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Cenová příloha pro rok 2023 
ke smlouvě o dílo č. S03R310431 

 
 
ze dne 1.1.2004,uzavřené mezi: 
 
1. Smluvní strany 
 
1.1. Objednatelem 
Obec :  Lichoceves 
Sídlo (bydliště) :  Lichoceves 20, 252 64 p. Velké Přílepy 
Okres č. : Praha-západ 
Zastoupen: Dita Masopustová - starostka 
IČ: 00640735 
Telefon : 724 583 220 
( dále jen  objednatel)  
 
 
 
 
1.2. Zhotovitelem 
Obchodní firma : FCC Regios, a.s. 
Sídlo : Úholičky 215,252 64 Velké Přílepy 
Zastoupen : Ing. Libor Luňáček – předseda 

představenstva 
Oprávněn k jednání a podepisování: Ing. Lucie Vundrlová – místopředsedkyně 

představenstva 
IČ : 46356487 
DIČ : CZ46356487 
Bankovní spojení : ČSOB 
Číslo účtu : 17495193/0300, variab.symbol (dle č. 

smlouvy ) 
Telefon : 220 930 524 
Fax : 220 930 523 
Zapsaný v obchodním rejstříku 
Městský soud Praha, sp.zn. B 2029 
( dále jen zhotovitel ) 
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Cenová příloha vstupuje v platnost od 1.1.2023 
 
2. Cenová ujednání 
 
Obě strany se dohodly, že služby prováděné v oblasti svozu a nakládání (zejména odstranění 
nebo využití) s komunálními odpady a kovovými obaly budou účtovány takto: 
 
2.1. Cena za sběr, svoz a odstranění komunálních odpadů  

Typ 
nádoby 

Četnost 
svozu 

Počet 
svozů 
za rok 

Cena 
svozu za 
rok bez 

DPH 
110 l,120 l  1x týdně 52 2 288,00 Kč 
110 l,120 l 1 x za 14 dní 26 1 196,00 Kč 
110 l,120 l Jednorázově 1 70,00 Kč 

240 l 1x týdně 52 3 900,00 Kč 
240 l 1 x za 14 dní 26 2 054,00 Kč 
240 l Jednorázově 1 100,00 Kč 

Ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude účtováno v zákonné výši. 
 
Uvedené ceny jsou včetně základního (zákonného) poplatku za uložení odpadu na skládku (500,00 
Kč/t), rekultivační rezervy (145,00 Kč/t) a včetně zákonem stanoveného % TZS a jeho zákonem 
stanovených pravidel pro nakládání s TZS. 
Dle Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. bude poplatek ve výši 500,00 Kč/t uloženého odpadu 
účtován pouze v případě, že množství převzatého odpadu nepřekročí 180kg na obyvatele za rok 
(ceny uvedené v tabulce obsahují poplatek ve výši 500,00 Kč/t). Bude-li tento limit překročen, pak 
uložení odpadu bude předmětem poplatku ve výši 1000,00 Kč/t, přičemž toto navýšení 500,00 Kč/t 
bude účtováno samostatně vždy po ukončení kalendářního měsíce zpětně. 
Objednatel se zavazuje, že pokud se rozhodne uplatnit svůj nárok na zahrnutí komunálního odpadu 
obce do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu (dále jen „třídící sleva“) pro období 
aktuálního kalendářního roku (§ 157 odst. 2 nového zákona o odpadech), písemně oznámí Zhotoviteli 
rozhodné údaje, ze kterých vyplývá, zda na toto zahrnutí vznikl nárok, u jakého zařízení (IČZ) a v jaké 
výši (§ 157 odst. 2 a příloha č. 12 zákona o odpadech).  
Objednatel se zavazuje, že rozhodné údaje oznámí a doručí Zhotoviteli nejpozději do [20. ledna] 
aktuálního kalendářního roku.  
Objednatel se zavazuje, že pokud se rozhodne ke změně rozhodných údajů, nejpozději do tří (3) 
pracovních dnů písemně doručí Zhotoviteli novou žádost včetně rozhodných údajů pro uplatnění 
nároku dle § 157/2 nového zákona o odpadech.  
Objednatel se zavazuje, že pokud správce poplatku za ukládání odpadů na skládku (Státní fond 
životního prostředí dále jen „SFŽP“) v rámci své kontrolní činnosti dodatečně vyměří, jakémukoliv 
zařízení, na kterém Objednatel uplatnil svůj nárok, dodatečnou poplatkovou povinnost, uhradí z části 
či zcela Zhotoviteli tento dodatečně vyměřený poplatek přináležející Objednateli jako původci odpadu, 
pokud tento nedoplatek prokazatelně vznikl z důvodu sdělení neúplných, nesprávných či chybných 
údajů. 
Objednatel splní svoji povinnost poplatníka poplatku za ukládání odpadů na skládku dle ust. § 103 
písm. b) nového zákona o odpadech v okamžiku, kdy dojde k připsání celkové částky (Kč) uvedené na 
každé jednotlivé faktuře-daňovém dokladu, na účet Zhotovitele.  
 
Svoz odpadu probíhá pouze z odpadových nádob odpovídajícím normě ČSN EN 840-1, což je česká 
verze evropské normy EN 840-1:2012 (překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví a norma má stejný status jako oficiální verze). 
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3. Závěrečná ujednání 
3.1. 
Obě  smluvní strany potvrzují, že si tuto přílohu před jejím podpisem řádně přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, a že byla sepsána na základě pravdivých údajů z jejich pravé a svobodné 
vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek což stvrzují 
svým podpisem.  
 
3.2. 
Tato příloha má celkem 3 strany textu, je vyhotovena v dvou stejnopisech, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 
 
3.3. 
Tato příloha nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem 1.1.2023. 
 
3.4. 
Ostatní ustanovení smlouvy č. S03R310431 zůstávají i nadále v platnosti.  
 
 
 
4.  Podpisy smluvních stran 
 
 
 
 
 
V .....................dne........................  V......................dne ........................ 
 
 
 
 
 
--------------------------------    ------------------------------ 
za FCC Regios, a.s.     za obec Lichoceves 
(zhotovitel)      (objednatel)  
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