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DODATEK č. 3 SMLOUVY číslo 147/2017 
o zajištění služeb v odpadovém hospodářství  

(sběr, přeprava, využívání a odstraňování odpadů města Chebu na území města 

Chebu)  
uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, mezi těmito smluvními stranami: 

 

1. objednatelem 

 

Název:  město Cheb 

Se sídlem: náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

Zastoupené: Mgr. Antonínem Jalovcem - starostou města 

Zastoupené ve věcech technických: 
referentem odpovědným za odpadové hospodářství 

odboru správy majetku městského úřadu 

IČO / DIČ: 00253979 / CZ00253979 

Bankovní spojení: KB Cheb 

Číslo účtu: 8847450257/0100 

Telefon: 354 440 111 

E-mail: podatelna@cheb.cz 

Fax: 354 440 550 

ID datové schránky: a8gbnyc 

(dále jen objednatel)  

 

2. poskytovatelem  

 

Název:  CHETES s.r.o. 

Se sídlem: 
Pelhřimovská 2268/1, 350  

02 Cheb 

Jednajícím: Ing. Vlastimilem Raizerem – jednatelem společnosti 

Zastoupeným ve věcech technických: 
vedoucím střediska odpadového hospodářství 

poskytovatele 

IČO / DIČ: 25208845 / CZ25208845 

Bankovní spojení: KB Cheb 

Číslo účtu: 8811090237/0100 

Telefon: 354 400 751 

E-mail: chetes@chetes.cz 

Fax: 354 700 775 

ID datové schránky: jdzcdjb 

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni spisová značka C 8677 

 

(dále jen poskytovatel) 

(objednatel a poskytovatel dále jen „smluvní strany“) 

 

Článek I 

Úvodní ustanovení 

         

Smluvní strany uzavřely dne 16. 3. 2017 Smlouvu o zajištění služeb v odpadovém hospodářství (sběr, 

přeprava, využívání a odstraňování odpadů města Chebu na území města Chebu), ve znění dodatku č. 1 ze 

mailto:podatelna@cheb.cz
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dne 18.11.2019 a dodatku č. 2 ze dne 23.06.2020.(dále jen „smlouva“) a z důvodu nutnosti aktualizace a 

doplnění smlouvy se vzájemně dohodly na změnách ve smlouvě. 

 

 

Článek II 

Předmět dodatku 

 

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku vzájemně dohodly na níže uvedených změnách: 

 

1. Doplnění článku III. o odst. 8 ve znění: Z důvodu zákonného navýšení sazeb poplatku za ukládání 

odpadů na skládku dle zákona č. 541/2020 Sb. v následujících letech, jehož výše je závislá na 

skutečně vyprodukovaném množství odpadu na obyvatele a rok je poskytovatel oprávněn fakturovat 

objednateli případně vzniklý rozdíl nákladů za uložení odpadů na skládce spojený s plněním 

předmětu smlouvy dle skutečného množství vyprodukovaného množství odpadů. Jako přílohy 

daňového dokladu (faktury) je poskytovatel povinen předložit evidenci produkci odpadů.     
   

 

2. Přílohy č. 1 Ceník služeb. Původní znění Přílohy č. 1: Ceník služeb se nahrazuje novým Ceníkem 

služeb uvedeným v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3. 

 

 

Článek III 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 16. 3. 2017 jsou nedotčená, tímto dodatkem se nemění a zůstávají 

v platnosti.  

 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek 

nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022 nejdříve však dnem po uveřejnění prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění 

tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.  

 

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží dva 

stejnopisy. Každé vyhotovení má právní sílu originálu. 

 

4. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a potvrzují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, 

s jeho obsahem souhlasí, že je sepsán na základě pravdivých údajů a z jejich svobodné vůle, nebyl 

uzavřen v tísni a ani jinak jednostranně, což stvrzují podpisy svých statutárních zástupců. 

 

Právní doložka: 

Tento dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek a jeho uzavření schválila Rada města Chebu usnesením RM č. 618/20/2021 na schůzi Rady 

města Chebu dne 2. 12. 2021.  

 

Přílohy: Příloha č. 1: Ceník služeb 

  

V Chebu dne       V Chebu dne 

 

 

__________________________        _____________________________ 

          město Cheb,                                                          CHETES s.r.o. 

Mgr. Antonín Jalovec, starosta                                                             Ing. Vlastimil Raizer, jednatel    

          (za objednatele)                                                                                    (za poskytovatele) 
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Příloha č. 1 Ceník služeb 
 

platný od 1.1.2022 

A. Odvoz a odstranění SKO z nádob: 

Objem 
nádoby  

Název odpadu cena za 1 výsyp nádoby  

80 l Směsný komunální odpad 25 Kč 

120 l Směsný komunální odpad 30 Kč 

240 l Směsný komunální odpad 62 Kč 

1100 l Směsný komunální odpad 242 Kč 

5 000 l Směsný komunální odpad 710 Kč 

Cena obsahuje veškeré náklady na sběr, přepravu a odstranění odpadu. 

Odvoz a odstranění odpadů z košů na odpadky: 

Objem 
nádoby 

Název odpadu cena za 1 výsyp nádoby 

50- 80 l Směsný komunální odpad 22 Kč 

Cena obsahuje náklady na sběr, přepravu a odstranění odpadu. 

