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PREAMBULE 
 

Zhotovitel prohlašuje, že je provozovatelem zařízení s vysokou úrovní ochrany životního prostředí na 
základě vydaného integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb. v platném znění a je osobou 
oprávněnou k nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších 
předpisů, uvedenými v příloze č. 2 a je provozovatelem zařízení k využití, odstranění, nebo sběru 
odpadu na základě rozhodnutí místně příslušného krajského úřadu dle §14 odst. 1 zákona o odpadech. 

I. Předmět smlouvy 

1) Předmětem plnění této smlouvy, za podmínek dále specifikovaných, je závazek objednatele dodat 

a závazek zhotovitele převzít odpad katalogových čísel a o hmotnosti dle přílohy č. 1 a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě. Smlouvou jsou upraveny vzájemné vztahy a povinnosti smluvních 
stran při plnění závazků plynoucích z této smlouvy. 

2) Zhotovitel se zavazuje v souladu se smlouvou převzít od objednatele odpad a zajistit jeho 
energetické využití, případně odstranění v souladu s platnými právními předpisy ČR. 

II. Podmínky plnění smlouvy 

1) Místem převzetí odpadů je areál SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, 628 00 Brno. 

2) Hmotnost dodávaného odpadu bude zjišťována na úředně ověřeném vážícím zařízení zhotovitele 

umístěném v areálu SAKO Brno, a.s., Jedovnická 2, Brno. 

3) Odpad dodávaný objednatelem musí obsahovat nejméně 70 hmotnostních procent spalitelné 
složky. 

 

4) Objednatel se zavazuje, že bude dodávat zhotoviteli pouze odpad splňující níže uvedené podmínky: 

a) Základní omezení spalitelného odpadu: 
 max. obsah vody do 20 %, 
 max. obsah popela do 30 %, 
 max. obsah síry do 0,80 %, 
 max. obsah chlóru do 0,10 %, 
 max. obsah fluóru do 0,05 %, 
 max. délka jednoho kusu textilu 3 m, 
 max. délka jednoho kusu pevného odpadu 3,5 m (např. dřevo),  
 kontaminace radionuklidy – jejich hmotnostní aktivita nesmí být vyšší, než upravuje zákon 

č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) 
v platném znění a ve znění zákona č. 263/2016 Sb., Zákon atomový zákon v platném znění. 

b) Maximální obsah znečišťujících látek v odpadech: 
 PAU 60 000 mg/kg; PCB 0,4 mg/kg (stanovené obsahy v železničních pražcích) 
 As - 2,7 mg/kg; Cd - 6,6 mg/kg; Co - 6,5 mg/kg; Cr - 28,5 mg/kg; Cu - 497 mg/kg; Hg -

1,9 mg/kg;  
Mn - 227 mg/kg; Ni - 26 mg/kg; Pb - 321mg/kg; Sb - 19,5 mg/kg; Zn – 1224 mg/kg; TI - 0,6 
mg/kg; 
 V - 7,7 mg/kg. 

c) Odpad vyloučený ze spalování: 
 nehořlavý: zemina, kamení, písek, bahno, struska, škvára, popel, sníh, led, stavební suť, 

feromagnetické i barevné kovy apod. 
 ze zdravotnictví, z veterinární péče i z výzkumu s nimi související – části těl, orgány včetně 

krevních vaků a konzerv, odpor vzbuzující látky: lidské a zvířecí výkaly apod. 
 ohrožující technologické zařízení zhotovitele, zdraví osob a životní prostředí: výbušné, 

s oxidační schopností, žíravé, toxické, karcinogenní, infekční (na něž jsou kladeny zvláštní 
požadavky s ohledem na prevenci infekce), škodlivé zdraví, prach (textilní, uhelný, gumový, 
obilní, dřevní), PVC, izolační hmoty a materiály. 

 z anorganických a organických chemických procesů: tekuté, kašovité a těstovité odpady; 
z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot; odpady olejů a odpady 
kapalných paliv apod. 
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5) Pokud objednatel doveze nebo vyloží do zásobníku odpad, který nebude v souladu s podmínkami 
uvedenými v čl. I. odst. 1) a čl. II. odst. 3) až 4), ponese objednatel veškeré náklady spojené 
s vyřazením tohoto odpadu včetně náhrady škody zhotoviteli, která případně vznikne zhotoviteli 
v souvislosti s odstraněním takového odpadu. Objednatel nebo jeho zaměstnanec nebo dopravce 
dovážející odpad do místa převzetí odpadů odpovídá za dodržení smluvních podmínek a platně 
podepisuje zápis o případném nedodržení smluvních podmínek. 

