
odst. 5.4. jinak jeho právo na bezplatné odstranění vad předmětu plnění
Poskytovatelem zaniká. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu
případně vzniklé škody podle obecně platných právních předpisů. Reklamace
se zasílají na kontaktní údaje uvedené Poskytovatelem v jednotlivých
účastnických smlouvách, resp, nových účastnických smlouvách.

11.5.

11.6. Poskytovatel se zavazuje zaslat Centrálnímu zadavateli, ,. , , „ - mimo přehledů
definovaných vel. 3. odst. 3.10. i jednorázový přehled celkového plnění
ze Smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů od ukončení účinnosti této
Smlouvy, případně od jeho vyžádání v průběhu trvání Smlouvy. Data budou
zaslána elektronicky v otevřeném, strojově čitelném formátu (např xlsx)
na adresu Přehled plnění bude obsahovat všechna
plnění poskytnutá Poskytovatelem na základě Smlouvy, účastnických smluv
resp. nových účastnických smluv. Z přehledu plnění bude patrné označení
Objednatele (např. IČO), množství, měrná jednotka, poskytnutá služba, včetně
její specifikace a cena bez DPH.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. Dojde-li k uveřejnění
této Smlouvy v registru smluv před 1. 8. 2021, nabývá Smlouva účinnosti dne
1. 8. 2021. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 7. 2023.
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12.2. Ukončením účinnosti Smlouvy, účastnické smlouvy, ale i nové účastnické 
smlouvy, zaniká povinnost Poskytovatele poskytovat služby dle Smlouvy. Toto 
se netýká odpadu, který byl předán do vlastnictví Poskytovateli před ukončením 
účinnosti Smlouvy, neurčí-li Objednatel jinak.

12.3. Právní vztahy založené Smlouvou a novými účastnickými smlouvami se řídí 
zejména ustanoveními občanského zákoníku a ustanoveními zákona 
o odpadech.

12.4. Smlouvu lze měnit pouze písemně formou dodatku, pořadově očíslovaného 
a podepsaného Centrálním zadavatelem a. Zánikem některého Objednatele 
Smlouva vůči ostatním Objednatelům nezaniká, ke změně Smlouvy není třeba 
jednání zaniklého Objednatele.

12.5. Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, účastnické smlouvy, 
resp. nové účastnické smlouvy (případně od všech uzavřených účastnických 
smluv, resp. všech nových účastnických smluv), příslušný Objednatel může 
odstoupit pouze od jím uzavřené účastnické smlouvy, resp. nové účastnické 
smlouvy, a to:

a) v případě, že dojde k podstatnému porušení některé z povinností uložených 
Poskytovateli ze Smlouvy, z účastnické smlouvy resp. nové účastnické 
smlouvy. Objednatel může odstoupit pouze v případě, že Poskytovatel 
poruší povinnosti vyplývající z jím uzavřené účastnické smlouvy, resp. nové 
účastnické smlouvy;

b) v případě, že dojde nejméně 3x k nepodstatnému porušení povinností 
uložených Poskytovateli z této Smlouvy, účastnické smlouvy, resp. nové 
účastnické smlouvy. Objednatel může odstoupit pouze v případě, 
že Poskytovatel poruší povinnosti vyplývající z jím uzavřené účastnické 
smlouvy, resp. nové účastnické smlouvy;

c) v případě, že Poskytovatel nebude i přes písemnou výzvu Centrálního 
zadavatele či Objednatele respektovat oprávněné pokyny Centrálního 
zadavatele či Objednatele vztahující se k službám poskytovaným 
na základě Smlouvy, účastnické smlouvy, resp. nové účastnické smlouvy. 
Objednatel může odstoupit pouze v případě, že Poskytovatel nebude ani 
přes písemnou výzvu Objednatele respektovat oprávněné pokyny 
Objednatele vztahující se k službám poskytovaným prováděným 
na základě jím uzavřené účastnické smlouvy, resp. nové účastnické 
smlouvy;

d) z důvodů uvedených přímo v účastnické smlouvě, resp. v nové účastnické 
smlouvě. Objednatel může odstoupit pouze z důvodů uvedených v jím 
uzavřené účastnické smlouvě, resp. v nové účastnické smlouvě;

e) v případě, že Poskytovatel porušuje zákon o odpadech;
f) v případě, že nabude právní moci rozhodnutí soudu o úpadku 

Poskytovatele, nebo bude insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek 
majetku Poskytovatele;

g) v případě, že Poskytovatel poruší svou povinnost dle ustanovení čl. 10. 
odst. 10.2. této Smlouvy.
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12.6.

