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Příloha č. 2
Podmínky poskytování služby a cenová ujednání

Služba č, 2 -  Převzetí a odvoz odpadů za účelem ieiich dalšího zpracování
(dále ien „odvoz odpadů")

Článek i.
Místo a způsob provádění služby

1.1. Místem předání (převzetí) odpadů je areál objednatele na adrese: EKO servis Zábřeh s.r.o. 
provozovna SEPAREX, Leštinská 36, Zábřeh, IČZ: CZM00194, pokud se účastníci této smlouvy 
v tom, kterém případě nedohodnou jinak,

1.2. V případě, že objednatel nepoužívá pro shromažďování odpadu vlastní nádoby (kontejnery) na odpad, 
přenechá zhotovitel objednateli ode dne účinnosti této smlouvy protokolárně do užívání smluvený 
počet nádob a umožní za úplatu objednateli jejich užívání. Objednatel odpovídá po dobu životnosti 
dodaných nádob za jejich případné poškození, zničení či ztrátu, s výjimkou případů, kdy toto způsobí 
zhotovitel svou činností. Při poškození, zničení či ztrátě nádoby je objednatel povinen požádat 
zhotovitele o opravu, výměnu nebo doplnění na náklady objednatele. Objednatel je povinen při 
ukončení smlouvy nebo poskytování služby díe této části přílohy č. 2 vrátit zhotoviteli nádoby 
v nepoškozeném a provozuschopném stavu, s přihlédnutím k opotřebení, které je úměrné obvyklému 
použití.

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

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

1.3.2. Objednatel předá zhotoviteli odpady vobalech, specifikovaných včl. III., bod 3.1. této přílohy, 
případně v jiných obalech, dohodnutých smluvními stranami před konkrétním odvozem odpadu. Při 
předání musí být obaly objednatelem řádně označeny v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech) a příslušnými prováděcími předpisy. Spolu s odpady 
je objednatel povinen předat zhotoviteli údaje o odpadu ve smyslu § 15, odst. 2 zákona o odpadech. 
U nebezpečného odpadu je objednatel povinen zajistit označení odpadů dle § 71, odst. 2 zákona o 
odpadech a kdatu účinnosti této smlouvy předat zhotoviteli příslušné identifikační listy 
nebezpečných odpadů ve smyslu § 71, odst. 3 zákona o odpadech.

1.3.3. Dokladem o předání/převzetí odpadu (provedení služby) ve smyslu § 17, odst. 1, písm. c) zákona o 
odpadech je dodací list nebo průvodka, v případě nebezpečných odpadů je dále vystavován 
ohlašovací list pro přepravu nebezpečných odpadů dle § 78, odst. 1, písm, a) zákona o odpadech a 
navazujícími prováděcími předpisy.

1.3.4. Zhotovitel, jako příjemce odpadu, provede za objednatele předání údajů o evidenci přepravy 
nebezpečných odpadů (SEPNO) prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích 
povinností podle § 78, odst. 3 zákona o odpadech, a to v zákonem stanovených termínech.

1.4. Objednatel bude odpad předávat s IČZ CZM00194, na předávacích listech odpadu bude uvádět navíc 
z které obce je odpad (jedná se jen o odpad 200307 a 200301) dovezen ( seznam jednotlivých obcí 
níže v tabulce) a zhotovitel zajistí dílčí evidenci odpadu po jednotlivých obcích. Ostatní odpady budou 
evidovány přímo na EKOservis Zábřeh s.r.o.
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Svébohov

Nemile- Lupěné

Jestřebí - Pobučí

Drozdov

Kosov

Hoštejn

Zvole

Rájec

Vyšehoří

PostřelmOvek

Brníčko - Strupšín

Dlouhomilov

Lesnice - benkov

Leština

Rovensko

Hrabová -Vitošov

Horní Studénky

Zborov

Článek II.
Platební podmínky

2.1. Cenu za provedenou službu hradí objednatel zhotoviteli formou měsíční, dle smlouvy o poskytování 
služeb,

2.2. Přílohou faktury objednatele musí být kopie potvrzení o převzetí odpadu dle čl, 1,2.2. výše a výzva 
zhotovitele, v nichž jsou uvedeny příslušné množství odpadu a jednotkové ceny. V případě, že faktura 
objednatele obsahuje vady (např. ve výpočtu nebo není u ní přiložena smluvená příloha apod.) má 
zhotovitel právo takovou fakturu vrátit objednateli. Od doručení bezvadné faktury zhotoviteli plyne 
nová lhůta splatnosti.

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

2.4. Platební podmínky : Objednatel se zavazuje v plném rozsahu za původce ( obec) odvádět základní 
poplatek a finanční rezervu.

