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Příloha č. 2
Podmínky poskytování služby a cenová ujednání 

Služba č. 3 -  Odstranění odpadů (případně jiné formy zpracování)

Článek I.
Místo a způsob provádění služby

1.1. Zhotovitel převezme od objednatele dále specifikované odpady a zajistí jejich odstranění, případně 
jiné formy zpracování die zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech (dále jen „zákon o odpadech"),

1.2. Místem odstranění odpadů jsou následující zařízení zhotovitele:

Skládka odpadů - adresa: Na Střelnici 633, 788 14 Rapotín- kód nakládání s odpadem - D 

CSD Logistika- adresa: Na Střelnici 765, 788 14 Rapotín -  kód nakládání s odpadem -  R 

Překladiště odpadů - adresa: Na Střelnici 633,, 788 14 Rapotín- kód nakládání s odpadem -  R
1.3. Objednatel je povinen zajistit dopravu odpadů na vlastní náklady do místa jejich odstranění. Dopravu 

předmětných odpadů může také, po předchozí dohodě, provést pro objednatele zhotovitel za úplatu.

1.4. Objednatel bude odpad předávat z IČZ CZM00708 a 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 EKO servis Zábřeh s.r.o.

EKO servis Zábřeh pro 
IČZ CZM00708 a CZM00194

P ostře Imov

Kolšov

Sudkov

Jedlí

Svébohov

Nemile- Lupěné 

Jestřebí - Pobučí

Drozdov

Kosov

Hoštejn

Zvole

Rájec

Vyěehoří

Postřelmůvek

Brníčko - Strupšín 

Dlouhomilov

Lesnice - benkov

Lešti na

Rovensko

Hrabová -Vitošov

Horní Studénky 

Zborov

Dubícko

Leština
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15. Pro zjištění množství odpadu je rozhodující údaj zjištěný na certifikovaném vážním systému určeném 
zhotovitelem.

16. Dle způsobu odstranění předávaných odpadů předá objednatel zhotoviteli nejpozději při předání 
jednotlivých druhů odpadů veškeré údaje a dokumentaci o těchto odpadech, a to v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona o odpadech a souvisejícími prováděcími předpisy {zejména údaje 
dle § 15, odst.2, písm. d) a e), průběžnou evidenci dle § 94, identifikační listy nebezpečných odpadů 
dle § 71, odst 3). V případě předávání obecního komunálního odpadu je objednatel povinen 
zhotoviteli písemně sdělit identifikační údaje obce, z jejíhož území odpad pochází, jakož i množství 
odpadu z dané obce.

17. Dokladem o předánl/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.

1.8. 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.

Článek II.
Platební podmínky

2.1. Cena za provedenou službu bude hrazena formou měsíční platby, dle smlouvy o poskytování služeb.

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

Článek lil.
Cenová ujednání

3.1 Ceny a podmínky odstranění odpadů - Skládka odpadů, Rapotín:

Katalogové
číslo

Název odpadu 
(dle katalogu odpadů)

Kat.
odp.

Cena 
za uložení 

(Kč/t)

Základní 
poplatek 
* (Kč/t)

Rizikový
poplatek*

(Kč/t)

Finanční 
rezerva na 
rekultivaci 
skládky* 

(KČ/t)

Vyhovuje
analýze Kód

nakl.

120121
Upotřebené brusné nástroje a 
brusné materiály neuvedené pod 
číslem 12 01 20

O 840,- 900,- 0,- 75,- Výluh HA D

170601 Izolační materiál s obsahem 
azbestu N 630,- 500,- 0,- 75,- D

170605 Stavební materiály obsahující 
azbest N 630,- 500,- 0,- 75,- D

190801 Shrabky z česlí O 630,- 900,- o,- 75,- D
190802 Odpady z lapáku písku 0 600,- 900,- o,- 75,- Výluh HA D

200111 Textilní materiály O 2455,- 900,- o,- 145,- D

200203 Jiný biologický nerozložitelný 
odpad O 600,- 900,- 0,~ 145,- D

200301 Směsný komunální odpad O 600,- 500,- ** 0,- 145,- D

200301 Směsný komunální odpad O 600,- 900,- ** 0,- 145,- D

* - takto označené poplatky jsou zákonné poplatky odpovídající platné legislativě. Uvedená výše těchto poplatků 
odpovídá zákonné úpravě k datu podpisu této přílohy. V případě, že dojde k úpravě legislativy a tím ke změně výše 
těchto poplatků, pak se k ceně za uložení účtují zhotovitelem objednateli tyto poplatky ve výši, dle platné právní úpravy

** - výše základního poplatku bude stanovena na základě písemného potvrzení objednatele viz. Bod 4.4

✓ z !

