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Smlouva o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady 
uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

Smluvní strany                         Sp.zn.: 568/22-NKU180/287/22 

 Poskytovatel  Objednatel 

Č. smlouvy   
 

          
 Č. smlouvy   

 2 9 / 1 8 0 / 2 0 2 2 

AVE Pražské komunální služby a.s. Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem 
Pražská 1321/38a, Praha 10 
Praha Hostivař 

Se sídlem  Jankovcova 2, Praha 7 

PSČ 102 00 PSČ 170 04 

Zastoupena Dagmar Bočková  
Dana Dvořáková 

Zastoupena 
Ing. Jaroslavem Kuželem 

Funkce 
− vedoucí obchodního 

oddělení 

− poradce pro ekologii 

Funkce 

vedoucí oddělení technického 
pověřen zastupováním funkce 
ředitele odboru hospodářské 
správy 

IČO 07725680 IČO 49370227 

DIČ CZ07725680 DIČ není plátce DPH 

Zapsaná 
v OR 

vedeném Městským soudem 
v Praze, oddíl B, vložka 24039 

- - 

Kontaktní osoba Dana Dvořáková Kontaktní osoba Ing. Ema Bendová 

Funkce 
poradce pro ekologii 

Funkce 
vedoucí oddělení provozu 
školicího střediska  

Tel. +420 731 631 713 Tel. +420 602696147 

E-mail dana.dvorakova@ave.cz  E-mail ema.bendova@nku.cz 

Bank. spojení 1387533569/2700 Bank. spojení 30027001/0710 

 
Smluvní strany se dohodly na následujícím 

 
I.  Účel smlouvy  

1. Účelem této smlouvy je splnění povinností objednatele jako původce odpadu stanovených 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“) při zbavení se odpadu ve 
smyslu § 15 zákona o odpadech, a to zajištěním služeb poskytovaných poskytovatelem v oblasti 
nakládání s odpady za podmínek sjednaných v této smlouvě. 

2. Objednatel jako právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, je původcem odpadu podle 
zákona o odpadech. 

3. Poskytovatel je provozovatelem zařízení podle zákona o odpadech.  
 

 
II. Předmět smlouvy a místo plnění 

 
1. Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat služby spočívající v převzetí, 

přepravě a následném využití nebo likvidaci odpadu uvedeného ve vyhlášce č. 93/2016 Sb., 
o Katalogu odpadů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona o odpadech (dále jen 
„Katalog odpadů“), a to 

a) směsného komunálního odpadu (katalogové číslo 20 03 01), 
b) papírových a lepenkových obalů (katalogové číslo 15 01 01), 
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c) plastových obalů (katalogové číslo 15 01 02), 
d) biologicky rozložitelného odpadu z kuchyní a stravoven (gastro odpad)  

(katalogové číslo 20 01 08) 
e) skleněných obalů (katalogové číslo 15 01 07) 

včetně poskytnutí sběrných nádob pro shromažďování uvedených druhů odpadu, a to vše 
v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě a v jednotlivých základních popisech odpadů, 
které tvoří přílohu této smlouvy a jsou její nedílnou součástí (dále též „služby“) a závazek 
objednatele zaplatit poskytovateli za řádně poskytnuté služby cenu podle základní ceny za 24 
měsíců v Kč bez DPH uvedené v Příloze č. 3 ZD – tabulka „NABÍDKOVÁ CENA“ z nabídky předložené 
poskytovatelem do výběrového řízení na VZMR s názvem „Odvoz a likvidace odpadu – školicí 
středisko Přestavlky u Slap“, která je nedílnou součástí této smlouvy, za podmínek sjednaných 
v této smlouvě. 

2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby uvedené v odst. 1 tohoto čl. pro níže uvedený objekt 
ve vlastnictví České republiky, se kterým je objednatel příslušný hospodařit: 
▪ Školicí středisko Nejvyššího kontrolního úřadu Přestavlky u Slap na adrese Slapy č.p. 288, PSČ 

252 08 (dále jen „ŠS“). 

 
III. Podmínky plnění 

1. Poskytovatel se zavazuje, že činnosti uvedené v předmětu této smlouvy bude zabezpečovat řádně 
a včas, s maximální odbornou péčí v souladu s platnými právními předpisy, na svůj náklad, na své 
nebezpečí, v obvyklé kvalitě a rovněž zabezpečí vedení potřebné průběžné evidence o odpadech a 
o způsobech nakládání s nimi včetně předání zpracované evidence objednateli a vedení evidence 
ISPOP. 