Článek III.
Cenová ujednání

3.1. Ceny a podmínky odběru odpadů:

Katalog, č. 
odpadu

Název odpadu Kat.
odp.

Obal pro 
předání 
odpadu 

zhotoviteli

M
J

Cena
Kč/MJ

Vyhovuje
analýze

Kód
naklá
dání

03 01 04 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a 
dýhy obsahující nebezpečné látky N Sud, IBC t 7 500,00 Kč D

03 01 05
Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a 
dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 
pouze rostlé dřevo, - kompostárna

O Sud, IBC t 1 030,00 Kč R

08 01 11 Odpadní barvy a laky obsahující organická N Sud, IBC t 7 500,00 Kč D
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Katalog, č. 
odpadu

Název odpadu Kat.
odp.

Obal pro 
předání 
odpadu 

zhotoviteli

M
J

Cena
Kč/MJ

Vyhovuje
analýze

Kód
naklá
dání

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

08 02 01 Odpadní práškové barvy 0 Sud, IBC t 1 605,00 Kč Výluh lla D

08 03 17 Odpadní tiskařský toner obsahující nebezpečné látky N Sud, IBC t 7 500,00 Kč D

10 01 01 Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního 
prachu uvedeného pod číslem O volné t 1 605,00 Kč Výluh lla D

12 01 05 Plastové hobliny a třísky O Sud, IBC t 2 325,00 Kč D

12 01 07 Odpadní minerální řezné oíeje neobsahující halogeny 
(kromě emulzí a roztoků) N Sud, !BC t 3 050,00 Kč * * R

12 01 09 Odpadní řezné emulze a roztoky neobsahující 
halogeny N Sud, IBC t 3 050,00 Kč * * R

12 01 21 Upotřebené brusné nástroje a brusné materiály 
neuvedené pod číslem 12 01 20 O Sud, IBC t 1 815,00 Kč Výluh lla D

1301 10 Nechlorované hydraulické minerální oleje N Sud, IBC t 800,00 Kč * R

1301 13 Jiné hydraulické oleje N Sud, iBC t 800,00 Kč * R

13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a 
mazací oleje N Sud, IBC t 800,00 Kč * R

13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N Sud, iBC t 800,00 Kč * R

13 02 08 Jiné motorové, převodové a mazací oleje N Sud, IBC t 800,00 Kč * R

Kaly z odlučovačů oleje N Sud, IBC t 2 360,00 Kč ■ #* R

Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje N Sud, IBC t 2 250,00 Kč * * R

14 06 03 Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel N Sud, IBC t 7 500,00 Kč D

15 01 06 Směsné obaly O volně t 3 500,00 Kč D

15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné N Sud, IBC t 7 500,00 Kč D

15 02 02
Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových 
filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami

N Sud, IBC t 7 500,00 Kč □

15 02 03 Absorpční činidla, filtrační materiál, čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy 0 Sud, IBC t 3 100,00 Kč D

16 01 07 Olejové filtry N Sud, IBC t 7 500,00 Kč D

1601 11 Brzdové destičky obsahující asbest N Sud, IBC t 7 500,00 Kč D

16 01 13 Brzdové kapaliny N Sud, IBC t 9 050,00 Kč D

1601 14 Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky N Sud, IBC t 9 050,00 Kč D

16 01 19 Plasty O volně t 3 500,00 Kč D

16 01 20 Sklo O volně t 1 605,00 Kč D

16 01 21 Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 
07 až 1601 11 a 1601 13 a 16 01 14 N Sud, IBC t 7 500,00 Kč D

16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené 0 Sud, IBC t 1 605,00 Kč D

16 05 06 Laboratorní chemikálie a jejich směsi, které jsou nebo 
obsahuji nebezpečné látky N Sud, IBC t 22 000,00 Kč D

16 06 01 Olověné akumulátory N Sud, IBC t 0,00 Kč R

16 06 02 Nikl-kadmiové baterie a akumulátory N Sud, IBC t 8 470,00 Kč *** R

17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu O
Balené,

uzavřený
kont.

t 1 205,00 Kč D

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 
06 03 -  minerální vata, lepenka 0 Volně t 1 605,00 Kč D

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 
06 03 - polystyren 0 Volně t 20 000,00 Kč D

17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest N
Balené,

uzavřený
kont.

t 1 205,00 Kč D

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 0 Volně t 1 090,00 Kč Po dobu 

platnosti PŘ R

18 01 03
Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny 
zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce 
3b)

N
Pytel, ostré 
předměty 

clearing box
t 13 500,00 Kč D

19 08 01 Shrabky z česlí O t 1 605,00 Kč D
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Katalog, č. 
odpadu

Název odpadu Kat.
odp.

