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Dodatek č. 22

ke smlouvě o dílo č. 51049046 - zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu na území statutárního města Brna dne 30. 09. 2004, ve
znění dodatku č. 1 ze dne 08. 12. 2004 a dodatku č. 2 ze dne 23. 09. 2005 a dodatku č. 3 ze dne 21. 02.
2006 a dodatku č. 4 ze dne 18. 09. 2006 a dodatku č. 5 ze dne 28. 02. 2008 a dodatku č. 6 ze dne 29. 12.
2008 a dodatku č. 7 ze dne 06. 04. 2009 a dodatku č. 8 ze dne 13. 07. 2009 a dodatku č. 9 ze dne 10. 12.
2009 a dodatku č. 10 ze dne 29. 07. 2010 a dodatku č. 11 ze dne 14. 03. 2011 a dodatku č. 12 ze dne 12.
01. 2012 a dodatku č. 13 ze dne 17. 05. 2012 a dodatku č. 14 ze dne 01. 08. 2012 a dodatku č. 15 ze dne
25. 06. 2013 a dodatku č. 16 ze dne 21. 04. 2016 a dodatku č. 17 ze dne 17. 07. 2017 a dodatku č. 18 ze
dne 26. 09. 2018 a dodatku č. 19 ze dne 29. 11. 2019 a dodatku č. 20 ze dne 09. 01. 2020 a dodatku č.
21 ze dne 15.04.2020

Objednatel:
Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
Jednáním jsou pověřeni:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města

Brna
- ve věcech technických: Ing. Josef Černý, vedoucí oddělení odpadového hospodářství

a hydrogeologie Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62. 140 00 Praha 4,
IČO: 45244782, číslo účtu: 111406222/0800
dále jen "objednatel"

a

Zhotovitel:
SAKO Brno, a.s.
se sídlem Jedovnická 2, 628 00 Brno
IČO: 60713470
DIČ: CZ60713470
zastoupená předsedou představenstva

a místopředsedou představenstva
Jednáním jsou pověřeni:
- Ing. Karel Jelínek, ředitel akciové společnosti
- ve věcech technických: ředitel divize Svoz
- ve věcech smluvních: ekonomický náměstek

obchodní náměstek
Bankovní spojení KB Brno-město, číslo účtu: 79033-621/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1371,
dále jen "zhotovitel"

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že smlouva o dílo č. 51049046 - zajištění provozu systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
na území statutárního města Brna, uzavřená mezi smluvními stranami dne 30. 09.2004 ve znění
dodatků č. 1 až č. 21 (dále též jen jako „Smlouva“) se mění takto:
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I. 

Změny v celé Smlouvě: 

1. Počínaje prvním užitím zkratky „KO“ ve Smlouvě se každé spojení „komunální odpad“ ve Smlouvě, 
a to v jakémkoliv jeho tvaru či čísle nahrazuje zkratkou „KO“.  

2. Počínaje prvním užitím zkratky „SSO“ ve Smlouvě se každé spojení „sběrné středisko odpadů“ ve 
Smlouvě, a to v jakémkoliv jeho tvaru či čísle nahrazuje zkratkou „SSO“.  

3. Počínaje prvním užitím zkratky „ZEVO Brno“ ve Smlouvě se každé spojení „spalovna komunálních 
odpadů“ nebo „spalovna KO“ ve Smlouvě, a to v jakémkoliv jejich tvaru či čísle nahrazují zkratkou 
„ZEVO Brno“.  

