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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  
SVOZ A ODSTRANĚNÍ ČI VYUŽITÍ ODPADŮ 

kterou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 
„občanský zákoník“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za 

následujících podmínek tyto smluvní strany 

 

 

 

OBJEDNATEL 

Název: Vysoké učení technické v Brně  
Sídlo: Antonínská 548/1, 601 90 Brno 
Zástupce: doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M., kvestor 
IČO: 002 16 305 
DIČ: CZ 00216305      
Kontaktní osoba: Iveta Hejduková, email: hejdukova@ro.vutbr.cz, tel.: 541 144 205 

 
a 
 
POSKYTOVATEL 

Název: FCC Česká republika, s.r.o. 
Sídlo: Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 182 00 
Zápis v OR: oddíl C, vložka 12401, OR vedený Městským soudem v Praze 
Zástupce: Mgr. Zdeněk Navrátil, regionální vedoucí obchodu (na základě plné 

moci ze dne 01.07.2019) 
IČO: 458 09 712 
DIČ: CZ45809712 
Kontaktní osoba: Martina Polednová, obchodní zástupce, tel.: +420 602 972 995, 

+420 548 422 028, e-mail: martina.polednova@fcc-group.cz 
 

 
(dále též jako „smluvní strany“) 
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I. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

 Účelem této smlouvy je splnění povinností stanovených Objednateli jako původci odpadu zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o odpadech“), a to zajištěním provádění pravidelného svozu, sběru, využití a 
odstraňování odpadu Poskytovatelem za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a 
touto smlouvou. 

 Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje zajistit služby odpadového hospodářství (svoz a likvidace 
odpadu podobného komunálnímu a nebezpečného odpadu) tak, aby byly prováděny v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy. Objednatel se zavazuje Poskytovateli za tyto služby platit 
dohodnutou cenu za podmínek uvedených v této smlouvě. 

 Poskytovatel se zavazuje provádět pro Objednatele: 

a) pravidelný svoz odpadu podobného komunálnímu (dále jen „komunální odpad“) a 
nebezpečného odpadu do místa odstranění odpadu určeného Poskytovatelem, 

b) pravidelný svoz vytříděných složek odpadu k dalšímu využití, 
c) zajištění následného využití či odstranění odpadu ve vlastním zařízení či zařízení svých 

smluvních partnerů, 
d) další služby v oblasti nakládání s odpady,  

to vše v souladu se zákonem o odpadech. 

 Poskytovatel se dále zavazuje poskytnout Objednateli do užívání odpadové nádoby, které budou 
splňovat požadavky dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.  

 Druh odpadů, objemy a počty kusů odpadových nádob, jejich umístění a požadovaná četnost svozu 
odpadu jsou uvedeny ve Specifikaci svozu odpadů – Ceníku, který je nedílnou součástí této smlouvy 
jako její příloha č. 1. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je oprávněn v závislosti na aktuální 
potřebě měnit jednotlivé parametry svozů, které jsou uvedeny v příloze č. 1 – tabulce Specifikace 
svozu (zejména druhy odpadů, které jsou z jednotlivých pracovišť sváženy, počty kusů odpadních 
nádob na jednotlivých pracovištích a četnost svozů), a to písemným (emailovým) či telefonickým 
oznámením Poskytovateli provedeným minimálně týden před požadovanou změnou. 

 Pokud jsou k řádnému a včasnému poskytnutí služeb dle této smlouvy potřebné i další dodávky či 
služby ve smlouvě výslovně neuvedené, je Poskytovatel povinen tyto dodávky či služby na své 
náklady obstarat či provést a do poskytování služeb zahrnout bez dopadu na cenu. 

 Objednatel si vyhrazuje právo po dobu účinnosti této smlouvy využít opčního plnění, přičemž 
předmětem opčního plnění bude odvoz a likvidace komunálního a/nebo nebezpečného odpadu v 
souladu se zákonem o odpadech v případě přidání odpadní nádoby, jejíž jednotková cena není 
uvedena v příloze č. 1. Opční plnění bude využito v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

II.  PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ SLUŽEB A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ 

1) Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas. Poskytovatel provede služby s 
potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení služeb potřeba. Poskytovatel 
provede služby v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a technickými i jinými 
normami, které se na provedení služeb přímo či nepřímo vztahují. 

2) Poskytovatel se zavazuje: 

a) předat Objednateli na jeho jednotlivých pracovištích uvedených v příloze č. 1 této smlouvy 
nejpozději následující pracovní den po nabytí účinnosti této smlouvy pronajaté odpadové 
nádoby, 
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b) zabezpečit v intervalech uvedených v příloze č. 1 smlouvy vyprazdňování odpadových nádob, 
svoz odpadu a jeho další využití či odstranění v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 
V případě, že pravidelný svoz připadne na den pracovního klidu, provede Poskytovatel svoz 
první pracovní den následující po dni pracovního klidu; 

c) v případě svozů, u kterých se v příloze č. 1 smlouvy předpokládá učinění výzvy Objednatele, 
provést svoz do tří pracovních dnů po doručení této výzvy. Výzva může být učiněna i emailem 
a má se za doručenou v den jejího odeslání Objednatelem; 

d) po provedení výsypu přistavit prázdnou nádobu zpět na její stanoviště, 
e) odstranit případné znečištění způsobené zaměstnanci Poskytovatele při manipulaci 

s nádobami,  
f) v případě nedodržení termínu svozu odpadu z důvodů na straně Poskytovatele zajistit náhradní 

poskytnutí této služby nejpozději do 48 hodin, 
g) v případě neprůjezdnosti svozové trasy nebo jiných příčin, které nejsou na straně 