SUEZ CZa.s. strana číslo 2 z 3



Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 50890441, EKO servis Zábřeh s.r.o.
Služba Č. 3 -  Odstranění odpadů (případně jiné formy zpracování)_______________ změna číslo 07

3.2. Ceny a podmínky využití odpadů -  CSD Logistika, Překladiště Rapotín:

I Katalogové 
číslo.

Název odpadu 
(dle katalogu odpadů)

Kat.
odp. MJ Cena

Kč/MJ Kód nakládání

[ 200307 Objemný odpad O t 1360,- R
160103 Pneumatiky -  osobní ( max Avia) O t 3830,- D
200136 Vyřazené elektrické a lelektronické zařízení 

neuvedené pod čísly 200121,200123, a 
200135 - bojlery

O t 1650,-
R

3.3. Ke všem cenám uvedeným v článku lil. této přílohy se připočte platná DPH ve výši dle příslušných 
právních předpisů právně účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek IV.
Práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Zhotovitel je oprávněn kontrolovat odpady odebírané od objednatele, případně odebrat z odpadů 
vzorky a provést laboratorní analýzy zaměřené na kvalitu odpadů.

4.2. V případě, kdy zhotovitel zjistí, že odpady od objednatele nesplňují podmínky uvedené v této smlouvě 
a jejích přílohách, je zhotovitel oprávněn převzetí dotčených odpadů odmítnout a vyzvat objednatele k 
odvozu těchto odpadů z areálu příslušného zařízení. Objednatel je povinen na tuto výzvu reagovat do 
72 hodin a odvoz těchto odpadů realizovat na vlastní náklady. V případě, že objednatel nezajistí 
odvoz odpadů v uvedené lhůtě, je zhotovitel oprávněn odstranit tento odpad dle vlastního platného 
ceníku nebo dle ceníku platného v té době u třetí osoby, jenž je oprávněna takový odpad odstranit, a 
to na náklady objednatele. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady do deseti pracovních dnů 
od doručení příslušného vyúčtování těchto nákladů daňovým dokladem. Zhotoviteli vzniká současně s 
převzetím odpadu, který neodpovídá ujednáním v této příloze a dokumentaci odpadů, i právo na 
úhradu škody vůči objednateli.

4.3. V případě, že objednatel předá zhotoviteli odpad, u kterého laboratorní analýza ukáže jinou povahu 
odpadu nebo chemické složení než smluvené nebo deklarované dle dokladů předaných zhotoviteli, je 
objednatel povinen zhotoviteli uhradit náklady vynaložené zhotovitelem na pořízení laboratorní 
analýzy, včetně manipulačního poplatku, ve výši 3.500,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).

4.4. 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.

Článek V.
Ostatní ujednání

5.1. Ostatní podmínky poskytování sjednané služby jsou stanoveny smlouvou o poskytování služeb.

5.2. 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.

5.3. Poskytování této služby je sjednáno na dobu určitou od 1. 2. 2022 do 31. 12. 2022, podmínky
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Plná moc
SUEZ CZ a.s.? se sídlem Španělská 1073/10, Praha 2 -  Vinohrady, PSČ: 120 00, IČO: 256 38 955, 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9378, 
zastoupena BipL 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 vnitřních předpisů společnosti SUEZ 
CZ a.s. Zmocněnec potvrzuje, že byl s nimi seznámen a bere na vědomí, že v případě porušení 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 j e zmocněnec oprávněn dále udělit plnou moc jiné osobě.

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

V Praze dne i '?/X2.oíu UZ7 T y"

a zmocnitele -  SUEZ CZ a.s.

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

Zmocnění přijímám.

Y áudtvpf;, Ac-24



Ověření - legalizace 

Ověřuji, že:

1) pod pořadovým číslem 152SSM0 tuto listinu přede mnou vlastnoručně podepsala níže uvedená osoba, jejíž totožnost 
byla prokázána:
Zdeněk Horsák, nar. 16,08,1962, Dvorská 235, 2520:3 Řitka.

Praha 2, dne 0S,12,2&21
/

/