Změny v čl. II. Smlouvy: 

4. První odstavec čl. II. Smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu následujícím textem: „Předmětem 
této smlouvy je zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu dle vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o 
Katalogu odpadů (dále jen "Katalog odpadů"), skupina odpadů č. 20, Komunální odpady (dále jen 
"KO") a činností spojených s předcházením vzniku odpadů na území statutárního města Brna., 
včetně činností spojených se zpětným odběrem použitých výrobků a se sběrem vybraných druhů 
odpadů, které nejsou v Katalogu odpadů zařazeny do skupiny č. 20 Komunální odpady.“ 

5. V čl. II. bod A) Smlouvy se nahrazuje zkratka „kat. č.“ slovním spojením „katalogové číslo“.  

6. Čl. II. bod B) Smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu následujícím textem: „Zajištění odvozu a 
využití nebo odstranění odpadů ze všech sběrných středisek odpadů města Brna a realizovaných 
sběrových dnů včetně provozování sběrných středisek odpadů města Brna (dále jen "SSO") 
uvedených v „Seznamu  sběrných středisek odpadů, ze kterých jsou odebírány odpady dle přílohy 
č. 6“, který tvoří přílohu č. 7 této smlouvy, zajištění obsluhy SSO uvedených v „Seznamu 
obsluhovaných sběrných středisek odpadů“, který tvoří přílohu č. 5 této smlouvy, realizace 
sběrových dnů a činností spojených s předcházením vzniku odpadů a zpětným odběrem použitých 
výrobků na SSO.“ 

7. V čl. II. bod E) Smlouvy se vypouští odkaz na ust. § 16 odst. 1) písm. l zákona o odpadech a 
současně se přidává odkaz na ust. § 18 odst. 1 písm. a – b, d, g – j zákona o odpadech,  

8. Čl. II. bod F) Smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu následujícím textem: „Zajištění energetického 
využití směsného KO a materiálově nevyužitelných spalitelných KO v Zařízení pro energetické 
využití Brno (dále jen „ZEVO Brno“).“ 

9. Čl. II. bod G) Smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu následujícím textem: „Zajištění odvozu a 
využití nebo odstranění nebezpečných složek KO (nebezpečný odpad je odpad vykazující jednu nebo 
více nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o 
nebezpečných vlastnostech odpadů) ze SSO statutárního města Brna (seznam SSO je uveden v 
příloze č. 7 smlouvy).“ 

 

Změny v čl. III. část A) Smlouvy: 

10. V čl. III. části A) Smlouvy se přidává nový odstavec 1) v tomto znění: „realizovat svoz směsného 
KO vozidly zhotovitele, které budou mít Krajským úřadem Jihomoravského kraje udělený souhlas k 
provozování zařízení ke sběru odpadů (mobilní zařízení ke sběru odpadů),“ 

11. V čl. III. části A) Smlouvy se přidává nový odstavec 2) v tomto znění: „zhotovitel se stává 
vlastníkem odpadů v momentě jejich naložení na vozidlo zhotovitele, které má Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje udělený souhlas k provozování zařízení ke sběru odpadů (mobilní zařízení ke 
sběru odpadů),“ 

12. Číslování odstavců v čl. III. části A) Smlouvy se zvyšuje o číslo 2, a to od původního odst. 1) po 
původní odst. 12) včetně.  
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13. Čl. III. část A) odst. 4) (nově odst. 6) Smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu následujícím textem: 
„vyprazdňovat všechny sběrné nádoby tak, aby nedocházelo k hygienickým závadám a ke škodám 
na majetku a zdraví třetích osob a zároveň však vždy jen v takovém rozsahu, aby nedošlo k ohrožení 
zdraví pracovníků svozu zhotovitele (případy ohrožující zdraví pracovníků svozu - nebezpečný 
odpad, zdravotnický odpad, injekční stříkačky aj. budou řešeny individuálně na základě samostatné 
domluvy objednatele a zhotovitele prostřednictvím kontaktních osob  ve věcech technických, 
uvedených v záhlaví této smlouvy),“ 

14. V čl. III. části A) odst. 6) (nově odst. 8) Smlouvy se nahrazuje slovní spojení „pozemní 
komunikace“ slovem „ploch“. 