Poskytovatele, zajistit náhradní řešení po dohodě s Objednatelem, 
h) odstranit odpady v místě stanoviště odpadových nádob, které v důsledku přeplnění nádob 

nebylo možno do nádob uložit, 
i) v souvislosti se svozem tuku z lapolu zajistit minimálně 4x ročně provedení laboratorního 

rozboru vody, včetně odběru a přepravy vzorků do laboratoře,  
j) v souvislosti se svozem nebezpečného odpadu také, 

i. vystavit obecně závaznými předpisy předepsané doklady o předání a převzetí 
nebezpečného odpadu, 

ii. zajistit elektronické hlášení přepravy nebezpečného odpadu, 
iii. provést ruční práce při dočištění jímek (u mycích linek i odlučovačů ropných látek) + 

vymytí vysokotlakým čističem, 
iv. provádět kompletní servis sacího vozu, 
v. vystavit servisní zprávu, 

vi. zajistit vymytí filtrů v odlučovačích, 
vii. provádět minimálně jednou za pět let generální technickou prohlídku odlučovačů ropných 

látek dle příslušné ČSN,  
viii. průběžně vést provozní deník a 

ix. zajistit minimálně 2x ročně provedení laboratorního rozboru odpadních vod z odlučovačů 
ropných látek, včetně odběru a přepravy vzorků do laboratoře v souladu s přílohou č. 1 
této smlouvy. 

3) Objednatel se zavazuje: 

a) zřídit na vlastních nebo jím užívaných pozemcích stálá stanoviště odpadových nádob tak, aby byl 
Poskytovatel schopen nádoby vyprázdnit, 

b) zajistit ve svozových dnech přístup zaměstnancům Poskytovatele z veřejné komunikace ke 
stanovištím odpadových nádob a možnost manipulace s nimi, 

c) neprodleně oznámit Poskytovateli všechny skutečnosti, jež mohou mít vliv na řádné plnění předmětu 
smlouvy (neprůjezdnost komunikace, změna vlastníka, adresy apod.),  

d) dbát na to, aby při dohodnutém intervalu poskytování služby nedocházelo k opakovanému 
přeplňování odpadových nádob; v opačném případě se Objednatel zavazuje v součinnosti 
s Poskytovatelem tuto situaci řešit, 

e) neukládat do odpadových nádob na směsný komunální odpad látky, které této kategorii 
odpadu neodpovídají - především předměty nadměrné velikosti a hmotnosti, stavební suť, 
pneumatiky, akumulátory, zeminu, listí, větve, uhynulá zvířata, ropné produkty, chemikálie a 
jedy, zápalné nebo výbušné látky, kapalné a kašovité odpady, kaly, odpady infekční, dále 
odpady, které mohou v zimě ve sběrné nádobě zamrznout, odpady, které by mohly ohrozit 
bezpečnost obsluhy sběrové techniky nebo sběrovou techniku poškodit, horký popel apod. 

4) Poskytovatel bere na vědomí ztížené podmínky svozu uvedené v příloze č. 1 smlouvy. 



Smlouva o poskytování služeb odpadového hospodářství 
Zajištění svozu a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu VUT 

Strana 4 

5) Poskytovatel dále bere na vědomí, že v průběhu měsíců červenec, srpen a září, příp. u plánovaných 
výluk i mimo tyto měsíce, dochází k omezení četnosti svozů. Objednatel je povinen nejpozději 14 
dní před jednotlivými pravidelnými svozy oznámit Poskytovateli, že daný svoz nebude proveden.  

6) Při poskytování služeb postupuje Poskytovatel samostatně, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. 
Poskytovatel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele, kterými jej Objednatel upozorňuje na 
možné porušení jeho smluvních či jiných povinností.  

7) Pokud v souvislosti s poskytováním služeb Poskytovatelem dojde ke vzniku škody Objednateli nebo 
třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných 
právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je 
Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a 
není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Poskytovatel. 
Poskytovatel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj služby poskytují jako jeho 
pracovníci, poddodavatelé nebo jinak. 

8) Okamžikem převodu vlastnictví k odpadu, s nímž se nakládá na základě této smlouvy z Objednatele 
na Poskytovatele, je okamžik, kdy odpad převezme Poskytovatel. Okamžikem převodu vlastnictví 
k odpadu přechází na Poskytovatele odpovědnost za řádnou přepravu a konečné využití (resp. 
odstranění) odpadu. 

9) Poskytovatel se zavazuje udržovat po celou dobu účinnosti této smlouvy vybavení svozových vozidel 
na takové technologické úrovni, jaká byla předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení, na 
základě jehož výsledku byla uzavřena tato smlouva, nebo lepší. Není-li to možné, může Poskytovatel 
ze závažných důvodů, avšak vždy s předchozím souhlasem Objednatele poskytovat služby 
prostřednictvím jiných svozových vozidel. Splnění povinností dle tohoto odstavce je Poskytovatel 
na výzvu Objednatele povinen doložit. 

10) Poskytovatel se zavazuje udržovat po celou dobu účinnosti této smlouvy způsoby nakládání se 
směsným komunálním odpadem u svozových lokalit Objednatele v takovém poměru, jaký byl 
předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku byla uzavřena tato 
smlouva, nebo lepším ve prospěch nakládání se směsným komunálním odpadem spalováním ve 
spalovně. Splnění povinností dle tohoto odstavce je Poskytovatel na výzvu Objednatele povinen 
doložit. 

 

III.  CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1) Cena služeb je stanovena na základě jednotkových cen uvedených ve Specifikaci svozu odpadů – 
Ceníku, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

2) Poskytovatel je oprávněn k ceně služeb nebo její splátce připočíst DPH ve výši stanovené v souladu 
se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH“), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí poslední den v kalendářním 
měsíci. 