12'7' rP°Skyt°Vatel-Je. °Právněn odstoupit od této Smlouvy, účastnické smlouw 
sp. nove účastnické smlouvy pouze v případech stanovených zákonem.

Účinnost odstoupeni od Smlouvy, účastnické smlouvy, resp nové účastnické

mm7 tnas ava d°ručením písemného oznámení o odstoupení příslušné 
smluvní straně, nem-li v odstoupení uvedeno datum pozdější.

-IZ9. Poskytovatel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Centrálního
účfstnwí p(ftoupit svá práva a Povinnosti plynoucí ze Smlouvy nebo 
ucastmcke smlouvy, resp. nové účastnické smlouvy třetí osobě.

n '°' šp?nítS-iTh^.f,OSkí,0'''Mem 3 “i"**"” “ «,a„, pokusí vyřešit

12.11.

12.8.

sSíSknieiicíždfešean! pr° všechny Sp0ry VZ"Íklé ze Smlouvy nebo v souvislosti

12.12. Smluvní strany prohlašují, že obsah této Smlouvy nepovažují za obchodní 
ajemstv, ďe § 504 občanského zákoníku, a souhlasí s případným zvěčněním 

jejího textu v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

, o svobodném

12.13. S ohledem na povinnost uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle zákona 
o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že uveřejnění této Smlouw 
v registru smluv zajistí Centrální zadavatel. y

12.14.

12'15 C°^né ^UŽb^ ^Ud°U Předeny v souladu se zadávacími podmínkami

řízen['evč-22021-
a nabídkou Poskytovatele ze dne 15. 4. 2021.

profilu zadavatele)

^ů^UR/2^/44/2021 ze d„^17W5le2021USneSelPm **

1217'iPHnnUVHj? vyh°tovena ve třech vyhotoveních, z nichž Poskytovatel obdrží 
jedno a dve vyhotoveni převezme Centrální zadavatel.
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12.18. Přílohy tvoří nedílnou součást Smlouvy:

Příloha č. 1 - Seznam Objednatelů zastoupených Centrálním zadavatelem
Příloha č. 2 - Ceník

1 8 -06- 20212 8 -06- 2021
V Praze dneV Olomouci dne
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Příloha č. 1 Seznam Objednatelů zastoupených Centrálním zadavatelem

# Název organizace IČO Sídlo
Centrum Dominika Kokory, příspěvková
organizace ____________________
Centrum sociálních služeb Prostějov,
příspěvková organizace

1 61985929 Kokory, 6. p. 54, PSČ 751 05

2 47921293 Prostějov, Lidická 86, PSČ 796 01

Nezamyslice, nám. děk. Františka
Kvapila 17, PSČ 798 26

3 Domov "Na Zámku", příspěvková organizace

Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova,
příspěvková organizace

71197737

4 61985864 Pavlovice u Přerova, č. p. 95, PSČ 751 12

Hrubá Voda, i. p. 11, pošta Hlubočky” 
PSČ 783 61

5 Domov Hrubá Voda, příspěvková organizace

lOomov Na zámečku Rokytnice, příspěvková”
organizace____________
Domov Paprsek Olšany, příspěvková
organizace
Domov pro seniory Červenka, příspěvková 
organizace
Domov pro seniory Javorník, příspěvková 
organizace _______________________
Domov pro seniory Jesenec, příspěvková
organizace_____
Domov pro seniory Radkova Lhota,
příspěvková organizace_________________
Domov pro seniory Tovačov, příspěvková
organizace
Domov seniorů POHODA Chválkovice, 
příspěvková organizace________________ _
Domov seniorů Prostějov, příspěvková
organizace_________
Domov Sněženka Jeseník, příspěvková 
organizace___________________________
Domov Stíty-Jedlí, příspěvková organizace
Domov u Třebůvky Loštice, příspěvková 
organizace _____________________
Domov Větrný mlýn Skalička, příspěvková
organizace ________________________
Dům seniorů FRANTIŠEK Náměšť na Hané! 
příspěvková organizace______________
Klíč - centrum sociálních služeb, příspěvková
organizace __________________________
Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb,
příspěvková organizace__________________
Sociální služby Libina, příspěvková organizace
Sociální služby pro seniory Olomouc,