2. Odvoz odpadu nesmí ohrožovat bezpečnost provozu a pohyb osob v areálu ŠS.  
3. Poskytovatel se zavazuje převzít odpad uvedený v čl. II. odst. 1 této smlouvy od objednatele do 

svého vlastnictví, a to okamžikem naložení předmětného odpadu na dopravní prostředek 
poskytovatele. Tímto okamžikem na sebe poskytovatel přebírá odpovědnost za další nakládání 
s odpadem, který převzal od objednatele.  

4. Informace o odpadech včetně informace o výhřevnosti a základní popisy odpadů uvedených v čl. 
II. odst. 1 této smlouvy jsou uvedeny v jednotlivých základních popisech odpadů tvořících přílohu 
této smlouvy, v souladu s níže uvedeným: 
 

Jednotlivé druhy odpadů 

Směsný komunální odpad 
Typ 
Nádoby 

Předpokládané 
množství 
vyprodukovaného 
odpadu 

Zanáška 
metry 

Zanáška  
schody 

Počet 
otevíraných 
dveří 

Zamykání  
nádoby 

Pásmo 
zanášky 

600 – 800 l 
Plast 

1 300 l/týdně 0 0 0 NE do 15 m 

Papírové a lepenkové obaly 
Typ 
Nádoby 

Předpokládané 
množství 
vyprodukovaného 
odpadu 

Zanáška 
metry 

Zanáška  
schody 

Počet 
otevíraných 
dveří 

Zamykání  
nádoby 

Pásmo 
zanášky 

600 – 800 l 
Plast 

1 200 l/měsíčně 0 0 0 NE do 15 m 

Plastové obaly 
Typ 
Nádoby 

Předpokládané 
množství 
vyprodukovaného 
odpadu 

Zanáška 
metry 

Zanáška  
schody 

Počet 
otevíraných 
dveří 

Zamykání  
nádoby 

Pásmo 
zanášky 
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600 – 800 l 
Plast 

1 200 l/měsíc 0 0 0 NE do 15 m 

Gastro odpad 
Typ 
Nádoby 

Předpokládané 
množství 
vyprodukovaného 
odpadu 
 

Zanáška 
metry 

Zanáška  
schody 

Počet 
otevíraných 
dveří 

Zamykání  
nádoby 

Pásmo 
zanášky 

60 l 
G-soudek 

120 l/týdně 0 0 0 NE do 15 m 

Skleněné obaly 
Typ  
Nádoby 

Předpokládané 
množství 
vyprodukovaného 
odpadu 
 

Zanáška 
metry 

Zanáška 
schody 

Počet 
otevíraných 
dveří 

Zamykání 
nádoby 

Pásmo 
zanášky 

600 – 800 l 
Plast 
zelená 

1 300 l/za 2 
měsíce 

0 0 0 NE  do 15 m 

5. Objednatel si vyhrazuje právo „letní výluky“ ve svozu gastro odpadu a skleněných obalů, kdy 
zpravidla po dobu od 1. 7. do 31. 8. kalendářního roku není v provozu kuchyně ŠS a objednatel po 
tuto dobu neprodukuje žádný gastro odpad ani skleněné obaly. O konkrétní době „letní výluky“ 
bude poskytovatel vždy dopředu vyrozuměn elektronicky na e-mailovou adresu poskytovatele 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo „epidemické výluky“ ve svozu gastro odpadu a skleněných obalů po 
dobu ne kratší než jeden kalendářní měsíc pro případ, kdy nebude z provozních důvodů v důsledku 
protiepidemických opatření produkovat gastro odpad ani skleněné obaly. O konkrétní době 
„epidemické výluky“, která může trvat po celou dobu protiepidemických opatření, bude 
poskytovatel vždy bez zbytečného odkladu vyrozuměn elektronicky na e-mailovou adresu 
poskytovatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

7. Objednatel je oprávněn z provozních důvodů „epidemickou výluku“ přerušit či zkrátit a požádat 
poskytovatele o obnovení poskytování služeb svozu gastro odpadu a skleněných obalů, přičemž 
konkrétní termíny budou dohodnuty. 

8. Poskytovatel se zavazuje k předložení testů svých pracovníků na případná onemocnění, na základě 

kterých budou vyhlašována protiepidemická opatření (obdobně jako v případě výskytu 

onemocnění COVID 19), pohybujících se na místě shromažďování odpadu a na přístupových 

trasách k němu (na vyžádání objednatele). 
9. Svozy jednotlivých druhů odpadů budou uskutečňovány ve svozovém čase služby, a to v pondělí, 

úterý nebo čtvrtek v časovém rozpětí 7:30 – 11:00 hod.  
10. Četnost svozu pro každý druh odpadu určí poskytovatel podle: 

✓ předpokládaného množství vyprodukovaného odpadu viz tabulka v odst. 4 tohoto čl. a 

✓ obhlídky naplněnosti všech sběrných nádob při momentálně uskutečňovaném svozu 

jiného druhu odpadu. 