3) Jednotkové ceny tvořící základ pro stanovení ceny služeb jsou stanoveny jako maximální a 
nepřekročitelné a obsahují veškeré nutné náklady k řádnému poskytnutí služeb (svozů) včetně 
nákladů souvisejících (cestovní náklady, náklady na dopravu, poplatky, vedlejší náklady apod.). 
Jednotkové ceny zahrnují rovněž nájemné za užívání odpadových nádob. Jednotkové ceny jsou 
stanoveny s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k 
zahraničním měnám.  

4) Poskytovatel nemá právo domáhat se navýšení sjednané ceny služeb z důvodů chyb nebo 
nedostatků učiněných při určení ceny služeb, nepřesného nebo neúplného ocenění služeb.  

5) Inflační a nákladová doložka 
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a) Poskytovatel je oprávněn požadovat každoročně vždy v 1. čtvrtletí kalendářního roku zvýšení 
jednotkových cen o  

• částku odpovídající průměrné roční míře inflace v předchozím kalendářním roce 
zveřejněné Českým statistickým úřadem; 

• částku odpovídající poměru meziročního nárůstu nejnižší úrovně zaručené mzdy pro 
2. skupinu prací dle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 
k tomuto zvýšení jednotkových cen je Poskytovatel oprávněn jedině tehdy, pokud 
Objednateli před zvýšením zaručené mzdy předložil přehled výkonných pracovníků 
pobírajících tuto zaručenou mzdu a popsal způsob, jakým se náklady na mzdy těchto 
pracovníků zohledňují v jednotkových cenách za poskytování služeb. Zvýšení 
jednotkových cen dle tohoto bodu bude účinné jen na základě odsouhlasení 
Objednatelem. 

b) Zvýšení žádné z jednotkových cen dle písm. a) nebude v daném roce v souhrnu nikdy vyšší 
než 3 % oproti předchozí účinné výši. 

c) Zvýšení cen dle tohoto odstavce je poskytovatel oprávněn požadovat poprvé v roce 2022. 

6) Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel neposkytuje zálohy.  

7) Cena služeb je hrazena měsíčně, a to ve výši odpovídající násobku jednotkových cen a četnosti svozu 
odpadu provedeného v daném kalendářním měsíci. 

8) Cena služeb bude Objednatelem hrazena bankovními převody na bankovní účet Poskytovatele na 
základě daňových dokladů vystavených v souladu se zákonem o DPH. Poskytovatel vystaví daňové 
doklady ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí poslední kalendářní den v měsíci, 
za který se cena účtuje. 

9) Splatnost daňových dokladů se sjednává na 30 dnů ode dne doručení Objednateli. 

10) Poskytovatel se zavazuje fakturovat služby týkající se nebezpečného odpadu u každé součásti 
Objednatele zvlášť a příslušné daňové doklady zasílat na fakturační adresy uvedené v příloze č. 1.  

11) Nebude-li daňový doklad obsahovat předepsané náležitosti nebo je bude uvádět chybně, je 
Objednatel oprávněn vrátit jej Poskytovateli k opravě bez jeho proplacení, aniž se tím dostane do 
prodlení s úhradou příslušné částky. V takovém případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode 
dne doručení opraveného daňového dokladu. 

12) V případě, že  

 v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty je o Poskytovateli 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem,  

 cena služeb má být uhrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený 
poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, nebo 

 číslo bankovního účtu, na který má být uhrazena cena služeb, není zveřejněno správcem daně 
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH,  

je Objednatel oprávněn část ceny služeb ve výši odpovídající DPH, resp. DPH uhradit v souladu 
s ustanovením § 109a zákona o DPH přímo správci této daně. Tímto postupem, tj. uhrazením části 
ceny služeb odpovídající DPH přímo správci daně a současně uhrazením zbývající části ceny služeb 
Poskytovateli, bude splněn závazek Objednatele uhradit Poskytovateli cenu služeb dle této 
smlouvy. 

13) Poskytovatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 
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IV.  DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, UKONČENÍ SMLOUVY 

 Tato smlouva se sjednává na dobu neurčitou, a to od 7. 10. 2019 v části týkající se svozu 
komunálního odpadu (mimo lapolu Ceitec na adrese Purkyňova 123) a od 1. 1. 2020 v části týkající 
se nebezpečného odpadu. U lapolu Ceitec na adrese Purkyňova 123 nabývá smlouva účinnosti dne 
6. 1. 2020. 

 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí nebo písemným 
odstoupením od smlouvy. 

 Smluvní strana je oprávněna tuto smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu. 
Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě Objednatelova podstatného 
porušení povinností podle smlouvy, a to po předchozím písemném upozornění Objednatele na 
možné důsledky porušení povinností. Za podstatné porušení smlouvy Objednatelem se považuje 
prodlení s úhradou daňových dokladů o více než 30 dnů. 

 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech podstatného porušení smlouvy 
Poskytovatelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména situace, kdy Poskytovatel  
nedodrží termín odvozu odpadu a nezajistí v souladu s čl. III odst. 2 písm. f) náhradní poskytnutí 
služby, nebo porušení ustanovení čl. III odst. 9. 

 Objednatel je také oprávněn odstoupit od smlouvy  

a) v případě vydání rozhodnutí o úpadku Poskytovatele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o 
úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

b) v případě nepodstatného porušení povinností uložených Poskytovateli, které Poskytovatel 
v dodatečně poskytnuté lhůtě nenapraví, 

c) v případě, že Poskytovatel v nabídce podané do zadávacího řízení, na základě jehož výsledku 
byla s Poskytovatelem uzavřena tato smlouva, uvedl informace nebo předložil doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek tohoto zadávacího řízení. 

