
CHRÁNĚNÁ DÍLNA 

!!!   poskytujeme náhradní plnění – nutno avízovat při poskytnutí služeb   !!! 

EKORECYKLACE a.s. 
 

Chráníme životní prostředí 
 

Ekologická likvidace a recyklace odpadů 
 

 

0 

sazba A2 - Ekologická likvidace archivů, papírových 

dokumentů a papírového odpadu bez nutnosti dodržení 

bezpečnostních norem - s příměsí jiných materiálů 

(šanony, sponky, folie) 

 

bez limitů 

 

2,90 Kč 

  
 

Skartace dle skartačních norem a bezpečnostních standardů NBÚ  

stupně I. – vyhrazené a stupně II. - důvěrné 
 

I.,II. 

sazba B1  - Skartace archivů a dokumentů       

s příměsí jiných materiálů (šanony, sponky, folie) 

do 100 kg 5,90 Kč 

 

I.,II. 

sazba B2 - Skartace archivů a dokumentů         

s příměsí jiných materiálů (šanony, sponky, folie) 
  nad 100 kg 4,90 Kč 

 

I.,II. 

 sazba B3 -Skartace archivů a dokumentů                                 

 bez příměsí jiných materiálů 
do 100 kg 3,90 Kč 

 

I.,II. 

 sazba A4  - Skartace archivů a dokumentů   

bez příměsí jiných materiálů 
nad 100 kg 2,90 Kč 

 

Ceny za manipulaci i ceny za převzetí a likvidaci odpadů jsou uvedeny v Kč/kg nebo Kč/ks bez DPH 
 

CERTIFIKÁT – ZDARMA 
 

Ceny platí při předání dokumentů ke skartaci na adrese: 
 

EKORECYKLACE a.s. Košťanská 212, Teplice 

Tel:   775 225 291 nebo 774 136 136 
 

planeta@recyklace-odpadu.cz, www.elektrosrot.eu  
 

Při zajištění dopravy  je účtován poplatek 24,- Kč + DPH za ujetý kilometr při cestě 

delší než 20km. Do 20 km je účtován paušální poplatek 500,- Kč.  
 

 

Manipulace – je účtována za dobu čekání, dobu nakládky či vykládky, znehodnocování 

(rozbíjení, sekání, řezání, vrtání a další úkony) požadované původcem při předávání 

odpadu k odstranění. Cena je stanovena ve výši 60.- Kč za každých 15 minut 

připravenosti/použití vozidla (mimo jízdu) a každého pracovníka. 

 

SKARTACE  - CENÍK  služeb od 1.7.2022 
Ekologická likvidace archivů bez nutnosti zabezpečení ochrany dat 

NBÚ  váha Cena Kč/kg 

 

0 

 

sazba A1 - Ekologická likvidace archivů, papírových  

dokumentů a papírového odpadu bez nutnosti dodržení 

bezpečnostních norem - bez příměsí jiných materiálů 

(šanony, sponky, folie) 

 

bez limitů 
 

zdarma 

mailto:planeta@recyklace-odpadu.cz
http://www.elektrosrot.eu/