B. Odvoz a materiálové využití BRKO z nádob: 

Objem 
nádoby 

Název odpadu cena za 1 výsyp nádoby 

240 l Biologicky rozložitelný komunální odpad 42 Kč 

Cena obsahuje veškeré náklady na sběr, přepravu a materiálové využití odpadu. 

C. Odvoz a materiálové využití SEPAROVANÝCH ODPADŮ z nádob: 

Objem 
nádoby 

Název odpadu cena za 1 výsyp nádoby 

120 l Papír, Papírové a lepenkové obaly 21 Kč 

240 l Papír, Papírové a lepenkové obaly 40 Kč 

1100 l Papír, Papírové a lepenkové obaly 108 Kč 

5000 l Papír, Papírové a lepenkové obaly 350 Kč 

120 l 
(nádoba, 

pytel) 
Plast, Plastové obaly 

21 Kč 

240 l Plast, Plastové obaly 40 Kč 
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1100 l Plast, Plastové obaly 108 Kč 

5000 l Plast, Plastové obaly 350 Kč 

240 l Sklo, Skleněné obaly 40 Kč 

1100 l Sklo, Skleněné obaly 108 Kč 

1800l-
3000l 

Sklo, Skleněné obaly 
350 Kč 

5 000 l Sklo, Skleněné obaly 350 Kč 

1100-1800 
l 

Kovy 
350 Kč 

Cena obsahuje veškeré náklady na sběr, přepravu a materiálové využití odpadu. 

D. Úklid, odvoz a odstranění odpadu umístěného mimo nádoby určené pro SKO 
a separované odpady na popelnicových stáních: 

Činnost Měsíční cena - paušál 

Úklid a odvoz objemného odpadu z popelnicových stání - 
měsíční paušál 

95.000,- Kč 

Odstranění odpadu dle bodu E. ceníku 

Měsíční cena – paušál obsahuje úklid a odvoz odpadu umístěného mimo nádoby 
určené pro SKO a separované odpady vč. běžného úklidu stanovišť v celém správním 
území města v pracovních dnech. 

E. Odstranění ostatní druhů odpadů: 

Katalogové 
číslo 

Název odpadu 
Množstevní 

jednotka 
Cena / MJ 

20 03 01 Směsný komunální odpad 1 tuna 2 100 Kč 

20 03 07 Objemný odpad 1 tuna 2 100 Kč 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad – tráva, listí 1 tuna 350 Kč 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad – větve  600 Kč 

20 02 01 
Biologicky rozložitelný odpad – smíchané větve, tráva, 
listí 

 1 000 Kč 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad – štěpka  50 Kč 

20 02 01 
Biologicky rozložitelný odpad – znečištěný jinými druhy 
odp. 

 2 100 Kč 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad – nádobový svoz  600 Kč 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad – pařezy  1 000 Kč 

20 02 02 Zemina a kameny  150 Kč 
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17 01 01 Beton (nearmovaný, drobný) 1 tuna 200 Kč 

17 01 01 Beton (nearmovaný, rozměrný) 1 tuna 350 Kč 

17 01 01 Beton (armovaný) 1 tuna 750 Kč 

17 01 01 Beton znečištěný zeminou 1 tuna 750 Kč 

17 01 02 Cihly 1 tuna 150 Kč 

17 01 02 Cihly (znečištěné zeminou)  1 tuna 300 Kč 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 1 tuna 150 Kč 

17 01 07 
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 
(čisté) 

1 tuna 500 Kč 

17 02 01 Dřevo 1 tuna 1 500 Kč 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 1 tuna 250 Kč 

17 03 02 
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
znečištěné zeminou  

1 tuna 350 Kč 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1 tuna 150 Kč 

17 05 04 
Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
(znečištěná stavební sutí) 

1 tuna 250 Kč 

17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 1 tuna 150 Kč 

17 05 08 
Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod č. 17 05 
07 

1 tuna 150 Kč 

Jednotkové ceny obsahují odstranění jednotlivých druhů odpadů. Další výkony 
související s odstraněním jednotlivých druhů odpadů (např. pronájem kontejnerů a 
manipulace s nimi, vážení, překládka, přeprava odpadu) budou účtovány zvlášť dle 
skutečných výkonů. 

 

F. Jednotková cena za odvoz a materiálové využití SEPAROVANÝCH ODPADŮ 
z pytlového svozu: 

 
Množstevní 

jednotka 
Cena / MJ 

pytle 700 x 1000 mm ks 5 Kč 

svoz pytlů se separovanými odpady hod 700 Kč 

svoz pytlů se separovanými odpady km 29 Kč 
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G. Jednotkové ceny za úkony v agendě – zapojení podnikatelských subjektů 
do svozu separovaného odpadu 

činnost jednotka cena/ úkon 

Uzavření smlouvy (vyhotovení smlouvy, 
faktury, poštovné) 

ks 
100 Kč 

průběžná správa bez uzavření a ukončení 
smlouvy (avízo, kontrola platby, vystavení 

faktury, poštovné) 
ks / rok 

100 Kč 

Ukončení smlouvy (avízo, kontrola platby, 
poštovné) 

ks 
50 Kč 

 
 

H. Jednotkové ceny za svoz biologicky rozložitelných velkoobjemovými kontejnery 
 

 jednotka cena/ úkon 

vanový kontejner (6-12 m3) 
1 den 
nájmu 

30 Kč 

svoz kontejnerů - manipulace hod 560 Kč 

svoz kontejnerů km 37 Kč 

 

 
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude připočteno v aktuální zákonné výši. 
 