 
 

V.  SMLUVNÍ POKUTY  

1) V případě prodlení Poskytovatele s předáním odpadových nádob Objednateli je Objednatel 
oprávněn požadovat po Poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500 Kč za každou 
nepředanou odpadovou nádobu a každý den prodlení. 

2) V případě, že dodavatel nedodrží termín svozu odpadu stanovený touto smlouvou a nezajistí 
náhradní poskytnutí služby dle III odst. 2 písm. f), je Objednatel oprávněn požadovat po 
Poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každou nevyprázdněnou odpadovou 
nádobu. 

3) V případě porušení ustanovení čl. VII je Objednatel oprávněn požadovat po Poskytovatel zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč. 

4) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury oproti sjednané lhůtě, je Poskytovatel 
oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za 
každý i započatý den prodlení. 

5) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 

6) Smluvní strany činí nespornou výši sjednaných smluvních pokut a považují ji za zcela přiměřenou a 
oprávněnou co do sjednané výše zejména s přihlédnutím k účelu a významu této smlouvy pro 
Objednatele. 

7) Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokutu oproti ceně služeb. 
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8) Smluvní pokuta se platí nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne Objednateli škoda. Zaplacením 
smluvní pokuty nezaniká nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením povinností 
Poskytovatele z této smlouvy. 

 
 

VI. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY; KONTAKTNÍ OSOBY 

1) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky podepsanými 
oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel považuje jednání učiněné 
elektronickými prostředky tak, že každá smluvní strana dodatek opatří svým uznávaným 
elektronickým podpisem. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy z 
důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. Předloží-li některá ze 
smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 
15 (slovy: patnácti) dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

2) Změny těch ustanovení smlouvy, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi 
Objednatelem a Poskytovatelem dohodnuto jinak“, mohou za smluvní strany písemně učinit i jejich 
kontaktní osoby.  

3) Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny 

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení a jiná sdělení 
na základě této smlouvy, a 

b) jednat za smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně svěřeny.  

Jako kontaktní osoba může za smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce jednat i jiná či další osoba, 
a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či další kontaktní osobě doručeného 
druhé smluvní straně. Určí-li si smluvní strana více kontaktních osob, může za smluvní stranu jednat 
každá z kontaktních osob zvlášť. 

 
 

VII.  DŮVĚRNÉ INFORMACE 

1) Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují: 

a) informace označené Objednatelem za důvěrné, 
b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění služeb, 
c) informace o sporech mezi Objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním 

služeb. 

2) Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v 
době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám, pokud taková přístupnost nebo známost 
nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti Poskytovatele. 

3) Poskytovatel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele neužije důvěrné informace pro 
jiné účely než pro účely provádění služeb a splnění povinností podle této smlouvy a nezveřejní ani 
jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých 
orgánů, poradců, právních zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná 
informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v 
tajnosti, jako by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní 
orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí Poskytovatel tuto skutečnost 
neprodleně písemně Objednateli. 

4) V případě poskytnutí důvěrné informace je Poskytovatel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, 
aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle 
§ 504 občanského zákoníku. 
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5) V případě, že se Poskytovatel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění 
důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen 
o tom neprodleně písemně informovat Objednatele. 

6) Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k provádění 
služeb, které Poskytovatel hodlá použít zejména ve svých publikacích nebo propagačních 
materiálech. 

 
 

VIII.  NAHRAZENÍ POSKYTOVATELE 

1) Objednatel si tímto vyhrazuje právo nahradit Poskytovatele dodavatelem, jehož nabídka se v 
zadávacím řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva, umístila jako další v pořadí 
(dále jen „náhradní dodavatel“), a to v případě ukončení smlouvy odstoupením či výpovědí. 

2) Náhradní dodavatel vstoupí do práv a povinností vyplývajících z této smlouvy ke dni účinnosti 
odstoupení či výpovědi dle předchozího odstavce s výjimkou jednotkových cen, které budou 
náhradním dodavatelem účtovány podle jeho ceníku dle jeho nabídky do zadávacího řízení, na 
základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva. 

3) V případě, že by dodavatel dle předchozího odstavce odmítl vstoupit do práv a povinností z této 
smlouvy, je objednatel oprávněn nahradit poskytovatele za podmínek uvedených v odst. 1 a 2 
dodavatelem, jehož nabídka se v zadávacím řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato 
smlouva, umístila jako další v pořadí. 

 

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1) Poskytovatel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Poskytovatel tímto bere na vědomí, že na osobu 
povinnou spolupůsobit se vztahují stejná práva a povinnosti jako na kontrolovanou osobu. Tato 
povinnost se týká rovněž těch částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají 
ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované informace) 
za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené zvláštními právními předpisy (např. zákonem 
č. 255/2012 Sb., kontrolní řád). Poskytovatel se dále zavazuje zajistit splnění této povinnosti u svých 
případných poddodavatelů. 

2) Vyžaduje-li tato smlouva pro uplatnění práva, splnění povinnosti či jiné jednání písemnou formu, 
tato je zachována, je-li jednání učiněno prostřednictvím datové schránky, příp. elektronickou 
komunikací opatřenou uznávaným elektronickým podpisem. 

3) Nedílnou součástí smlouvy je:  

a) Příloha č. 1 – Specifikace svozu odpadů – Ceník. 

Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení čl. I. až IX. 
smlouvy přednost před ustanoveními přílohy smlouvy.   

4) Poskytovatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. § 1879 občanského zákoníku se nepoužije. 

5) Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

6) Smluvní strany podpisem na této smlouvě potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tuto smlouvu 
vztahuje povinnost jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění. Uveřejnění smlouvy zajišťuje Objednatel. 
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7) Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, 
které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

8) Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení dohody mezi 
nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, a to u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo 
Objednatel. 