15. V čl. III. části A) odst. 7) (nově odst. 9) Smlouvy se zcela vypouští následující věty: „odkaz na 
nejbližší sběrné středisko, kde je možno odkládat ostatní druhy odpadů,“ a „označit sběrné nádoby 
nejpozději do 6 měsíců od uzavření smlouvy,“ 

16. V čl. III. části A) odst. 8) (nově odst. 10) Smlouvy se nahrazuje zákon č. 40/1964 Sb. zákonem č. 
89/2012 Sb.  

17. V čl. III. části A) odst. 12) (nově odst. 14) Smlouvy se nahrazuje slovní spojení „komunální odpad“ 
slovním spojením „směsný KO“.  

18. Vypouští se celý odst. 13) v čl. III. část A) Smlouvy.  

19. Číslování odstavců v čl. III. části A) Smlouvy se zvyšuje o číslo 1, a to od původního odst. 14) po 
původní odst. 15) včetně.  

20. Vypouští se celý odst. 16) v čl. III. části A) Smlouvy.  

21. V čl. III. části A) odst. 18) Smlouvy se vypouští slova „taška“ a „krabice“ a přidává se slovo 
„zejména“ před slovo „pytel“.   

 

Změny v čl. III. část B) Smlouvy: 

22. Čl. III. část B) odst. 2) Smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu následujícím textem: „zajistit 
rozmístění optimálního počtu velkoobjemových kontejnerů a dalších shromažďovacích prostředků 
v SSO dle pokynů objednatele,“ 

23. Čl. III. část B) odst. 3) Smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu následujícím textem: „zajistit odvoz 
naplněných kontejnerů a obsahu dalších shromažďovacích prostředků z SSO tak, aby byla průběžně 
zajištěna dostatečná kapacita kontejnerů a shromažďovacích prostředků,“ 

24. V čl. III. části B) Smlouvy se přidává nový odstavec 5) v tomto znění: „realizovat sběr odpadů z  
SSO  vozidly zhotovitele , které budou mít Krajským úřadem Jihomoravského kraje udělený souhlas 
k provozování zařízení ke sběru odpadů (mobilní zařízení ke sběru odpadů),“ 

25. Číslování odstavců v čl. III. části B) Smlouvy se zvyšuje o číslo 1, a to od původního odst. 5) po 
původní odst. 10) včetně.  

26. Čl. III. část B) odst. 5) (nově odst. 6) Smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu následujícím textem: 
„zhotovitel se stává vlastníkem odpadů v momentě jejich naložení na vozidlo zhotovitele, které má 
Krajským úřadem Jihomoravského kraje udělený souhlas k provozování zařízení ke sběru odpadů 
(mobilní zařízení ke sběru odpadů)“ 

27. Čl. III. část B) odst. 6) (nově odst. 7) Smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu následujícím textem: 
„přejímat do SSO odpad od fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k 
podnikání zapojených do systému sběru a svozu KO statutárního města Brna  a zajišťovat jeho 
vytřídění do příslušných kontejnerů a shromažďovacích prostředků,“ 

28. Čl. III. část B) odst. 7) (nově odst. 8) Smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu následujícím textem: 
„udržovat čistotu na SSO a zabezpečit úklid odložených odpadů ve vzdálenosti do 3m od oplocení 
SSO,“ 
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29. V čl. III. části B) Smlouvy se přidává nový odstavec 12) v tomto znění: „dle pokynů objednatele 
realizovat na SSO činnosti spojené s předcházením vzniku odpadů (např. projekt ReUse a ReNab, 
jak jsou tyto blíže popsány na webových stránkách zhotovitele www.sako.cz),“  

30. Číslování odstavců v čl. III části B) Smlouvy se zvyšuje o číslo 2, a to od původního odst. 11) po 
původní odst. 16) včetně.  