. Příspěvková organizace
Sociální služby pro seniory Šumperk, 
příspěvková organizace________________ _
Středisko sociální prevence Olomouc,
příspěvková organizace________________
Vincentinum - poskytovatel sociálních služeb
Šternberk, příspěvková organizace__________
Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková
organizace__________________________
Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková
organizace _____________________
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého 

I kraje, příspěvková organizace

75004399

6 61985911 Rokytnice, č.p. 1, PSČ 751 04

7 75004054 Olšany č. p. 105, PSČ 789 62

Červenka, Nádražní i 05, pošta Litovel, 
PSČ 784 01

8 75004402

9 Javorník, Školní 104, PSČ 790 7075004101

10 71197702 Jesenec, č. p. 1, PSČ 798 53

Radkova Lhota, č. p. 16, Dřevohostice,
PSČ 751 14

11 61985881

12 61985872 Tovačov, Nádražní č. p. 94, PSČ 751 01

Olomouc - Chválkovice, Švabinského ŠT 
PSČ 772 00

13 75004372

14 71197699 Prostějov, Nerudova 70, PSČ 796 01

15 75004097 Jeseník, Moravská 814/2, PSČ 790 01 
Štíty, Na Pilníku 222, PSČ 789 9?16 75004003

17 75004020 Loštice, Hradská 113, PSČ 789 83

18 61985902 Skalička, č. p. 1, PSČ 753 52

Náměšť na Hané, Komenského 291 
PSČ 783 44 ________________
Olomouc, Dolní Hejčlnská 50/28~
PSČ 779 00
Mladeč, Nové Zámky e.’p. 2, Litovel, 
PSČ 784 01
Libina č. p. 540, PSČ 788 05

19 75004381

20 70890595

21 70890871
22 75003988
23 75004259 Olomouc, Zikova 14, PSČ 770 10

24 Šumperk, U sanatoria 25, PSČ 787 0175004011

25 75004437 Olomouc, Na Vozovce 26, PSČ 779 00

26 Šternberk, Sadová 7, PSČ 785 0175004429

27 00849081 783 97 Paseka 145

779 00 Olomouc, Nové Sady, U dětského
domova 269

28 00849197

29 00849103 779 00 Olomouc, Aksamitová 557/8



Příloha č. 2 - Ceník

Cena za MJ 
(v Kč bez DPH)

# Kód odpadu Kategorie MJ

1 03 01 04 N tuna 9 000,00
2 08 01 11 N tuna 9 000,00
3 08 03 17 N tuna 9 000,00
4 08 03 18 O tuna 2 970,00
5 13 02 05 N tuna 2 000,00
6 13 05 03 N tuna 2 600,00
7 15 01 01 O tuna 3 148,00
8 15 01 02 O tuna 7 300,00
9 15 01 05 O tuna 3 946,00

10 15 01 07 O tuna 3 696,00
11 15 01 10 N tuna 9 900,00
12 1501 11 N tuna 9 900,00
13 15 02 02 N tuna 9 900,00
14 16 01 03 O tuna 5 000,00
15 16 02 13 N tuna 10 108,00
16 16 02 14 O tuna 5 000,00
17 16 06 01 N tuna 6 000,00
18 17 01 02 O tuna 1 500,00
19 17 02 02 O tuna 2 138,00
20 17 02 03 O tuna 1 936,00
21 17 04 05 O tuna 1 500,00
22 18 01 01 O/N tuna 13 000,00
23 18 01 03 N tuna 12 200,00
24 18 01 04 O tuna 5 100,00
25 18 01 06 N tuna 15 000,00
26 18 01 09 N tuna 15 000,00
27 19 08 05 O tuna 2 900,00
28 19 08 09 O tuna 4 500,00
29 20 01 01 O tuna 3 148,00
30 20 01 02 O tuna 3 564,00
31 20 01 08 O tuna 5 400,00
32 20 01 10 O tuna 3 500,00
33 20 01 11 N tuna 9 900,00
34 20 01 21 N tuna 40 000,00
35 20 01 23 N tuna 12 000,00
36 20 01 25 O tuna 2 800,00