11. V případě nesjízdnosti pozemních komunikací (náledí, sníh, neprůjezdná pozemní komunikace) 
uskuteční poskytovatel na své náklady náhradní svoz odpadu do 24 hodin po obnovení sjízdnosti 
pozemních komunikací nebo podle dohody smluvních stran. 

12. Pro zajištění řádného plnění služeb je poskytovatel povinen v dostatečném časovém předstihu 
před prvním svozem jednotlivého druhu odpadu poskytnout objednateli do užívání sběrné nádoby 
na jednotlivé druhy odpadu v požadovaném typu, objemu a množství a umístit je na místě 
určeném objednatelem. O poskytnutí sběrných nádob bude sepsán předávací protokol podepsaný 
oprávněnými osobami smluvních stran. Předávací protokol předloží poskytovatel. Obdobně bude 
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postupováno i v případě poskytnutí dalších sběrných nádob nebo v případě vrácení sběrných 
nádob v průběhu trvání této smlouvy. 

13. Poskytovatel prokazatelně seznámí objednatele s podmínkami pro řádné používání sběrných 
nádob. 

14. Objednatel je povinen sběrné nádoby používat tak, aby nedocházelo k jejich poškozování a byly 
používány pouze ke shromažďování příslušného druhu odpadu. Po uplynutí doby trvání této 
smlouvy, resp. zániku smlouvy v případě odstoupení od smlouvy budou sběrné nádoby vráceny 
poskytovateli k jejich zpětnému převzetí, a to ve stavu, v jakém je objednatel převzal, 
s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. O zpětném převzetí sběrných nádob poskytnutých 
objednateli do užívání bude sepsán předávací protokol podepsaný oprávněnými osobami 
smluvních stran. 

15. Poskytovatel se zavazuje zajistit výměnu poškozených nebo nefunkčních sběrných nádob bez 
zbytečného odkladu na základě písemného nebo telefonického požadavku objednatele nebo na 
základě vlastního zjištění. 

16. Poskytovatel se zavazuje po vyprázdnění sběrných nádob vrátit tyto na původní stanoviště (místo 
shromažďování odpadu). 

17. Poskytovatel se zavazuje zajistit čistotu v místě vyprazdňování sběrných nádob a jeho okolí 

bezprostředně po svozu, tj. po jejich vyprázdnění tak, aby nedošlo k hygienickým závadám, ke 

škodám na sběrných nádobách nebo ke škodám na majetku vlastníka nemovitosti a úklid okolí 

místa vyprazdňování. Dojde-li při přemísťování a vyprazdňování sběrných nádob ke znečištění 

prostranství areálu ŠS, je poskytovatel povinen okamžitě zajistit odstranění nečistot z trasy 

přesunu nádoby a místa vyprazdňování a následně zajistit bezprostřední uložení sběrných nádob 

na původní či smluvními stranami dohodnuté místo. 

18. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost tím, že mu umožní přístup 
ke sběrným nádobám při svozu odpadů. 

19. Objednatel se zavazuje oznamovat poskytovateli bez zbytečného odkladu veškeré změny, které se 
vztahují k plnění předmětu této smlouvy, zejména překážky ve svozu odpadu na jeho straně. 

20. Poskytovatel se zavazuje pro objednatele vést průběžnou evidenci o odpadech a o způsobech 
nakládání s nimi a předat zpracovanou evidenci objednateli do 31. 1. následujícího kalendářního 
roku a vést i evidenci ISPOP. 

 
IV. Cena a platební podmínky 

1. Maximální celková cena za veškeré služby s plněním této smlouvy spojené nepřekročí 181 044,32 
Kč bez DPH/24 měsíců. 

2. Objednatel se zavazuje hradit poskytovateli cenu za skutečně poskytnuté služby za předchozí měsíc 
podle základní ceny za 24 měsíců v Kč bez DPH uvedené v Příloze č. 3 ZD – tabulka „NABÍDKOVÁ 
CENA“ z nabídky předložené poskytovatelem do výběrového řízení na VZMR s názvem „Odvoz 
a likvidace odpadu – školicí středisko Přestavlky u Slap“, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Tyto základní ceny zahrnují veškeré náklady poskytovatele související s řádným plněním předmětu 
této smlouvy včetně nákladů na sběrné nádoby poskytnuté na jednotlivé druhy odpadu 
poskytovatelem objednateli do užívání  (sběrné nádoby budou odpovídat požadavku a potřebám 
zadavatele (60 l – Gastro odpad;  600 – 800 l – Směsný komunální odpad/Papírové a lepenkové 
obaly/Plastové obaly/Skleněné obaly), zabezpečení vedení průběžné evidence o odpadech a 
o způsobech nakládání s nimi včetně předání zpracované evidence objednateli, vedení evidence 
ISPOP, náklady za ukládání odpadu na určenou řízenou skládku, poplatky atd.  