Obal pro 
předání 
odpadu 

zhotoviteli

M
J

Cena
Kč/MJ

Vyhovuje
analýze

Kód
naklá
dání

19 08 02 Odpady z lapáků písku 0 t 1 575,00 Kč výluh !la D

19 08 09 Směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující 
pouze jedlé oleje a jedlé tuky 0 cisterna t 1 900,00 Kč tt* R

1908 13 Kaly z jiných způsobů čištění průmyslových 
odpadních vod obsahující nebezpečné látky N Sud, IBC í 2 590,00 Kč

výluh lil, 
NEL v 
sušině

D

20 01 11 Textilní materiály O t 3 500,00 Kč D
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť - zářivka N původní obal ks 9,00 Kč R

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť - výbojka N původní obal ks 11,00 Kč R

20 01 27 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující 
nebezpečné látky N sud, IBC t 7 500,00 Kč D

20 01 33

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 -  
MONOČLANKY

N sud, IBC t 8 470,00 Kč D

20 01 35
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující 
nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 
01 36) - nekompletní

N volně t 7 500,00 Kč ***•. R

20 01 36
Vyřazené elektrické a elektronické zařízení 
neuvedené pod čísly 200121, 200123 a 200135 - 
bojlery

0 volně t 1 650,00 Kč *** R

20 02 03 Jiný biologický nerozložitelný odpad O volně t 1 645,00 Kč D

20 03 01 Směsný komunální odpad O Volně t 1 245,00 Kč **** D

20 03 01 Směsný komunální odpad 0 Volně t 1 645,00 Kč **** D

20 03 03 Uliční smetky 0 Volně t 1 645,00 Kč Výluh lía D

20 03 07 Objemný odpad o Volně t 1 360,00 Kč R

* - u takto označených odpadů je uvedená cena platná za dodržení podmínky -  příměs v oleji max. 5 % (voda, 
mechanické nečistoty atd.)

** - u takto označených odpadů j uvedená cena včetně dopravy sání (vzniklý odpad z čištění je původce SUEZ CZ)

*** -  u takto (v poznámce) označených odpadů dochází často ke změně ceny z důvodu častého pohybu cen na trhu 
druhotných surovin, proto v případě výkyvů ceny na trhu (více/méně, jak 5% z této ceny) bude cena po oboustranném 
odsouhlasení upravena. V případě, že nedojde k oboustrannému odsouhlasení, tento odpad nebude přebírán.

*****. výše základního poplatku bude stanovena na základě písemného potvrzení objednatele viz. Bod 4.3

3.2. Ceny dopravy odpadů:

4, Skupina Dopravní výkon 
(Kč/km)

Nlanipulace/sání 
(Kč/15 min.)

Čekáni a 
prostoje 

(Kč/15 min.)

Cisterna ADR (11 m3) 56,00 560,00 280,00

Cisterna souprava ADR (24 m3) 70,00 560,00 280,00

Nosič kontejnerů ADR -  Malý hák (do 5 t) 34,00 160,00 160,00

Nosič kontejnerů souprava ADR -  Malý hák (do 8 1) 46,00 160,00 160,00

Nosič kontejnerů ADR - Řetězový nosič (do 7,5 t) 45,00 160,00 160,00

Nosič kontejnerů souprava ADR - Řetězový nosič (do 7 ,51) 57,00 160,00 160,00

Nosič kontejnerů ADR -  Velký hák (do 12 t) 45,00 160,00 160,00

Nosič kontejnerů souprava ADR -  Velký hák (do 25t) 57,00 160,00 1600,00

Valník ADR (plachta / skříň) (od 3,5 t do 8 1) 33,00 160,00 160,00

Dodávkové vozidlo ADR (do 1,2 t) 23,00 160,00 160,00
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4.1. Ke všem cenám uvedeným v článku III. této přílohy se připočte platná DPH ve výší dle příslušných 
právních předpisů právně účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.1. Ostatní podmínky poskytování sjednané služby jsou stanoveny smlouvou.

4.2. Není-li stanoveno jinak, aktuálně platná příloha nahrazuje v plném rozsahu přílohu časově 
předcházející, a to s účinností ode dne podpisu přílohy posledním z účastníků.

4.3. Objednatel se zavazuje, že každý měsíc do 7. pracovního dne v měsíci zašle na email: 
iana.haitmarova@suez.com potvrzení o výši základního poplatku a to za každou jednotlivou obec 
uvedenou v bodě 1.4 . V případě uvedení nesprávné výše poplatku, bude tento nedoplatek objednatel 
povinen uhradit ve správné výši včetně případné sankce ze strany kontrolního orgánu.

