
            Číslo objednávky: ……….. 

Strana 1 z 2                                                    Revize 2023/1 
                                                                                    

 

Objednávka služeb společnosti Ekodepon s.r.o.    
v oblasti odstraňování a využívání odpadů - 2023 
 

 

Objednatel: 

 Název firmy / Jméno a příjmení:    ___________________________   razítko: 

 Zastoupená:           ___________________________    

 Kontaktní telefon:          ___________________________ 

 IČ/DIČ:                   ___________________________ 

 Fakturační adresa / Trvalé bydliště:    ________________________________________________________ 

 E-mailová / Dosílací adresa pro fakturaci: ____________________________________________________ 

 Číslo účtu:            ___________________________________________________________ 

* Adresa provozovny, na které odpad vznikl, včetně IČP/IČZ:   

______________________________________________________________________________________ 
 

Zhotovitel: Ekodepon s.r.o., Lažany 36, Černošín, IČ/DIČ 49790927/CZ49790927; Zapsána v OR u KS 
v Plzni, oddíl C, vložka 4793; IČZ CZP00653; Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.,        
č.ú. 113909-704/0600  

Pokyny pro vyplnění identifikátorů Objednatele: * IČP má právnická osoba či fyzická osoba oprávněná k podnikání přiděleno živnostenským 
úřadem, IČZ má přiděleno příslušným krajským úřadem osoba oprávněná k nakládání s odpady; občan vyplní pouze kolonky tištěné 
kurzívou. 

▪ Předmět objednávky:  

Objednatel pověřuje Zhotovitele na základě této objednávky prováděním služeb v oblasti sběru, odvozu, odstraňování a využití 
svých odpadů za podmínek stanovených touto objednávkou. Druhy odpadů, které jsou předmětem této objednávky jsou 
uvedeny v Tabulce č. 1., 2. a 3. této objednávky. 
 

▪ Zhotovitel se podpisem této objednávky zavazuje: 

Převzít od Objednatele odpady, které jsou předmětem této objednávky a odstranit je nebo využít na zařízeních k tomu 
určených. Nakládat s výše uvedenými odpady v souladu s legislativou platnou v ČR. Zhotovitel prohlašuje a ujišťuje 
Objednatele, že má a po celou dobu plnění předmětu této objednávky bude mít veškerá platná a účinná oprávnění potřebná 
k plnění předmětu této objednávky 

 

▪ Objednatel se podpisem této objednávky zavazuje: 

Dodat Zhotoviteli „Základní popis odpadu“ či „Písemné informace o odpadu“ (ve smyslu platné legislativy) a to vždy při 
jednorázové nebo první z řady dodávek. Při dalších opakovaných dodávkách lze předložit pouze „čestné prohlášení“ (za 
předpokladu, že se druh odpadu a jeho složení nemění). Převzít odpovědnost za dodržení v dokumentaci uvedených vlastností 
předávaného odpadu a dodání informací o kritických ukazatelích vlastností odpadu, pakliže jsou vyžadovány platnou 
legislativou. V případě převzetí bioodpadů znečištěných nekompostovatelnými složkami (suť, kamenivo, stavební a jiné 
odpady) převzít náklady za vytřídění těchto složek a jejich uložení na skládku. Dále se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli 
v termínu dohodnutou cenu za sjednané služby.  
 

▪ Platební ujednání: 

Úhrada bude provedena na základě vystavené faktury – daňového dokladu. Splatnost faktur je stanovena na 14 dní od data 
jejího vystavení, pokud není stanoveno jinak. Penále z prodlení se sjednává ve výši 0,05% za každý kalendářní den prodlení. 
K cenám uvedeným v Tab. 1., 2. a 3. bude účtováno DPH dle aktuálně platného znění zákona o DPH. V případě uvedení          
e-mailové zasílací adresy pro fakturaci Objednatel souhlasí se zasíláním faktury v elektronické podobě. 

 

▪ Obecná ustanovení: 

Pokud bude požadováno odstranění odpadu, který není v tomto zkráceném ceníku uveden, bude Objednateli Zhotovitelem 
fakturována cena platná v době vykonání služby. Předáním průvodní dokumentace k odpadům Objednatel potvrzuje Zhotoviteli 
zájem o převzetí a další nakládání s těmito odpady. Další informace o povolených odpadech a jejich cenách jsou dostupné na 
vyžádání na e-mailové adrese kotas@ekodepon.cz či na tel.: 602 146 543; 374 616 991. 
 