9) Tato smlouva je uzavírána elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana ji opatří svým 
uznávaným elektronickým podpisem. 

10) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti 7. 10. 2019, ne však 
dříve než dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

11) Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření 
této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

12) Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím obsahem 
souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Brně dne …………………………….. V Brně dne …………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….................... 

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M. 
kvestor 
za Objednatele 

 

 

 

 

 

 

……………………………….................... 

Mgr. Zdeněk Navrátil 
regionální vedoucí obchodu 
za Poskytovatele 
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Ceník
Zajištění svozu a likvidace komunálního a nebezpečného odpadu na VUT v Brně

Preambule

Objem/typ odpadové nádoby druh odpadů
Jednotková cena svozu v Kč 

bez DPH (cena za jeden

svoz)

kontejner 1100 lit papír  100,00 Kč 
kontejner 1100 lit plast  110,00 Kč 
kontejner 1100 lit sklo  100,00 Kč 
kontejner 1100 lit SKO  130,00 Kč 
kontejner 240 lit sklo  70,00 Kč 
kontejner 240 lit plast  60,00 Kč 
kontejner 240 lit papír  60,00 Kč 
kontejner 240 lit SKO  50,00 Kč 
kontejner 60 lit sklo  70,00 Kč 
kontejner 140 lit biood. kuchyň  120,00 Kč 
kontejner 240 lit biood. kuchyň  120,00 Kč 
kontejner 5 m3 objemný nespalitelný  600,00 Kč 
kontejner 5 m3 SKO  600,00 Kč 

kontejner 11 m3* spalitený  1 000,00 Kč 
lapol 3 m3 tuk  3 500,00 Kč 

kontejner 6 m3* bioodpad  1 500,00 Kč 
kontejner 30 m3* lednice  1 000,00 Kč 

kontejner 30 m3*
směsný (nábytek, matrace, 

povlečení)  2 000,00 Kč 

kontejner 9 m3* elektro odpad  1 000,00 Kč 
lapol 1,65 m3 tuk  4 820,00 Kč 
ORL 4,5 tuny* nebezpečný  2 650,00 Kč 
ORL 4 tuny* nebezpečný  2 650,00 Kč 
ORL 7 tun* nebezpečný  2 650,00 Kč 
ORL 3 tuny* nebezpečný  2 650,00 Kč 

* Uvádějte cenu svozu 1 tuny včetně dopravy

Typ filtru MJ Cena v Kč bez DPH za MJ*
Koalescenční filtr malý ks 1 300,00 Kč 

Koalescenční filtr velký ks 1 800,00 Kč 

Fibroilový (sorpční) filtr kg 180,00 Kč 

* Ceny uvedené v tomto sloupci vevstupují do celkové kalkulace nabídkové ceny pro účely hodnocení a jsou pro zadavatele pouze informativní 

Katalog Název služby MJ

Cena v Kč bez DPH 
za rozbor jednoho

vzorku

rozbor ORL*

laboratorní rozbor odp.vod z

ORL parametr NEL, včetně 
odběru a přepravy vzorku do 

laboratoře

vzorek 2 145,00 Kč 

Jednotkové ceny svozů jsou platné a závazné pro všechny odpadové nádoby a všechny svozové 
lokality zadavatele a jsou přímo použitelné v případě potřeby zadavatele měnit v průběhu plnění 
smlouvy jednotlivé počty a typy odpadových nádob v jednotlivých lokalitách. Níže uvedené 
jednotkové ceny se automaticky propisují do listů pro kalkulaci nabídkové ceny pro účely hodnocení 
nabídek.

Ceník svozu odpadů

Ceník pro případnou výměnu vložky filtrů u ORL

Ceník pro vzorkování odpadních vod
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rozbor lapol**

laboratorní rozbor odp.vod z

lapol, včetně odběru a 
přepravy vzorku do 

laboratoře

vzorek 2 145,00 Kč 

* Vyplněná jednotková cena se promítá do kalkulace nebezpečného odpadu v tabulce odlučovačů ropných látek ve sloupci H

** Vyplněná jednotková cena se promítá do kalkulace komunálního odpadu pro příslušné lapoly

Součástí ceny za vzorkování vod musí být:
- odebrání vzorku a převoz do laboratoře
- provedení rozboru akreditovanou laboratoří
- dodání výsledku protokolu s případným upozorněním na překročení stanovených limitů
- zpracování návrhu opatření v případě překročení limitů
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Místa a četnost svozů komunálního odpadu
Zajištění svozu a likvidace komunálního odpadu na VUT v Brně

týden měsíc rok

Fakulta, součást Objem odpadové 

nádoby
Počet kusů Umístění, adresa druh odpadů

(cena za jeden svoz

při uvedeném počtu 
odpadových nádob)

kontejner 1100 lit 1 Poříčí 5 papír 14 100,00 Kč cca 14x ročně na základě výzvy
kontejner 1100 lit 1 Poříčí 5 plast 2 110,00 Kč 
kontejner 240 lit 1 Poříčí 5 sklo 2 70,00 Kč 

kontejner 11 m3 1 Poříčí 5 spalitený 16 1 000,00 Kč cca 16x ročně na základě výzvy
cena svozu je počítána při naplnění 1 tunou odpadu
kontejnery jsou umístěny ve dvoře fakulty, kde je 
snížený profil vjezdu,výška vozidla max. 3 m

kontejner 1100 lit 1 Technická14 plast 1 110,00 Kč 
kontejner 1100 lit 2 Technická14 SKO 1 260,00 Kč 
kontejner 1100 lit 1 Technická14 papír 1 100,00 Kč 
kontejner 1100 lit 5 Technická 12 SKO 1 650,00 Kč 
kontejner 1100 lit 2 Technická 12 plast 1 220,00 Kč 
kontejner 1100 lit 2 Technická 12 papír 1 200,00 Kč 
kontejner 240 lit 1 Technická 12 plast 3 60,00 Kč na základě výzvy