31. Čl. III. část B) odst. 16) (nově odst. 18) Smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu následujícím textem: 
„zajistit stavební práce  spojené s opravami SSO na základě zvláštní objednávky objednatele, 
přičemž režim realizace je upraven "Postupem při realizaci údržby a oprav sběrných středisek 
odpadů", který tvoří přílohu č. 8 této smlouvy,“  

32. V čl. III. části B) Smlouvy se přidává nový odstavce 19) v tomto znění: „vykonávat svoji činnost 
osobně,“ 

33. Číslování odstavců v čl. III části B) Smlouvy se zvyšuje o číslo 3, a to od původního odst. 17) po 
původní odst. 24) včetně.  

 

Změny v čl. III. část C) Smlouvy: 

34. V čl. III. části C) odst. 1) Smlouvy se přidává čárka a slovní spojení „biologicky rozložitelných 
odpadů“ za slovo „textilu“ v závorce. 

35. V čl. III. části C) odst. 2) Smlouvy se odstraňuje závorka, text v závorce však zůstává.  

36. V čl. III. části C) Smlouvy se přidává nový odstavec 3) v tomto znění: „zajistit mobilní svoz 
biologicky rozložitelného odpadu velkoobjemovými kontejnery dle požadavků objednatele,“ 

37. Číslování odstavců v čl. III. části C) Smlouvy se zvyšuje o číslo 1, a to od původního odst. 3) po 
původní odst. 5) včetně.  

38. Čl. III. část C) odst. 4) (nově odst. 5) Smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu následujícím textem: 
„provádět navrhované změny v systému svozu využitelných složek KO po písemném zadání 
objednatelem a následnou akceptací zhotovitelem,“ 

39. Čl. III. část C) odst. 5) (nově odst. 6) Smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu následujícím textem: 
„v den svozu zabezpečit úklid a svoz svážené komodity odpadů uložených mimo sběrné nádoby na 
stanovišti a v okolí stanovišť sběrných nádob v ploše vymezené vzdáleností 2m všemi směry od 
vnějšího obvodu sběrných nádob nebo hrany stanoviště,“ 

40. V čl. III. části C) Smlouvy se přidává nový odstavec 7) v tomto znění: „zajistit svoz a úklid ostatních 
odpadů (např. objemného a stavebního odpadu) uložených v ploše vymezené vzdáleností 2 m všemi 
směry od vnějšího obvodu sběrných nádob nebo hrany stanoviště nejpozději do 5 pracovních dnů 
od zjištění jejich uložení,“ 

41. V čl. III. části C) Smlouvy se přidává nový odstavec 8) v tomto znění: „o svozu a úklidu odpadů 
dle bodu 7 vést evidenci dle dohody s objednatelem,“ 

42. Číslování odstavců v čl. III. části C) Smlouvy se zvyšuje o číslo 3, a to od původního odst. 6) po 
původní odst. 8) včetně.  

43. Vypouští se celý odst. 9) v čl. III. části C) Smlouvy.  

44. Číslování odstavců v čl. III. část C) Smlouvy se zvyšuje o číslo 2, a to u původního odst. 10).  

45. Vypouští se celý odst. 11) v čl. III. části C) Smlouvy.  

46. Číslování odstavců v čl. III. části C) Smlouvy se zvyšuje o číslo 1, a to od odst. původního 12) po 
původní odst. 14) včetně.  

47. Čl. III. část C) odst. 14) (nově odst. 15) Smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu následujícím textem: 
„zhotovitel se stává vlastníkem odpadů v momentu jejich naložení na vozidlo zhotovitele, které má 
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Krajským úřadem Jihomoravského kraje udělený souhlas k provozování zařízení ke sběru odpadů 
(mobilní zařízení ke sběru odpadů),“ 

48. V čl. III. část C) Smlouvy se přidává nový odstavec 16) v tomto znění: „realizovat svoz využitelných 
složek KO vozidly zhotovitele , které budou mít Krajským úřadem Jihomoravského kraje udělený 
souhlas k provozování zařízení ke sběru odpadů (mobilní zařízení ke sběru odpadů),“ 

49. Číslování odstavců v čl. III. části C) Smlouvy se zvyšuje o číslo 2, a to od původního odst. 15) po 
původní odst. 20) včetně.  