6) Dovoz odpadu, který je předmětem smlouvy, bude objednatel zajišťovat tak, že bude prováděn 
vozidlem se zadním vyklápěním nebo objednatel zajistí vykládku odpadu vlastními zaměstnanci dle 
pokynů zhotovitele. Úklid odpadu vysypaného mimo zásobník provádí zaměstnanec objednatele. 

7) Odpad, jehož 1 ks přesahuje rozměry 20×30×60 cm nebo průměr 25×60 cm, bude vykládán 

odděleně na místo určené zaměstnancem zhotovitele nebo bude přivážen samostatně. 

8) Objednatel je povinen předložit v souladu s platnou legislativou ČR základní popis odpadu, který je 
předmětem smlouvy, v případě jednorázové nebo první z řady dodávek odpadu. 

9) Odpovědný pracovník zhotovitele je oprávněn požadovat operativní přerušení návozů z důvodu 
odstávky či jiného důvodu. Objednatel bude o přerušení návozů informován zasláním emailové 
zprávy na kontaktní adresu uvedenou v článku IV. odst. 1). 

10) Zhotovitel je oprávněn určit objednateli příjezdovou trasu do místa plnění předmětu smlouvy (místo 
převzetí odpadu) a objednatel je povinen kdykoliv na požádání prokazatelně doložit plnění této 
podmínky. 

III. Ceny a platební podmínky  

1) Ceny za převzetí odpadů jsou stanoveny dohodou smluvních stran a jsou uvedeny v příloze č. 1 
Ceník za příjem odpadů k energetickému využití v ZEVO SAKO. 

2) Ceny za ostatní služby jsou stanoveny dohodou smluvních stran a jsou uvedeny v příloze č. 1 Ceník 

za příjem odpadů k energetickému využití v ZEVO SAKO. 

3) Jako den uskutečnění opakovaného zdanitelného plnění se sjednává poslední den v měsíci 
(zdaňovacím období), v němž byly uskutečněny návozy spalitelného odpadu, přičemž zhotovitel 
vyhotoví objednateli daňový doklad do 10 pracovních dnů po skončení zdaňovacího období. 
Nedílnou součástí daňového dokladu bude výpis ze samostatně vedené průběžné evidence 
o převzetí odpadu objednatele během zdaňovacího období. Splatnost daňového dokladu je 14 dnů 
ode dne vystavení.  

4) V případě, že daňový doklad nebude obsahovat některou se zákonem stanovených náležitostí, má 
právo objednatel vrátit daňový doklad zhotoviteli k doplnění či opravě. Nová lhůta splatnosti počíná 
běžet ode dne opětného vystavení daňového dokladu. 

5) Nezaplatí-li objednatel úhradu za převzetí odpadu ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení v zákonné výši. 

6) K dohodnuté ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty a zákonné poplatky dle platných právních 
předpisů v době platnosti této smlouvy. 

7) V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu je zhotovitel oprávněn požadovat 
hotovostní platbu při návozu odpadu v době prodlení a dále je oprávněn přerušit plnění podle této 
smlouvy po dobu prodlení. 

8) Strany této smlouvy se dohodly na tom, že ceny dle čl. III., odst. 1) a odst. 2) mohou být každoročně 

jednostranně zhotovitelem zvyšovány o procento, odpovídající kladnému procentu meziroční 
inflace, vyhlášenému Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok, a to vždy s 
účinností od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž bude takové vyhlášení oficiálně 
učiněno. Záporná procentní hodnota meziroční inflace (tzv. deflace) vyhlášená Českým statistickým 
úřadem, nemá na výši cen vliv. 

9) Zhotovitel je oprávněn v odůvodněných případech navrhnout zvýšení cen dle čl. III., odst. 1) a odst. 

2). Tento návrh zvýšení cen musí obsahovat i důvody zvýšení a zhotovitel je povinen jej 
prokazatelně oznámit objednateli nejpozději 2 měsíce před datem, ke kterému navrhuje zvýšení 
cen. Objednatel je povinen se písemně vyjádřit k navýšení cen do 14 dnů ode dne jeho doručení. 
Pokud se v lhůtě nevyjádří, má se za to, že s cenou souhlasí. 