kontejner 1100 lit 3 Technická 10 SKO 1 390,00 Kč 
kontejner 1100 lit 1 Technická 10 papír 1 100,00 Kč 
kontejner 1100 lit 1 Technická 10 plast 1 110,00 Kč 
kontejner 240 lit 1 Technická 10 sklo 3 70,00 Kč na základě výzvy
kontejner 240 lit 1 Technická 10 plast 3 60,00 Kč na základě výzvy

kontejner 1100 lit 4 Technická 8 SKO 1 520,00 Kč 

lapol 3 m3 1 Technická 12 tuk 2 3 500,00 Kč 

svoz se uskutečňuje cca 2x ročně po cca 3 tunách. 
K nabídkové ceně svozu celkem za rok se 
automaticky připočítává také rozbor vody 4x ročně 
při uvedené jednotkové ceně v příslušném listu 

kontejner 1100 lit 1 Purkyňova 118 sklo 2 100,00 Kč 
kontejner 1100 lit 1 Purkyňova 118 sklo 1 100,00 Kč 
kontejner 1100 lit 1 Purkyňova 118 papír 1 100,00 Kč 
kontejner 1100 lit 1 Purkyňova 118 plast 1 110,00 Kč 
kontejner 1100 lit 5 Purkyňova 118 SKO 2 650,00 Kč 
kontejner 1100 lit 2 Purkyňova 118 SKO 2 260,00 Kč 
kontejner 240 lit 1 Božetěchova 2 SKO 1 50,00 Kč Vjezd Křižíkova
kontejner 240 lit 2 Božetěchova 2 plast 2 120,00 Kč pytle s plasty, vjezd Křižíkova

kontejner 1100 lit 3 Božetěchova 1 SKO 2 390,00 Kč U pivovaru

kontejner 1100 lit 2 Božetěchova 2 SKO 1 260,00 Kč Vjezd Křižíkova
kontejner 1100 lit 1 Kolejní 4 papír 1 100,00 Kč 
kontejner 1100 lit 1 Kolejní 4 plast 1 110,00 Kč 
kontejner 1100 lit 5 Kolejní 4 SKO 1 650,00 Kč 
kontejner 1100 lit 19 Technická 2 SKO 2 2 470,00 Kč 
kontejner 1100 lit 6 Technická 2 papír 1 600,00 Kč 
kontejner 1100 lit 5 Technická 2 plast 2 550,00 Kč 
kontejner 240 lit 5 Technická 2 sklo 2 350,00 Kč 

kontejner 1100 lit 1 Veveří 95 plast 2 110,00 Kč 
kontejner 240 lit 1 Veveří 95 sklo 2 70,00 Kč 
kontejner 5 m3 2 Veveří 95 SKO 2 1 200,00 Kč 

FP

FCH

Poznámka

Poznámka zadavatele
Jednotková cena 

svozu v Kč bez DPH*

FIT

Četnost svozů

FSI

FA

FEKT
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kontejner 1100 lit 2 Veveří 95 papír 1 200,00 Kč 
kontejner 240 lit 2 Rybkova 1 papír 1 120,00 Kč 
kontejner 240 lit 2 Rybkova 1 plast 2 120,00 Kč 
kontejner 240 lit 2 Rybkova 1 sklo 1 140,00 Kč 

kontejner 1100 lit 1 Rybkova 1 SKO 1 130,00 Kč 
kontejner 1100 lit 2 Purkyňova 139 SKO 1 260,00 Kč 
kontejner 240 lit 2 Purkyňova  139 SKO 1 100,00 Kč 

kontejner 1100 lit 1 Purkyňova 139 papír 12 100,00 Kč předpoklad 12x ročně na základě výzvy
kontejner 1100 lit 1 Purkyňova 139 plast 12 110,00 Kč předpoklad 12x ročně na základě výzvy

kontejner 5 m3 1 Žižkova 17 SKO 1 600,00 Kč 
kontejner 1100 lit 1 Žižkova 17 plast 1 110,00 Kč 
kontejner 1100 lit 1 Žižkova 17 papír 1 100,00 Kč 
kontejner 240 lit 1 Žižkova 17 sklo 1 70,00 Kč 
kontejner 5 m3 1 Žižkova 17 objemný nespalitelný 1 600,00 Kč předpoklad 1 - 2x ročně na základě výzvy

kontejner 1100 lit 1 Kolejní 2 SKO 2 130,00 Kč Fitcentrum Machina

kontejner 1100 lit 1 Technická 14 SKO 1 130,00 Kč sportovní hala

kontejner 1100 lit 1 Technická 14 plast 2 110,00 Kč sportovní hala

kontejner 1100 lit 1 Technická 14 papír 2 100,00 Kč sportovní hala

 kontejner 6 m3 1 Technická 14 bioodpad 6 1 500,00 Kč bioodpad - travnaté plochy sportovního areálu

cena svozu je počítána při naplnění 1 tunou odpadu
kontejner 240 lit 10 Kraví Hora SKO 2 500,00 Kč 