50. V čl. III. část C) odst. 15) (nově odst. 17) Smlouvy se přidává za zkratku „KO“ následující text: 
„(mimo případy, kdy se v nádobě nachází nevytříděný či znečištěný odpad),“ 

 

Změny v čl. III. část E) Smlouvy: 

51. V čl. III. část E) odst. 4) Smlouvy se vypouští odkaz na ust. §16 odst.1, písm. l a ust. §39 odst. 5 a 
10 zákona o odpadech a přidává se odkaz na ust. §39 odst. 6 a 11 zákona o odpadech.  

52. Vypouští se celý odst. 6) v čl. III. část E) Smlouvy.  

 

Změny v čl. III. část G) Smlouvy: 

53. Čl. III. část G) odst. 3) Smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu následujícím textem: „zajistit vývoz 
nebezpečných odpadů ze sběrných středisek tak, aby byla průběžně zajištěna dostatečná kapacita 
shromažďovacích prostředků na nebezpečné odpady,“  

54. Vypouští se celý odst. 4) v čl. III. části G) Smlouvy.  

55. Vypouští se celý odst. 5) v čl. III. části G) Smlouvy.  

56. Číslování odstavců v čl. III. části G) Smlouvy se snižuje o číslo 2 , a to od původního odst. 6) po 
původní odst. 11) včetně.  

57. Vypouští se celý odst. 1) v čl. III. část G) Smlouvy v části označené jako „Zhotovitel odpovídá“.   

58. Číslování odstavců v čl. III. část G) Smlouvy v části označené jako „Zhotovitel odpovídá“ se snižuje 
o číslo 1  a to u původního odst. 2). 

 

Změny v čl. III. část H) Smlouvy: 

59. V čl. III. část H) Smlouvy se přidává nový odstavce 1) v tomto znění: „vést a aktualizovat databázi 
stanovišť a nádob na využitelné složky KO, která je blíže popsána v příloze č. 2. této smlouvy, a to 
dle skutečnosti a požadavků objednatele,“ 

60. Číslování odstavců v čl. III. část H) Smlouvy se zvyšuje o číslo 1 , a to od původního odst. 1) po 
původní odst. 3) včetně.  

61. Vypouští se celý odst. 4) v čl. III. část H) Smlouvy.  

 

Změny v čl. IV Smlouvy: 

62. Čl. IV. odst. 4) Smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu následujícím textem: „činnosti uvedené v čl. 
II. bod D) této smlouvy a činnosti spojené s údržbou a opravami SSO může zhotovitel zajišťovat i 
prostřednictvím subdodavatelů,“ 

63. V čl. IV. odst. 5) Smlouvy se nahrazuje slovo „ustanovit“ slovem „provozovat“ a časový údaj „od 
800 do 1600 hod.“ se nahrazuje časovým údajem „od 700 do 1500 hod.,“ 
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64. V čl. IV. Smlouvy se přidává nový odstavec 10) v tomto znění: „neprodleně oznámit objednateli 
pozbytí oprávnění k převzetí odpadů objednatele do svého vlastnictví (souhlas k provozování 
zařízení dle §14 zákona o odpadech).“ 

 

Změny v čl. V. Smlouvy: 

65. Vypouští se celý odst. 2) v čl. V. Smlouvy.  

66. Číslování odstavců v čl. V. Smlouvy se snižuje o číslo 1 , a to u původního odst. 3).   