10) Zhotovitel a objednatel se dohodli na způsobu doručování daňových dokladů (faktur) a to způsobem 

elektronické fakturace. Zhotovitel bude zasílat faktury na e-mail viz formulář ZPO . 



 
 

 

  strana 3 

 

IV. Ostatní ujednání 

1) Kontakt pro zasílání informací o operativním řízení návozů odpadu a dalších informací a dokladů: 

Za zhotovitele: 
Ing. Jana Švestková, vedoucí obchodního oddělení, e-mail: svestkova@sako.cz, tel.: 548 138 206; 
váha, e-mail: vaha@sako.cz, tel.: 548 138 113, 548 138 174; 
Za objednatele: 

Viz formulář ZPO 

2) V případě změny kontaktních údajů v čl. IV. odst. 1) a III. odst. 10) je objednatel povinen do 
2 pracovních dnů prokazatelně změnu oznámit zhotoviteli. 

3) Nedodržení podmínek dle čl. I., odst. 1) a čl. II., odst. 3) až 7) a odst. 10) se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. Každé jednotlivé podstatné porušení smlouvy je zhotovitel povinen prokazatelně 
oznámit objednateli. V případě opakovaného podstatného porušení smlouvy má zhotovitel právo od 
smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno 
objednateli doporučeným dopisem. Dnem doručení odstoupení se smlouva ruší. V případě, že si 
objednatel nevyzvedne doporučenou zásilku u příslušného držitele poštovní licence, považuje se 
den, kdy byla zásilka vrácena zhotoviteli, za den doručení. Odstoupení od smlouvy se nedotýká 
nároku na náhradu škody vzniklou zhotoviteli. 

4) Zhotovitel je oprávněn přerušit plnění dle čl. I. této smlouvy nebo od smlouvy odstoupit, jestliže je 
proti objednateli zahájeno insolvenční řízení nebo je v úpadku (dle zákona č.182/2006 Sb., 
v platném znění), nedohodne-li se s ustanoveným předběžným, resp. insolvenčním správcem jinak. 

5) Bude-li zhotovitel na základě dohody dle čl. IV., odst. 4) pokračovat v plnění, je oprávněn požadovat 
hotovostní platbu za plnění dle čl. I. při každém jednotlivém návozu odpadu. 

6) Smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran bez uvedení důvodu písemnou výpovědí 
s 3 měsíční výpovědní lhůtou. Výpověď musí být odeslána druhé smluvní straně doporučenou 
zásilkou. Výpovědní lhůta začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení 
výpovědi druhé smluvní straně. V případě, že si druhá smluvní strana nevyzvedne doporučenou 
zásilku uloženou u místně příslušného držitele poštovní licence, považuje se den, kdy se 
doporučená zásilka vrátí odesílateli, za den doručení. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 CENÍK ZA PŘÍJEM ODPADŮ K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ V ZEVO SAKO 
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Příloha č. 1 

ke smlouvě o dodávkách a převzetí spalitelného odpadu  

CENÍK ZA PŘÍJEM ODPADŮ K ENERGETICKÉMU VYUŽÍTÍ V ZEVO SAKO 
 

Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví, myslivosti a z výroby a zpracování potravin  cena Kč/t  

bez DPH 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv 1 100 Kč 

02 01 04 Odpadní plasty 1 300 Kč 

02 01 07 Odpady z lesnictví 1 100 Kč 

02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 1 300 Kč 

02 05 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 1 300 Kč  

02 06 01 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování 1 300 Kč 

Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky  

03 01 01 Odpadní kůra a korek 1 100 Kč 

03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04  1 100 Kč 

03 03 01 Odpadní kůra a dřevo 1 100 Kč 

03 03 07 Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky 1 100 Kč 

03 03 08 Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci  1 300 Kč 

Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu  

04 01 01 Odpadní klihovka a štípenka 1 300 Kč 

04 02 09 Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) 1 300 Kč 

04 02 21 Odpady z nezpracovaných textilních vláken 1 300 Kč 

04 02 22 Odpady ze zpracovaných textilních vláken 1 300 Kč 

Odpady z organických chemických procesů  

07 01 99 Odpady jinak blíže neurčené‐pouze plastové obaly znečistěné potravinářskými oleji  1 300 Kč 