4. Základní ceny uvedené v Příloze č. 3 ZD – tabulka „NABÍDKOVÁ CENA“ z nabídky předložené 
poskytovatelem do výběrového řízení na VZMR s názvem „Odvoz a likvidace odpadu – školicí 
středisko Přestavlky u Slap“, která je nedílnou součástí této smlouvy, jsou nepřekročitelné, 
s výjimkou změny sazby DPH; v takovém případě není třeba uzavírat dodatek smlouvy, sazba DPH 
bude připočítána ve výši odpovídající sazbě v zákonu o dani z přidané hodnoty. 
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5. Platby za poskytnuté služby budou uhrazeny měsíčně zpětně na základě faktury vystavené 
poskytovatelem se sjednanou splatností 30 dní od jejího doručení objednateli. 

6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené právními předpisy a dále 
číslo smlouvy objednatele (vyznačené v jejím záhlaví).  

7. V případě, že faktura nebude obsahovat uvedené náležitosti nebo bude-li obsahovat nesprávné 
údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit se zdůvodněním poskytovateli k doplnění či novému 
vystavení. V takovém případě lhůta splatnosti v celé sjednané délce začne plynout až dnem 
doručení faktury obsahující všechny správné údaje a náležitosti podle této smlouvy objednateli. 

8. Dnem úhrady se rozumí den, kterým je fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve 
prospěch účtu poskytovatele uvedeného na faktuře. V případě obdržení faktury po 20. 12. 
kalendářního roku se splatnost prodlužuje na 60 dní. 

9. V případě, že se objednatel ocitne v platební neschopnosti z důvodu rozpočtového provizoria, má 
se za to, že není v prodlení s plněním peněžitých závazků splatných v době rozpočtového 
provizoria. Splatnost všech daňových dokladů se v případě vzniku rozpočtového provizoria 
posouvá na patnáctý (15.) den po uvolnění rozpočtových prostředků pro rozpočtovou kapitolu 
objednatele, nejpozději však do 30. června příslušného kalendářního roku. 

 

V. Sankční ustanovení 
1. Za každý případ neuskutečnění svozu odpadu podle svozového času služby, a to v pondělí, úterý 

nebo čtvrtek v časovém rozpětí 7:30 – 11:00 hod. nebo za každý případ neuskutečnění náhradního 
svozu odpadu podle čl. III odst. 11 této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 500 Kč. 

2. V případě nepředložení zpracované evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi 
objednateli, nepředání evidence objednateli do 31. 1. následujícího kalendářního roku či nevedení 
evidence ISPOP podle čl. III odst. 20 této smlouvy sjednává se smluvní pokuta ve výši 500 Kč za 
každý i započatý den prodlení.  

3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši 
způsobené mu porušením povinnosti poskytovatele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

4. Smluvní pokuta je splatná do 21 dní ode dne doručení oznámení o uplatnění smluvní pokuty ze 
strany objednatele poskytovateli. 

5. V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok 
z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
VI. Doba trvání smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou v délce 24 měsíců, a to od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2024. 
 

VII. Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 
1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v občanském 

zákoníku a v případech sjednaných v této smlouvě. 
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy, kterým je 

opakované neuskutečnění (minimálně třikrát; nemusí být v nepřetržité řadě za sebou) svozu 
odpadu ve svozovém čase služby podle čl. III odst. 9 této smlouvy nebo jiné porušení smluvních 
povinností, na které byl objednatelem písemně upozorněn s poskytnutím lhůty k nápravě, která 
marně uplynula. 

3. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy, kterým je 
prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 15 kalendářních dní po marném uplynutí 
dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté objednateli poskytovatelem v písemném upozornění 
(urgenci).  

4. Smluvní strany se zavazují, že důvody k odstoupení od smlouvy spolu předem projednají. 
5. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká doručením písemného projevu vůle odstoupit od 

smlouvy druhé smluvní straně. 
6. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu písemně vypovědět.  
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7. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez udání důvodu ve výpovědní době v délce jednoho 
měsíce, která počíná prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena výpověď 

druhé smluvní straně.  
8. Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět bez udání důvodu ve výpovědní době v délce tří 

měsíců, která počíná prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena druhé 
výpověď smluvní straně.  