kontejner 1100 lit 2 Antonínská 1 SKO 2 260,00 Kč 
kontejner 1100 lit 1 Antonínská 1 plast 2 110,00 Kč 
kontejner 1100 lit 1 Antonínská 1 papír 2 100,00 Kč 
kontejner 1100 lit 7 Kraví hora SKO 1 910,00 Kč 
kontejner 1100 lit 1 Kraví hora plast 1 110,00 Kč 
kontejner 1100 lit 1 Kraví hora papír 1 100,00 Kč 
kontejner 1100 lit 3 Kounicova 67a SKO 1 390,00 Kč 
kontejner 1100 lit 1 Kounicova 67a plast 2 110,00 Kč 
kontejner 1100 lit 2 Kounicova 67a papír 2 200,00 Kč 
kontejner 1100 lit 6 Údolní 53 SKO 1 780,00 Kč 
kontejner 1100 lit 1 Údolní 53 plast 2 110,00 Kč 
kontejner 1100 lit 2 Údolní 53 papír 1 200,00 Kč 
kontejner 1100 lit 1 Rybářská 13/15 papír 2 100,00 Kč na základě výzvy
kontejner 1100 lit 2 Rybářská 13/15, SKO 1 260,00 Kč na základě výzvy
kontejner 1100 lit 1 Rybářská 13/15, plast 1 110,00 Kč na základě výzvy
kontejner 1100 lit 2 Údolní 19 SKO 1 260,00 Kč na základě výzvy
kontejner 1100 lit 1 Údolní 19 papír 2 100,00 Kč na základě výzvy
kontejner 1100 lit 1 Údolní 19 plast 1 110,00 Kč na základě výzvy

kontejner 240 lit 1 Gorkého 13 papír 1 60,00 Kč budova není pronajatá, zatím svoz na základě výzvy

kontejner 240 lit 1 Gorkého 13 plast 1 60,00 Kč budova není pronajatá, zatím svoz na základě výzvy

kontejner 1100 lit 1 Gorkého 13 SKO 1 130,00 Kč budova není pronajatá, zatím svoz na základě výzvy

kontejner 140 lit 6 Purkyňova 93 biood. kuchyň 2 720,00 Kč 
kontejner 140 lit 3 Kolejní 2 biood. kuchyň 2 360,00 Kč 
kontejner 240 lit 2 Rybkova 1 biood. kuchyň 2 240,00 Kč 

kontejner 1100 lit 1 Technická 10 SKO 2 130,00 Kč 
kontejner 1100 lit 3 Božetěchova 1 SKO 2 390,00 Kč 
kontejner 1100 lit 7 Kounicova 46/48 SKO 2 910,00 Kč 
kontejner 1100 lit 11 Kolejní 2 SKO 5 1 430,00 Kč 
kontejner 1100 lit 5 Mánesova 12 SKO 2 650,00 Kč 

kontejner 5 m3 3 Purkyňova 93 SKO 3 1 800,00 Kč 
kontejner 1100 lit 2 Rybkova 1 SKO 3 260,00 Kč 
kontejner 1100 lit 2 Technická 2 SKO 2 260,00 Kč 

FAST

REKTORÁT, nefakultní

součásti a areály 
Kounicova, Kraví hora,

Údolní 53, Gorkého 13,

Rybářská, Údolní

CESA
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kontejner 1100 lit 2 Purkyňova 118 SKO 1 260,00 Kč 
kontejner 1100 lit 4 Purkyňova 93 papír 2 400,00 Kč 
kontejner 1100 lit 2 Kounicova 46/48 papír 1 200,00 Kč 
kontejner 1100 lit 4 Kolejní 2 papír 2 400,00 Kč 

bez kontejneru
lis kartonového 

papíru 
Rybkova 1 papír 4

 tento druh svozu je 

prováděn zdarma!!!  

svoz 100 max. 200 kg slisovaného kartonového papíru 

v balících cca 1x za 3 měsíce, jednotlivé svozy budou 
uskutečněny na základě výzvy. 

kontejner 1100 lit 3 Purkyňova 93 sklo 1 300,00 Kč předpoklad 1xměsíčně na základě výzvy
kontejner 1100 lit 1 Kounicova 46/48 sklo 1 100,00 Kč předpoklad 1xměsíčně na základě výzvy
kontejner 1100 lit 5 Kolejní 2 sklo 1 500,00 Kč předpoklad 1xměsíčně na základě výzvy
kontejner 1100 lit 1 Rybkova 1 sklo 2 100,00 Kč předpoklad 1x za 6 měsíců na základě výzvy
kontejner 1100 lit 1 Mánesova 12 sklo 4 100,00 Kč předpoklad 1x za 3 měsíce na základě výzvy
kontejner 1100 lit 2 Purkynova 93 plast 1 220,00 Kč 
kontejner 1100 lit 1 Kolejní 2 plast 1 110,00 Kč 
kontejner 240 lit 1 Božetěchova 1 plast 1 60,00 Kč 
kontejner 240 lit 1 Technická 2 plast 1 60,00 Kč 
kontejner 240 lit 1 Purkyňova 118 plast 1 60,00 Kč 

kontejner 30 m3 1

Kounicova 46/48

Purkyňova 93
Kolejní 2

lednice 5 5 000,00 Kč 

cca 2-3 kontejnery v období květen-červen, vždy na 
základě výzvy
cca 2 kontejnery v období leden-prosinec, vždy na 

základě výzvy
cena svozu je počítána při naplnění 5 tunami odpadu

kontejner 30 m3 1

Kounicova 46/48

Purkyňova 93
Kolejní 2

směsný (nábytek, 
matrace, povlečení) 5               10 000,00 Kč 

cca 2-3 kontejnery v období květen-červen, vždy na 
základě výzvy
cca 2 kontejnery v období leden-prosinec, vždy na 

základě výzvy
cena svozu je počítána při naplnění 5 tunami odpadu

kontejner 9 m3 1
Purkyňova 93

Kolejní 2
elektro odpad 3 2 000,00 Kč 

cca 1-2 kontejnery v období květen-červen, vždy na 
základě výzvy
cca 1 kontejner v období leden-prosinec, vždy na 

základě výzvy
cena svozu je počítána při naplnění 2 tunami odpadu
POZOR!!! - omezení četnosti svozů z jednotlivých 
pracovišť KaM v letních měsících. Viz komentář č. 2 
pod tabulkou!!