 

Změny v čl. VI. Smlouvy: 

67. Čl. VI. Smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu následujícím textem: „Tato smlouva se uzavírá na 
dobu neurčitou, a to s účinností od 01.10.2004. Tuto smlouvou může kterákoliv ze smluvních stran 
písemně vypovědět bez udání důvodu se šestiměsíční výpovědní lhůtou, která počne plynout 1. dnem 
kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena 
druhé smluvní straně.“   

 

Změny v čl. VII. Smlouvy: 

68. V čl. VII. Smlouvy se vypouští následující text: „Cena za služby dle přílohy č. 4, část 5 bude 
účtována rovnoměrně poměrnou měsíční částkou a vyúčtování bude provedeno vždy při fakturaci 
za prosinec každého roku.“  

 

Změny v čl. IX. Smlouvy: 

69. V čl. IX. Smlouvy se přidává nový odstavec 2) v tomto znění: „Poruší-li smluvní strana povinnost 
vyplývající jí z této smlouvy, je povinna nahradit druhé smluvní straně škodu z toho vzniklou v 
souladu s § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zejm. zhotovitel musí 
uhradit všechny pokuty uložené objednateli za porušení právních povinností v přestupkovém řízení, 
v případech, kdy je plnění těchto právních povinností zajišťováno objednatelem touto smlouvou 
prostřednictvím zhotovitele. Objednatel se zavazuje v případě, že bude ve věci plnění právních 
povinností objednatele, zajišťovaných dle této smlouvy prostřednictvím zhotovitele, uplatněna vůči 
objednateli třetí osobou náhrada škody, a zejména pak v případě, že bude zahájena kontrolním 
orgánem kontrola či přímo přestupkové řízení, bezodkladně vyrozumět o této skutečnosti zhotovitele 
a umožnit zhotoviteli řádně se hájit v rámci takové kontroly či řízení, tj. zejména umožnit zhotoviteli 
vyjádřit se k uplatněnému nároku a zohlednit takové vyjádření zhotovitele v rámci jednání s třetí 
osobou či v rámci kontroly či jiného řízení udělit zhotoviteli či jím zvolenému zástupci plnou moc k 
zastupování v rámci kontroly či řízení tak, aby se objednatel mohl proti vznesenému tvrzení, nároku, 
atp. účinně bránit (tj. v řádném termínu všemi dostupnými prostředky), nedohodnou-li se smluvní 
strany písemně jinak. Povinnost k náhradě škody dle tohoto odstavce nevzniká v případě, že 
objednatel neumožnil zhotoviteli účinnou obranu ve smyslu tohoto odstavce, a to bez ohledu na to, 
zda by tato obrana byla ve věci úspěšná či ne.“       

70. V čl. IX. Smlouvy se přidává nový odstavec 3) v tomto znění: „V případě, pokud smluvní strany 
zjistí skutečnosti, které brání plnění této smlouvy (neprůjezdnost komunikace, zastavení provozu 
zařízení k nakládání s odpady apod.) budou se o těchto skutečnostech neprodleně informovat.“ 

71. Číslování odstavců v čl. IX. Smlouvy se zvyšuje o číslo 2 , a to od původního odst. 2) po původní 
odst. 5) včetně.   
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Změny v seznamu příloh: 

72. Název přílohy č. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní „Seznam ulic města Brna a počty nádob – viz 
interní evidence SAKO a SMB“ a současně se příloha č. 1 Smlouvy v celém rozsahu nahrazuje 
přílohou č. 1. tohoto dodatku.     

73. Název přílohy č. 2 Smlouvy se mění tak, že nově zní „Stanoviště sběrných nádob – viz GIS SMB a 
interní evidence SAKO“a současně se příloha č. 2 Smlouvy v celém rozsahu nahrazuje přílohou č. 
2. tohoto dodatku 

74. Příloha č. 4.16 Smlouvy s názvem „Ceník“ se v celém rozsahu nahrazuje přílohou č. 3. tohoto 
dodatku a současně se číselné označení této přílohy mění tak, že nově je „4.17“.  

