
Strana 1 (celkem 3) 

Smlouva  
o ukládání odpadu na skládce TKO Bukov v katastru obce Bukov 

uzavřená podle ustanovení §1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) 
________________________________________________________________________ 

 

 I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 
Ukladatel: 
 
 

Týká se: 
 

DIAMO, státní podnik 
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 

DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod GEAM 
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka 

IČO: 00002739         DIČ: CZ00002739, plátce DPH 

Bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s., Praha, 
                                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Zastoupený:            Ing. Pavlem Koscielniakem, vedoucím odštěpného závodu 

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník VI – životní prostředí 

Tel.:xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx 

 

Fakturační a korespondenční adresa: 

DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod GEAM 
č. p. 86, 592 51 Dolní Rožínka  

 

      (dále jen ukladatel) 
 

                                                                          
Objednatel:      Ing. Brázda – UNIVERS s.r.o. 
 Štěpánovská 1451 
 666 02 Předklášteří 
 zapsaný v OR: u Krajského soudu v Brně, C 51154 

 IČO: 27676935     DIČ: CZ27676935, je plátce DPH 

 Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
                                           xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Zastoupený:  Ing. Františkem Brázdou, jednatelem společnosti 

     
   (dále jen objednatel) 

 

 II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

Ukladatel je vlastníkem a zároveň provozovatelem skládky TKO Bukov – identifikační kód 
zařízení CZJ 00056. 
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Ukladatel se zavazuje ukládat odpady dodávané objednatelem na skládku Bukov.     
CZ-CPA  38.21.21        SKP: 90.02.13 
 
 
Jedná se o tyto odpady: 

název odpadu    kat. číslo                 kategorie 

beton                                                                        17 01 01   O                             
cihly                                                                          17 01 02                              O 
zemina a kamení neuvedené pod číslem             17 05 04                              O 
17 05 03 
izolační materiály neuvedené pod čísly                  17 06 04                              O 
17 06 01 a 17 06 03 
plasty   17 02 03    O  
 
Odpady musí splňovat podmínky vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů 
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, týkající se přijímání odpadů na skládky 
skupiny S-OO3 – ostatní odpad. 

III. 

CENA 

Za uložení 1 tuny odpadu bude účtováno: 
 

druh odpadu cena za 
uložení  

poplatek 
 obci 

rezerva na 
rekultivaci 

další položky 

zemina a kameny   65,- -   35,- 0 

beton, cihly 165,- -   35,- 0 

ostatní odpady kat. „O“ 765,- 500,-   35,- 0 

Uvedené částky jsou stanoveny bez DPH. DPH bude k příslušným položkám připočtena ve 
výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Tím se rozumí v souladu s příslušným 
ustanovením zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění poslední den v měsíci.  
Množství odpadu využívaného jako technologický materiál k zabezpečení skládky je 
omezeno 20% celkové hmotnosti odpadů uložených na skládku. Při převzetí většího 
množství bude účtován poplatek obci 500 Kč/t.   

17 01 01 Beton           
17 01 02 Cihly           
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03     
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05     
20 03 03 Uliční smetky          

       20 02 02    Zemina a kameny   

 
IV. 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Objednatel  se zavazuje: 

a) předložit při zahájení smluvního vztahu základní popis odpadu vypracovaný dle přílohy 
č. 1 k vyhlášce č. 294/2005 Sb.  

b) k včasné úhradě faktur za skutečně uložený odpad, splatnost faktur se sjednává 15 
dnů od jejich vystavení. 

c) při nedodržení termínu splatnosti peněžitého závazku vůči druhé straně je dlužník 
povinen platit z dlužné částky věřiteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den 
prodlení.                              

d) prodlení s úhradou delší než 30 dní je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy 
ze strany ukladatele. 

e) vjezd a vstup na skládku je povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka 
skládky. 
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f) svozové automobily vjíždějí do prostoru skládky rychlostí max. 10 km/hod. Nájezd na 
mostovou váhu je max. rychlostí 5 km/hod. 

g) po ukončení registrace pokračuje svozový automobil po vyznačené trase podle pokynů 
provozního pracovníka do určeného prostoru - denní skládky, kde odpad vyloží. 

h) vstup na skládku je přísně zakázán dopravcům odpadů, jejichž pracovní schopnost je 
omezena vlivem alkoholu, léků apod. 

i) platí zákaz jídla a pití na skládce, rovněž je zakázáno kouření a manipulace 
s otevřeným ohněm. 

j) dopravci odpadů se smějí na skládce zdržovat jen po dobu nezbytně nutnou k vyložení 
odpadů. 

k) sběr a odvoz jakýchkoliv předmětů ze skládky bez souhlasu provozovatele je zakázán. 
Každé takové jednání bude posuzováno v rovině trestně právní odpovědnosti.  

 
V. 

DOBA PLNĚNÍ 

a) Smlouva se sjednává na dobu určitou, od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018. 

b) Jakékoliv změny ve smlouvě mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku 
po oboustranném odsouhlasení smluvních stran. 

c) Účastníci smlouvy se dohodli, že v případech, které nejsou ve smlouvě uvedeny, řídí 
se nakládání s odpady zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, navazujícími právními 
předpisy a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. 

d) Smlouvu lze vypovědět před skončením platnosti písemnou výpovědí doručenou druhé 
smluvní straně s jednoměsíční výpovědní lhůtou. 

 

VI. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

a) Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).   

b) Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění 
do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů 
obsažených ve smlouvě.  

c) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
zajistí DIAMO, státní podnik.  

d) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom. 

 

V Dolní Rožínce dne                                                        V Předklášteří dne 

 

 

 

 

 ...........................................                 ............................................ 
Ing. Pavel Koscielniak                                        Ing. František Brázda 
vedoucí odštěpného závodu           jednatel            
…………………………………                                           ………………………………  
                ukladatel               objednatel    
 

 