 
VIII. Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran, z jejichž povahy je zřejmé, že mají být zachována i po uplynutí 
doby trvání této smlouvy, resp. zániku smlouvy v případě odstoupení od smlouvy (např. zaslání 
zpracované evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi objednateli), zůstávají zachována 
i po uplynutí doby trvání smlouvy. 

2. Smluvní strany se budou vzájemně a neprodleně informovat o změně údajů týkajících se jejich 
identifikace (včetně změny kontaktní osoby a jejího e-mailu a telefonního čísla). Tyto změny 
nevyžadují formu dodatku smlouvy. 

3. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy se budou řídit českými obecně závaznými právními předpisy. 
K řešení sporů z těchto právních vztahů jsou příslušné výhradně soudy v ČR, přičemž v prvním 
stupni je místně příslušný soud v Praze. 

4. Poskytovatel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy včetně všech jejích 
příloh a jejích případných dodatků na informačních systémech s nepřetržitým dálkovým přístupem, 
tj. na internetových stránkách objednatele a na profilu zadavatele. 

5. Poskytovatel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2000 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných zdrojů. 

6. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF, přičemž původ a integrita 
elektronického vyhotovení této smlouvy, jakož i totožnost jednajících osob, jsou zaručeny 
elektronickými podpisy smluvních stran, resp. osob oprávněných za smluvní stranu tuto smlouvu 
uzavřít. Každá ze smluvních stran obdrží originál smlouvy v elektronické podobě. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem 1. 7. 2022. 
 

 
 
 
          
.................................................................    ................................................................ 
                          objednatel                 poskytovatel 
 
                    Ing. Jaroslav Kužel              Dagmar Bočková, vedoucí obchodního oddělení 
         vedoucí oddělení technického          Dana Dvořáková, poradce pro ekologii                                                       
 pověřen zastupováním funkce ředitele              AVE Pražské komunální služby a.s.         
          odboru hospodářské správy                      
          ČR – Nejvyšší kontrolní úřad                                              
 
 
 
 
 
 
            

Kužel  
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ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU 
       

Čestné prohlášení původce odpadu: 
▪ Všechny informace uvedené v ZPO jsou pravdivé a úplné. 
▪ Tento odpad dodávaný v rámci opakovaných dodávek odpovídá ZPO dodanému při první z řady 

dodávek. 
▪ S odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle 

zák. č. 541/2020 Sb., využití zasypáváním nebo využití v rámci výstavby vyrovnávacích, uzavíracích a 
rekultivačních vrstev skládky. 

▪ Směsný komunální odpad byl vytříděn o nebezpečné a využitelné složky a komodity určené ke zpětnému 
odběru. 
 

Jméno a příjmení osoby odpovědné za informace v ZPO: 
 

 
 
 
 

 Původce odpadu 

Název: Nejvyšší kontrolní úřad 

Adresa: Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7 

IČO: 49370227 

Místo vzniku odpadu  

Název: Nejvyšší kontrolní úřad 

Adresa: Školicí středisko Přestavlky u Slap, Slapy nad Vltavou 288, 252 08 Slapy 

Název druhu 

odpadu: Směsný komunální odpad 

Katalogové číslo: 20 03 01 Kategorie odpadu O 

Nebezpečné 

vlastnosti 
HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 HP6 HP7 HP8 HP9 HP10 HP11 HP12 HP13 HP14 HP15 

Popis vzniku 
odpadu: Odpad z provozu školicího střediska 

Předpokl.mn.odpadu: 1 300 l/týdně 

Fyzikální vlastnosti: 
Konzistence:  pevný   sypký  prachovitý  rypný  nehomogenní  kapalný 
Barva: x 
Zápach:         ne         slabý   střední       silný  

Mísitelnost odpadu: Nestanoveny zvláštní požadavky. 

Výhřevnost: 7-15 MJ/kg 

Zpracování ZPO: Základní popis odpadu byl zpracován na základě odborného úsudku, protože 
 s ohledem na proměnlivost odpadu nelze odebrat reprezentativní vzorek nebo 
 je možné odpad hodnotit pro účely přijetí do zařízení dle technologie vzniku odpadu 

Odborný úsudek: 
Odpad odpovídá svým složením běžnému (typickému) pro tento druh odpadu. Odpad 
neobsahuje složky činící odpad nebezpečným. Vzhledem k povaze odpadu, který je tvořen 
nesourodou směsí nejrůznějších obalů, je prakticky nemožné odebrat reprezentativní 
vzorek, který by svými vlastnostmi odpovídal vlastnostem vzorkovaného celku. 