kontejner 240 lit 1 Purkyňova 123 sklo 1 70,00 Kč před budovou A
kontejner 1100 lit 2 Purkyňova 123 plast 1 220,00 Kč před budovou A
kontejner 1100 lit 2 Purkyňova 123 papír 1 200,00 Kč před budovou A
kontejner 1100 lit 2 Purkyňova 123 SKO 2 260,00 Kč před budovou A
kontejner 1100 lit 1 Purkyňova 123 papír 2 100,00 Kč před budovou B
kontejner 1100 lit 1 Purkyňova 123 SKO 1 130,00 Kč před budovou B
kontejner 1100 lit 1 Purkyňova 123 papír 1 100,00 Kč nádvoří areálu
kontejner 1100 lit 1 Purkyňova 123 plast 1 110,00 Kč nádvoří areálu
kontejner 1100 lit 1 Purkyňova 123 SKO 2 130,00 Kč nádvoří areálu

lapol 3 m3 1 Purkyňova 123 tuk 2 4 820,00 Kč 

svoz se uskutečňuje cca 2x ročně po cca 2 - 2,5 
tunách. K nabídkové ceně svozu celkem za rok se 
automaticky připočítává také rozbor vody 4x ročně 
při uvedené jednotkové ceně v příslušném listu

* Jednotková cena se automaticky přepisuje z listu Jednotkové ceny

Komentář č. 1 Božetěchova 2 - Vjezd je příliš úzký a strmý pro vjezd velkých svozových vozidel, manipulační plocha žádná a vozidlo se nemůže otáčet na nádvoří, kde parkuji osobní auta.
Božetěchova 1 - Vjezd U Starého pivovaru je ztížen zaparkovanými auty po obou stranách ulice Metodějova, proto velké a široké auto není vhodné.
Nutno zohlednit ztížené podmínky! 

Poznámka

CEITEC

KaM
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Komentář č. 2

Vysvětlivky SKO = směsný komunální odpad
Počet svozů:
Svoz 1x týdně = 52 svozů / rok
Svoz 2x týdně = 104 svozů / rok
Svoz 3x týdně = 156 svozů / rok
Svoz 1x měsíčně = 12 svozů / rok
Svoz 2x měsíčně = 24 svozů / rok

V době uzavírky či omezení provozu jednotlivých pracovišť KaM bude účastníkem v průběhu plnění zakázky adekvátně snížena fakturace za neprovedené práce (svozy), přičemž povinností 
Omezení četnosti svozů se týká všech provozů KaM v době prázdnin. Některé koleje a menzy jsou zavřené úplně, některé fungují omezeně. Jedná se zejména o měsíce červenec, srpen a září, 



Místa a četnost svozů nebezpečného odpadu
Zajištění svozu a likvidace nebezpečného odpadu na VUT v Brně

Položka fakulta, součást VUT odpadová nádoba typ odlučovače 
četnost 
vývozu/

1 rok

tuny

celkem

cena v Kč bez DPH za 
1 tunu (cena včetně 

dopravy)*

Cena v Kč bez 
DPH za 2 vzorky

odpadních vod*

1 CESA, areál PPV, atletický stadion - příjezdová komunikace odlučovač ropných 
látek

ORL 4,5 tuny 1 4,5 2 650,00 Kč 4 290,00 Kč          

2 CESA parkoviště u tenisových kurtů aportovního areálu odlučovač ropných 
látek

ORL 4 tuny 1 4 2 650,00 Kč 4 290,00 Kč          

3 PO, areál parkovacího domu při ulici Kolejní odlučovač ropných 
látek

ORL 7 tun 1 7 2 650,00 Kč 4 290,00 Kč          

4 PO, u parkoviště sportovního areálu CESA při ulici Technická odlučovač ropných 
látek

ORL 7 tun 1 7 2 650,00 Kč 4 290,00 Kč          

5 FEKT, Technická 12
odlučovač ropných 

látek
ORL 3 tuny 2 3 2 650,00 Kč 4 290,00 Kč          

6 FAST, Veveří ulice odlučovač ropných 
látek

ORL 4 tuny 1 4 2 650,00 Kč 4 290,00 Kč          

7 FAST, Veveří ulice odlučovač ropných 
látek

ORL 4,5 tuny 1 4,5 2 650,00 Kč 4 290,00 Kč          

* Jednotková cena se automaticky přepisuje z listu Jednotkové ceny

Tabulka odlučovačů ropných látek pro Vysoké učení technické v Brně



Kontaktní údaje pro zasílání faktur

poř.číslo ORL dle listu 
Nebezpečný_odpad 

Adresa fakulty, součásti
Jméno odpovědné 

osoby
telefon e-mail

ORL 1, ORL2

CESA
provozní odbor                        

Technická 2896/2               
616 00 Brno

Marián Kovácz 541 14 3484 kovacz@cesa.vutbr.cz

ORL 3, ORL4

VUT v Brně               
provozní odbor         

Antonínská 548/1        
601 90 Brno 

Karel Sedlák 541 14 4210 sedlak.k@ro.vutbr.cz

ORL 5, lapol 6

FEKT
správa areálu    

Technická 3058/10       
616 00 Brno

Ing.Pavel Reinberger 541 14 6388
reinberger@feec.vutbr.c

z

ORL 7, ORL 8

FAST
vedoucí správy                         
Veveří 331/95                
602 00 Brno      

Ing. Ivo Rohrbacher 541 14 7706
rohrbacher.i@fce.vutbr.c

z
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