07 02 13 Plastový odpad 1 300 Kč 

Odpady z fotografického průmyslu  

09 01 07 Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra 1 100 Kč 

09 01 08 Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra  1 100 Kč 

Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů  

12 01 05 Plastové hobliny a třísky 1 300 Kč 

Odpadní obaly  

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 1 300 Kč 

15 01 02 Plastové obaly 1 300 Kč 

15 01 03 Dřevěné obaly 1 100 Kč 

15 01 05 Kompozitní obaly 1 300 Kč 

15 01 06 Směsné obaly 1 300 Kč 

15 01 09 Textilní obaly 1 300 Kč 

Odpady v tomto katalogu jinak neurčené  

16 01 19 Plasty 1 100 Kč 

16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené (pouze papír a textil z autovraků) 1 100 Kč 

16 03 06 Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 1) 1 100 Kč 

Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst)   

17 02 01 Dřevo 1 100 Kč 

17 02 03 Plasty 1 300 Kč 

17 02 

04* 

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné (pouze 

dřevěné železniční pražce neupravené bez kovových součástí) 2 500 Kč 

17 02 
04* 

Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné (pouze 
dřevěné železniční pražce bez kovových součástí - podrcené ) 1 500 Kč 

 
  



 
 

 

  strana 5 

 

Příloha č. 1 

ke smlouvě o dodávkách a převzetí spalitelného odpadu č. 430162 

CENÍK ZA PŘÍJEM ODPADŮ K ENERGETICKÉMU VYUŽÍTÍ V ZEVO SAKO 
 

Odpady ze zdravotnictví a veterinární péče nebo z výzkumu s nimi souvisejícího (s výjimkou 

kuchyňských odpadů a odpadu ze stravovacích zařízení, které se zdravotnictvím bezprostředně 
nesouvisí) 

cena Kč/t 

18 01 

03* 

Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci 

infekce (pouze pleny a plenkové kalhotky) 2 500 Kč 

18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na 

prevenci infekce (např. obvazy, sádrové obvazy, prádlo, oděvy na jedno použití, pleny)  2 500 Kč 

Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro 

čistění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové 
účely 

 

19 08 01 Shrabky z česlí (max. vlhkost 32 %) 1 100 Kč 

19 12 01 Papír a lepenka 1 100 Kč 

19 12 04 Plasty a kaučuk 1 300 Kč 

19 12 
06* 

Dřevo obsahující nebezpečné látky 
2 500 Kč 

19 12 07 Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 1 100 Kč 

19 12 08 Textil 1 300 Kč 

19 12 10 Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu) 1 300 Kč 

19 12 12 Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 

12 11 1 200 Kč 

Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z 

úřadů), včetně složek z odděleného sběru  

20 01 01 Papír a lepenka 1) 1 100 Kč 

20 01 10 Oděvy 1 300 Kč 

20 01 11 Textilní materiály 1 300 Kč 

20 01 
37* 

Dřevo obsahující nebezpečné látky 
2 500 Kč 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 1 100 Kč 

20 01 39 Plasty 1 300 Kč 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 1 100 Kč 

20 03 01 Směsný komunální odpad 850 Kč 

20 03 02 Odpad z tržišť 1 100 Kč 

20 03 03 Uliční smetky 1 100 Kč 

20 03 07 Objemný odpad 1 100 Kč 

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené ‐ pouze podobné živnostenské průmyslové odpady a 

odpady z úřadů 1 100 Kč  

* označení pro nebezpečné odpady 

 
 

1) Cena za skartaci dokumentů a výrobků:  

a) Jednorázové skartace, hotovostní platba  200 Kč + 2,00 Kč/kg 

b) Smluvní partneři, bezhotovostní platba  2 000 Kč/t 
   

Ceny za ostatní služby: 

a)    100 Kč/t  za odpad dodaný v balících; 

b)    100 Kč/t  za úpravu materiálu – řezání při rozměrech nad 3 m; 

c)     500 Kč/t  za asistenci při skartaci s dohledem (např. celní dohled); 

d)    100 Kč za ¼ hod. pomoci při vykládce odpadu mechanizací či ruční. 
   

Uvedené ceny jsou bez DPH. 
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