Kastlová  
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ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU 
 

Čestné prohlášení původce odpadu: 
▪ Všechny informace uvedené v ZPO jsou pravdivé a úplné. 
▪ S odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle 

zák. č. 541/2020 Sb., využití zasypáváním nebo využití v rámci výstavby vyrovnávacích, uzavíracích a 
rekultivačních vrstev skládky 

 
Jméno a příjmení osoby odpovědné za informace v ZPO: 
 

 

 

Původce odpadu 

Název: Nejvyšší kontrolní úřad 

Adresa: Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7 

IČO: 49370227 

Místo vzniku odpadu  

Název: Nejvyšší kontrolní úřad 

Adresa: Školicí středisko Přestavlky u Slap, Slapy nad Vltavou 288, 252 08 Slapy 

Název druhu 

odpadu: Papírové a lepenkové obaly 

Katalogové číslo: 15 01 01 Kategorie odpadu O 

Nebezpečné 

vlastnosti 
HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 HP6 HP7 HP8 HP9 HP10 HP11 HP12 HP13 HP14 HP15 

Popis vzniku odpadu: Odpad z provozu školicího střediska 

Předpokl.mn.odpadu: 1 200 l/měsíčně 

Fyzikální vlastnosti: 
Konzistence:  pevný   sypký  prachovitý  rypný  nehomogenní  kapalný 
Barva: x 
Zápach:         ne         slabý   střední       silný  

Mísitelnost odpadu: Nestanoveny zvláštní požadavky. 

Výhřevnost 15,7 MJ/kg 

Zpracování ZPO: 
Základní popis odpadu byl zpracován na základě odborného úsudku, protože 
 s ohledem na proměnlivost odpadu nelze odebrat reprezentativní vzorek nebo 
 je možné odpad hodnotit pro účely přijetí do zařízení dle technologie vzniku odpadu 

Odborný úsudek: 

Odpad odpovídá svým složením běžnému (typickému) pro tento druh odpadu. Jedná se o 

separovaný papírový odpad. Odpad neobsahuje složky činící odpad nebezpečným. 

Vzhledem k povaze odpadu, který je tvořen nesourodou směsí nejrůznějších obalů, je 

prakticky nemožné odebrat reprezentativní vzorek, který by svými vlastnostmi odpovídal 

vlastnostem vzorkovaného celku. 

Kastlová  
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ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU 
 
 

Čestné prohlášení původce odpadu: 
▪ Všechny informace uvedené v ZPO jsou pravdivé a úplné. 
▪ S odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle 

zák. č. 541/2020 Sb., využití zasypáváním nebo využití v rámci výstavby vyrovnávacích, uzavíracích a 
rekultivačních vrstev skládky 
 

Jméno a příjmení osoby odpovědné za informace v ZPO: 
 

 
 
 

Původce odpadu 

Název: Nejvyšší kontrolní úřad 

Adresa: Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7 

IČO: 49370227 

Místo vzniku odpadu  

Název: Nejvyšší kontrolní úřad 

Adresa: Školicí středisko Přestavlky u Slap, Slapy nad Vltavou 288, 252 08 Slapy 

Název druhu 

odpadu: Plastové obaly 

Katalogové číslo: 15 01 02 Kategorie odpadu O 

Nebezpečné 

vlastnosti 
HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 HP6 HP7 HP8 HP9 HP10 HP11 HP12 HP13 HP14 HP15 

Popis vzniku odpadu: Odpad z provozu školicího střediska 

Předpokl.mn.odpadu: 1 200 l/měsíčně 

Fyzikální vlastnosti: 
Konzistence:  pevný   sypký  prachovitý  rypný  nehomogenní  kapalný 
Barva: x 
Zápach:         ne         slabý   střední       silný  

Mísitelnost odpadu: Nestanoveno. 

Výhřevnost: PE 43,3 MJ/kg; PP 44 MJ/kg; PVC 18-26 MJ/kg; PS 44 MJ/kg; PET 23 MJ/kg; PA 30 
MJ/kg 

Zpracování ZPO: Základní popis odpadu byl zpracován na základě odborného úsudku, protože 
 s ohledem na proměnlivost odpadu nelze odebrat reprezentativní vzorek nebo 
 je možné odpad hodnotit pro účely přijetí do zařízení dle technologie vzniku odpadu  

Odborný úsudek: 

Odpad odpovídá svým složením běžnému (typickému) pro tento druh odpadu. Jedná se o 

separovaný plastový odpad. Odpad neobsahuje složky činící odpad nebezpečným. 