20 01 33 N tuna 9 500,00
20 01 35 N tuna 9 000,00
20 01 36 O tuna 3 000,00
20 01 39 O tuna 5 500,00
20 02 01 O tuna 3 000,00
20 03 01 O tuna 3 800,00
20 03 04 O tuna 300,00
20 03 07 O tuna 3 800,00
20 03 99 O tuna 3 300,00



Q
.X

Kód
Název

ODPADY ZE ZPRACOVÁNI D&EVA A VÝROBY DESEK. NÁBYTKU, CELULÓZY, PAPÍRU A LEPENKY

Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy obsahující nebezpečné látky________________________________
ODPADY Z VÝROBY, ZPRACOVÁNÍ, DISTRIBUCE A POUŽÍVÁNÍ NÁTĚROVÝCH HMOT (BAREV, LAKŮ A SMALTŮ),

LEPIDEL, TĚSNICÍCH MATERIÁLŮ A TISKAŘSKÝCH BAREV_____________________________________________________

Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky___________________________________
Odpady z odstraňování barev nebo laků obsahujících organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky________________

Jiné odpady z odstraňováni barev nebo laků neuvedené pod číslem 08 01 17__________________________________________

ODPADY OLEJŮ A ODPADY KAPALNÝCH PALIV (KROMĚ JEDLÝCH OLEJŮ A ODPADŮ UVEDENÝCH VE

SKUPINÁCH 05,12 A 19)

odpadu -T\
3

x03 01 04

08

08 01 11

08 03 17
08 03 18

13

Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje13 02 05

13 05 03 Kaly z lapáků nečistot
ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTICÍ TKANINY, FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK
NEURČENÉ

15

Papírové a lepenkové obaly15 01 01
15 01 02 Plastové obaly

15 01 05 Kompozitní obaly

15 01 07 Skleněné obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné_______________________________

Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob_________
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy
znečištěné nebezpečnými látkami

1501 10

1501 11

15 02 02

ODPADY V TOMTO KATALOGU JINAK NEURČENÉ16
16 01 03 Pneumatiky

Vyřazená zařízeni obsahující nebezpečné složky neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 1216 02 13
Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 1316 02 14

16 06 01 Olověné akumulátory
STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY (VČETNĚ VYTĚŽENÉ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MÍST)17

17 01 02 Cihly

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

Železo a ocel17 04 05
ODPADY ZE ZDRAVOTNICTVÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE A í NEBO Z VÝZKUMU S NIMI SOUVISEJÍCÍHO (S VÝJIMKOU
KUCHYŇSKÝCH ODPADŮ A ODPADU ZE STRAVOVACÍCH ZAŘÍZENÍ, KTERÉ SE ZDRAVOTNICTVÍM 
BEZPROSTŘEDNĚ NESOUVISÍ)

18

Ostré předměty (kromě čísla 18 01 03)1801 01
Odpady, na jejichž sběr a odstraňováni jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce

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

18 01 04
Chemikálie, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky18 01 06
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 18 01 0818 01 09
ODPADY ZE ZAŘÍZENÍ NA ZPRACOVÁNÍ (VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ) ODPADŮ, Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
PRO ČIŠTĚNÍ TĚCHTO VOD MIMO MÍSTO JEJICH VZNIKU A Z VÝROBY VODY PRO SPOTŘEBU LIDÍ A VODY PRO 
PRŮMYSLOVÉ ÚČELY

19

Kaly z čištění komunálních odpadních vod19 08 05
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky___________________________________

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A
ODPADY Z ÚŘADŮ), VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU

19 08 09

20

20 01 01 Papír a lepenka

20 01 02 Sklo
Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven20 01 08

20 01 10 Oděvy
20 01 11 Textilní materiály

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť20 01 21
Vyřazená zařízeni obsahující chiorofluorouhlovodiky20 01 23

20 01 25 Jedlý olej a tuk
Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01,16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory 
obsahující tyto baterie_____________________________________________________________________________________
Vyřazené elektrické a elektronické zařízeni obsahujíc! nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23________

Vyřazené elektrické a elektronické zařízeni neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35

20 01 33

20 01 35

20 01 36
20 01 39 Plasty

Biologicky rozložitelný odpad20 02 01
Směsný komunální odpad20 03 01
Kal ze septiků a žump20 03 04

20 03 07 Objemný odpad

Komunální odpady jinak blíže neurčené20 03 99