4.4. Poskytování této služby je sjednáno na dobu určitou od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2022, podmínky 
ukončení jsou sjednány v těle smlouvy.

Článek V. 
Ostatní ujednání

V dne

EKO servis Zábřeh s.r.o, 
Bc. Milan Doubravský 
jednatel

Na základě plné moci

d ^su e a
SUEZ CZ a.s.

Divize Sever
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Plná moc
SUEZ CZ a.s., se sídlem Španělská 1073/10, Praha 2 -  Vinohrady, PSČ: 120 00, IČO: 256 3S 955, 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9378, 
zastoupena Dipl. Ing. Zdeňkem Horsákem, Ph.D., místopředsedou představenstva a generálním 
ředitelem,

zmocňuje tímto

pana Ing. Michala Mrkvicu, datum narození 18. června 1983, bytem Jírovcova 547/17, Brno, PSČ: 
623 00, zaměstnaného ve společnosti SUEZ CZ a.s. na pozici oblastního manažera obchodu divize 
Sever, k zastupování zmocnitele společnosti SUEZ CZ a.s. v následujících oblastech souvisejících 
s výkonem jeho pracovní pozice v divizi Sever:

• jednání se zákazníky a sjednávání podmínek obchodních smluv, jejichž předmětem je závazek 
zhotovitele společnosti SUEZ CZ a.s. zajišťovat pro objednatele nakládání s nebezpečnými a 
ostatními odpady, případně provádět další činnosti dle předmětu podnikání SUEZ CZ a.s.; 
závazek objednatele tyto činnosti přijmout a zaplatit za jejich provedení sjednanou cenu; a dále 
činění veškerých dalších právních jednáních s tím souvisejících, včetně podpisu předmětných 
obchodních smluv;

• jednání s obchodními partnery a sjednávání podmínek obchodních smluv, jejichž předmětem je 
závazek dodavatele dodat objednateli společnosti SUEZ CZ a.s. služby či zboží, které jsou 
nezbytné pro zajištění podnikatelských aktivit společnosti SUEZ CZ a.s.; závazek objednatele 
společnosti SUEZ CZ a.s. dodávku zboží či služeb přijmout a zaplatit za ni sjednanou cenu; a dále 
činění veškerých dalších právních jednáních s tím souvisejících, včetně podpisu předmětných 
obchodních smluv;

• jednání se zástupci měst, obcí a krajů;

• uzavírání veřejnoprávních smluv, podávání žádostí o dotace;

• jednání s orgány státní správy a samosprávy, a to zejména, nikoliv však výlučně, v rozsahu 
zákona o odpadech, zákoníku práce, zákona o veřejných zakázkách, stavebního zákona, zákona o 
ochraně veřejného zdraví, vodního zákona, živnostenského zákona, správního řádu, kontrolního 
řádu, zákona o požární ochraně, o posuzování vlivů na životní prostředí, vyhlášky ministerstva 
vnitra o požární prevenci, zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci a dalších obecně závazných právních předpisů.

V rámci udělené plné moci je zmocněnec oprávněn sepisovat návrhy, podávat podněty a žádosti, 
opravné prostředky a vzdávat se jich, přebírat doručované písemnosti, a to vše i tehdy, když je dle 
právních předpisů potřeba zvláštní plné moci.

Tato plná moc je vydávána na základě a v souladu se zněním vnitrních předpisů společnosti SUEZ 
CZ a.s. Zmocněnec potvrzuje, že byl s nimi seznámen a bere na vědomí, že v případě porušeni svých 
pravomocí vyplývajících z této plné moci a/či z vnitřních předpisů společnosti SUEZ CZ a.s., 
odpovídá v plném rozsahu za způsobenou škodu.



V souvislosti se zněním této plné moci je zmocněnec oprávněn dále udělit plnou moc jiné osobě.

Tato plná moc se uděluje pro všechna shora uvedená právní jednání na dobu určitou, a to ode dne 
podpisu této plné moci do 30. června 2022 za předpokladu trváni pracovního poměru zmocněnce u 
zmocnitele společnosti SUEZ CZ a.s.

V  Praze dne .V

'a zmocnitele -  SUEZ CZ a.s.

Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D.
(  generální ředitel a místopředseda představenstva

Zmocnění přijímám.
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Ověřeni - legalizace

Ověřuji, že;

1) pod pořadovým číslem 152S5MQ tu to  listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost 
byla prokázána;
Zdeněk Horsák, nar. 16.08,1962, Dvorská 235, 25203 Ritka,

Praha 2, dne O8. i 2 .2B2i/
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