Vzhledem k povaze odpadu, který je tvořen nesourodou směsí nejrůznějších obalů, je 

prakticky nemožné odebrat reprezentativní vzorek, který by svými vlastnostmi odpovídal 

vlastnostem vzorkovaného celku. 

Kastlová  
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ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU 

 

Čestné prohlášení původce odpadu: 
▪ Všechny informace uvedené v ZPO jsou pravdivé a úplné. 
▪ S odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle 

zák. č. 541/2020 Sb., využití zasypáváním nebo využití v rámci výstavby vyrovnávacích, uzavíracích a 
rekultivačních vrstev skládky 

 
Jméno a příjmení osoby odpovědné za informace v ZPO: 
 
 

 

Původce odpadu 

Název: Nejvyšší kontrolní úřad 

Adresa: Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7 

IČO: 49370227 

Místo vzniku odpadu  

Název: Nejvyšší kontrolní úřad 

Adresa: Školicí středisko Přestavlky u Slap, Slapy nad Vltavou 288, 252 08 Slapy 

Název druhu 

odpadu: Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

Katalogové číslo: 20 01 08 Kategorie odpadu O 

Nebezpečné 

vlastnosti 
HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 HP6 HP7 HP8 HP9 HP10 HP11 HP12 HP13 HP14 HP15 

Popis vzniku odpadu: Odpad z provozu školicího střediska 

Předpokl.mn.odpadu: 120 l/týdně 

Fyzikální vlastnosti: 
Konzistence:  pevný  sypký  prachovitý  rypný  nehomogenní  kapalný 
Barva: x 
Zápach:         ne        slabý   střední       silný  

Mísitelnost odpadu: Nestanoveno. 

Výhřevnost: 3,2 MJ/kg 

Zpracování ZPO: 
Základní popis odpadu byl zpracován na základě odborného úsudku, protože 
 s ohledem na proměnlivost odpadu nelze odebrat reprezentativní vzorek nebo 
 je možné odpad hodnotit pro účely přijetí do zařízení dle technologie vzniku odpadu 

Odborný úsudek: 

Odpad odpovídá svým složením běžnému (typickému) pro tento druh odpadu. Odpad 

neobsahuje složky činící odpad nebezpečným. Vzhledem k povaze odpadu, který je 

tvořen nesourodou směsí biologicky rozložitelného odpadu z kuchyně, je pro laika 
prakticky nemožné odebrat reprezentativní vzorek, který by svými vlastnostmi odpovídal 

vlastnostem vzorkovaného celku. 

Kastlová  
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ZÁKLADNÍ POPIS ODPADU 
 

Čestné prohlášení původce odpadu: 
▪ Všechny informace uvedené v ZPO jsou pravdivé a úplné. 
▪ S odpadem nelze nakládat jiným způsobem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle 

zák. č. 541/2020 Sb., využití zasypáváním nebo využití v rámci výstavby vyrovnávacích, uzavíracích a 
rekultivačních vrstev skládky 

 
Jméno a příjmení osoby odpovědné za informace v ZPO: 
 

 

Původce odpadu 

Název: Nejvyšší kontrolní úřad 

Adresa: Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7 

IČO: 49370227 

Místo vzniku odpadu  

Název: Nejvyšší kontrolní úřad 

Adresa: Školicí středisko Přestavlky u Slap, Slapy nad Vltavou 288, 252 08 Slapy 

Název druhu 
odpadu: Skleněné obaly 

Katalogové číslo: 15 01 07 Kategorie odpadu O 

Nebezpečné 

vlastnosti 
HP1 HP2 HP3 HP4 HP5 HP6 HP7 HP8 HP9 HP10 HP11 HP12 HP13 HP14 HP15 

Popis vzniku 
odpadu: Odpad z provozu školicího střediska 

Předpokl.mn.odpadu: 1 300 l/za 2 měsíce 

Fyzikální vlastnosti: 
Konzistence:  pevný  sypký  prachovitý  rypný  nehomogenní  kapalný 
Barva: x 
Zápach:         ne        slabý   střední       silný  

Mísitelnost odpadu: Nestanoveno. 

Výhřevnost: 0,2 MJ/kg 

Zpracování ZPO: 
Základní popis odpadu byl zpracován na základě odborného úsudku, protože 
 s ohledem na proměnlivost odpadu nelze odebrat reprezentativní vzorek nebo 
 je možné odpad hodnotit pro účely přijetí do zařízení dle technologie vzniku odpadu 

Odborný úsudek: 
Odpad odpovídá svým složením běžnému (typickému) pro tento druh odpadu. Odpad 
neobsahuje složky činící odpad nebezpečným. Vzhledem k povaze odpadu, který je tvořen 

nesourodou směsí nejrůznějších obalů, je prakticky nemožné odebrat reprezentativní 

vzorek, který by svými vlastnostmi odpovídal vlastnostem vzorkovaného celku. 