V případě nutnosti si Zhotovitel v souladu se zákonem 541/2020 Sb. vyhrazuje možnost překlasifikovat odpady, které jsou 
předmětem této smlouvy, včetně příslušných dopadů na cenu fakturovanou Objednateli. Jedná se zejména o případy, kdy tyto 
odpady nelze zatřídit dle průvodní dokumentace, případně pokud změna ve vlastnostech odpadu ovlivní výši poplatku za 
odstranění odpadu. V případě změny bude cena fakturována dle aktuálně platného ceníku Zhotovitele. 
 

Objednatel podpisem této objednávky uděluje Zhotoviteli povolení zpracovávat uvedené osobní údaje. 

EKO 
D  E  P  O  N 

mailto:kotas@ekodepon.cz
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 Tab. 1.: Ceník nejfrekventovanějších odpadů povolených k odstranění na skládce Černošín  

Kód odpadu Název druhu odpadu 
Základní cena bez DPH 

[Kč/t] 
Poplatek 

07 02 13 Plastový odpad 1587 VO 

15 01 02 Plastové obaly 1083 VO 

15 01 06 Směsné obaly 1450 VO 

17 01 02 **) 
Cihla (Ø 15 - 30 cm bez armatury, možná příměs betonu a kameniva, vhodné na 
překryvné a pojezdové plochy skládky jako technologický materiál) 

428 ZO 

17 01 02 **) 
Cihla (Ø do 15 cm bez armatury, možná příměs betonu a kameniva, zvláště vhodné 
pro použití na pojezdové plochy skládky jako technologický materiál) 

218 ZO 

17 03 02 Asfaltové směsi 656 VO 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 957 VO / ZO 

17 06 05 *) Stavební materiály obsahující azbest 1965 ZO 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod č. 17 08 01 656 VO 

17 09 04 Smíšené stavební a demoliční odpady neuvedené pod č. 170901, 02, 03 1325 VO 

20 03 01 Směsný komunální odpad  940 VO 

20 03 07 Objemný odpad 940 VO 

Součástí základní ceny v Tab. 1 je finanční rezerva na rekultivaci skládky. K základní ceně bude účtován zákonný 
poplatek (není součástí základu pro výpočet DPH; Využitelné odpady – VO – 1000,- Kč/t, Zbytkové odpady – ZO – 500,- 
Kč/t).  

*) možno ukládat na skládce Černošín pouze neprodyšně zabalené. Informace získáte na telefonním čísle 602 146 543. 

**) možno použít pro technologické zabezpečení skládky. Takto označené odpady budou jako technologické přijímány vždy dle 
aktuálních potřeb skládky a dle skutečného množství již použitých technologických materiálů v souladu s platnou legislativou. 

 

       Tab. 2.: Ceník nejfrekventovanějších biologicky rozložitelných odpadů využívaných na kompostárně 
 

Kód odpadu Název druhu odpadu Základní cena bez DPH [Kč/t] 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv    /listí, tráva, seno, sláma/ 360 

02 01 03 Odpad rostlinných pletiv    /BRO k drcení/ 660 

02 01 07 Odpad z lesnictví    /dřevo k drcení/ 660 

02 01 07 Odpad z lesnictví    /kůra, piliny, štěpka/ 120 

15 01 03 Dřevěné obaly 810 

17 02 01 Dřevo (čisté bez nátěrů a bez kovových spojovacích prvků) 810 

19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod 1020 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad    /listí + tráva/ 150 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad    /dřevo k drcení/  660 
 

 
Tab. 3.: Ceník nejfrekventovanějších odpadů povolených k převzetí na centrálním sběrném dvoře 

  

Kód odpadu Název druhu odpadu Základní cena bez DPH [Kč/t] 

15 01 02 Plastové obaly 1550 

15 01 03 Dřevěné obaly 1134 

17 02 01 Dřevo stavební 1134 

17 05 04 Zemina a kamení 218 

20 01 38 Dřevo 1512 

 
 

V          dne:        V              dne: 
  
         
     
     
 
      
 
……………………………………………………............      ………………………………………………………….. 

 
       razítko a podpis Objednatele                v zastoupení Zhotovitele  