Kastlová  
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Veřejná zakázka malého rozsahu 

"Odvoz a likvidace odpadu - školicí středisko Přestavlky u Slap" 

Příloha č. 3 ZD 

     
tabulka 

"NABÍDKOVÁ CENA" 

     

Katalogové číslo Druh odpadu 
Typ sběrné 

nádoby 

Předpokládané 
množství 

vyprodukovanéh
o odpadu 

Základní cena za 
24 měsíců          

Kč bez DPH 

20 03 01 
Směsný 

komunální 
odpad 

600 - 800 l                       
PLAST 

1 300 l/týdně 59 477,60 Kč 

15 01 01 
Papírové a 
lepenkové 

obaly 

600 - 800 l                       
PLAST 

1 200 l/měsíčně 11 747,32 Kč 

15 01 02 Plastové obaly 
600 - 800 l                       

PLAST 
1 200 l/měsíčně 15 363,40 Kč 

20 01 08 Gastro odpad 
60 l soudek                       

PLAST 
120 l/týdně 89 440,00 Kč 

15 01 07 Skleněné obaly 
600 - 800 l                       

PLAST 
1 300 l/za 2 

měsíce 
5 016,00 Kč 

 NABÍDKOVÁ CENA Kč bez DPH/24 měsíců 181 044,32 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
   

 

Příloha Č. 1 ke smlouvě č. CU800003029/01.07.2022

Specífikační a výpočtový list

Služby A Množství/MJ Jednotková cena 
za Služby A 

(v CZK bez DPH)
770 I svoz 2x týdně (104/rok) 1 JV /měs. 2,478.23
770 I plast 1x 14 dnů (26/rok) 1 JV /měs. 640,14
770 I papír 1x 14 dnů (26/rok) 1 JV /měs. 489,47
60 I gasiro 1x týdně (52/rok) 2 JV /měs. 1.863,33
11001 sklo 1 x za 2 měsíce 1 JV /měs. 209,00

Služby - nakládání s odpadem Množství/MJ Jednotková cena
za nakládání s

odpadem 
(v CZK bez DPH)

200301 Směsný komunální odpad 1 T 0,00
150102 Plastové obaly 1 T 0,00
150101 Papírové a lepenkové obaly 1 T 0,00
200108 Biologicky rozložitelný odpad z k 1 T 0,00
150107 Skleněné obaly 1 T 0,00

Vysvětlivky pro účely této přílohy 
I se rozumí 1 litr 
m se rozumí 1 metr 
T se rozumí 1 tuna

Fakturační období Interní číslo 
smlouvy

Měsíčně zpětně 2916160470

Měsíčně zpětně 2916160472
Měsíčně zpětně 2916160564

Měsíčně zpětně 2916160572
Měsíčně zpětně 2916160574

Fakturační období Interní číslo 
smlouvy

Die skutečnosti 2916160470
Dle skutečnosti 2916160472
Dle skutečnosti 2916160564
Die skutečnosti 2916160572
Dle skutečnosti 2916160574

MJ se rozumí měrná jednotka 
JV se rozumí jednotka výkonu

měs. se rozumí 1 měsíc 

pol, se rozumí pololetí
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Příloha č. 2 ke smlouvě č. CU800003029/01.07.2022

Seznam svozových míst

Svazové místo pravidelného 
svozu odpadu

Slapy, Slapy

Šfceilel středisko NKÚ Přestavlky -

Školicí středisko NKÚ Přestavlky -

Školicí středisko NKÚ Přestavlky -

Školicí středisko NKÚ Přestavlky -

Číslo Číslo ÓiSlD Počet
popisné orient. dodat nádob ke

svozu

zvonit

zvonit

zvonit

zvonit

Školicí středisko NKÚ Přestavlky - zvonit

1

1

1

2

1

Typ
nádob ke 
svozu

ÚS770

US770GE

US770B

BS60GA

GCS1100G

Nádoba
v nájmu

Roční

přepočet
svozu

Den
svozu

Sezóna
svozu

Kód

odpadu
Interní číslo
smlouvy/

objednávky
ANO 104 po, čt 200301 2916160470

ANO 26 lichý čt 150102 2916160472

ANO 26 sudý po 150101 2916160564

ANO 52 út 200103 2916160572

ANO 7 čt 150107 2916160574
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