75. Za přílohu č. 7 Smlouvy se přidává nová příloha č. 8 Smlouvy s názvem „Postup  při realizaci 
údržby a  oprav sběrných středisek odpadů“ ve znění, které tvoří přílohu č. 4. tohoto dodatku. 

 

 

II. 

Ostatní ujednání smlouvy č. 51049046 ze dne 30.9.2004 ve znění následujících dodatků uzavřených 
mezi objednatelem a zhotovitelem zůstává beze změny. 

 

 

III. 

1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy je projevem jejich svobodné a pravé vůle, není 
uzavřen v tísni ani za nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran. 

2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb., 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a ze zákona č. 123/1998 Sb., o 
právu na informace o životním prostředí. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Dodatek Smlouvy bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Statutární město Brno zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění. 

5. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno 
vyhotovení. 

6. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Tento dodatek 
Smlouvy nabývá účinnosti 1. dnem kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po měsíci, ve 
kterém byl tento dodatek uzavřen, ne dříve však, než dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

 
 

IV. 
Doložka 

 
Tento dodatek č. 22 ke Smlouvě byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/096 konané dne  
29.7.2020.     
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Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

Příloha č. 1: „Seznam ulic města Brna a počty nádob – viz interní evidence SAKO a SMB“
Příloha č. 2: „Stanoviště sběrných nádob – viz GIS SMB a interní evidence SAKO“
Příloha č. 3: „Ceník“
Příloha č. 4: „Postup při realizaci údržby a oprav sběrných středisek odpadů“

V Brně dne V Brně dne

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka předseda představenstva

SAKO Brno, a.s.

místopředseda představenstva
SAKO Brno, a.s.



Příloha č.1

"Seznam ulic města Brna a počty nádob - viz interní evidence SAKO a SMB"

Aktualizovaný seznam ulic a harmonogram svozu je zvěřejněný na adrese:

https://www.sako.cz/harmonogram-svozu/cz/#ulice



Příloha č.2

"Stanoviště sběrných nádob - viz GIS SMB a interní evidence SAKO"

Aktualizovaný seznam stanovišť tříděného odpadu je zveřejněn na adrese:

https://www.sako.cz/sberna-strediska-a-kontejnery/cz/



Příloha č. 3 
4.17. - Ceník

v Kč

1. CENA ZA SBĚR A PŘEPRAVU KOMUNÁLNÍHO ODPADU ZA ROK

PŘEPRAVA KO SBĚR KO CENA CELKEM

bez DPH bez DPH bez DPH

POPEL.NÁDOBY 60 l

1 x týdně 850,00 144,00 994,00

2 x týdně 1 700,00 144,00 1 844,00

3 x týdně 2 550,00 144,00 2 694,00

1 x za 14 dnů 425,00 144,00 569,00

 POPEL.NÁDOBY 110 l

1 x týdně 1 123,00 144,00 1 267,00

2 x týdně 2 245,00 144,00 2 389,00

3 x týdně 3 368,00 144,00 3 512,00

1 x za 14 dnů 561,00 144,00 705,00

odvoz 40x za rok 863,00 144,00 1 007,00

odvoz 1x za měsíc 281,00 144,00 425,00

POPEL.NÁDOBY 120 l

1 x týdně 1 123,00 121,00 1 244,00

2 x týdně 2 245,00 121,00 2 366,00

3 x týdně 3 368,00 121,00 3 489,00

1 x za 14 dnů 561,00 121,00 682,00

POPEL.NÁDOBY 140 l

1 x týdně 1 297,00 159,00 1 456,00

2 x týdně 2 594,00 159,00 2 753,00

3 x týdně 3 891,00 159,00 4 050,00

1 x za 14 dnů 648,00 159,00 807,00

POPEL.NÁDOBY 240 l

1 x týdně 1 601,00 193,00 1 794,00

2 x týdně 3 202,00 193,00 3 395,00

3 x týdně 4 803,00 193,00 4 996,00

4 x týdně 6 404,00 193,00 6 597,00

1 x za 14 dnů 800,00 193,00 993,00

KONTEJNERY 1100 l

1 x týdně 5 313,00 1 199,00 6 512,00

2 x týdně 10 627,00 1 199,00 11 826,00

3 x týdně 15 940,00 1 199,00 17 139,00

4 x týdně 21 254,00 1 199,00 22 453,00

5 x týdně 26 567,00 1 199,00 27 766,00

1 x za 14 dnů 2 657,00 1 199,00 3 856,00

Svoz odpadu mimo nádoby

objem bez DPH

1 m3 217,00

Četnost  svozu
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Příloha č. 3 
4.17. - Ceník

2. CENA ZA ODSTRANĚNÍ ODPADU v Kč

2.1  Spalitelný bez DPH

Cena za 1 tunu 850,00

2.2  Nespalitelný bez DPH

Uložení na skládce nebo materiálové využití dle katalogového čísla cena za 1 tunu 690,00 - 1000,00

3.  CENA ZA SVOZ VELKOOBJEMOVÝCH ODPADŮ

3.1 Cena za odvoz 1 km : bez DPH

valníkový vůz 29,00

vozy s nosností do 8 tun 28,00

vozy s nosností nad 8 tun 38,00

přívěs 10,00

3.2 Cena nakládky/vykládky 1/4 hod : bez DPH

valníkový vůz 85,00

vozy s nosností do 8 tun 85,00

vozy s nosností nad 8 tun 85,00

manipulační práce při nakládce / vykládce valníku 36,00

3.3 Cena za stání kontejneru  - 1 den  : bez DPH

VOK o objemu 3 a 7 m3 44,00

VOK o objemu 9 a 10 m3 54,00

VOK o objemu 14 m3 60,00

3.4 Cena za stání vozidla s řidičem a kontejnerem - 1 hodina bez DPH

Cena za stání vozidla s řidičem a kontejnerem - 1 hodina 550,00

4.  CENÍK PRACÍ SPOJENÝCH SE SBĚREM, ODSTRANĚNÍM A VYUŽITÍM SEPAROVANÉHO ODPADU

4.1 SMĚS ODPADŮ SMĚSNÝ PLAST, NÁPOJOVÉ KARTONY, HLINÍKOVÉ OBALY bez DPH

Cena za sběr 1 tuny - nádoby 4 880,00

Cena za sběr 1 tuny  - odpad z podzemních kontejnerů 9 640,00

4.2 SKLO bez DPH

Cena za svoz, separaci a vytřídění vč. údržby 1 tuny 3 390,00

4.3 PAPÍR bez DPH

Cena za sběr 1 tuny - nádoby 2 120,00

Cena za sběr 1 tuny  - odpad z podzemních kontejnerů 3 560,00

4.4 HLINÍK bez DPH

pronájem a údržba nádob 240 lt. cena 1 nádoby na 1 rok 193,00

cena za plastový pytel cena za 1 ks 30,00

cena za dopravu vč. manipulace cena za 1 km 16,00

Cena za dopravu u typu aut zde neuvedených (smluvní dodavatelé zhotovitele) bude vyfakturována dle prověřené a 
odsouhlasené smlouvy s tímto subjektem a nesmí být vyšší než cena stanovená tímto ceníkem v bodu 3.1.-3.3.
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Příloha č. 3 
4.17. - Ceník

v Kč

4.5  VYUŽITÍ A ODSTRANĚNÍ  OSTATNÍHO SEPAROVANÉHO ODPADU bez DPH

Doprava a manipulace 

Cena dle bodu č.3

Spalitelný

Cena za 1 tunu 850,00

Nespalitelný

Uložení na skládce nebo materiálové využití dle katalogového čísla cena za 1 tunu 690,00 - 1000,00

Pneumatiky :

Cena za převzetí a využití pneu bez disku odběr 1 tuny 1600,00 - 2500,00

Cena za převzetí a využití pneu s diskem odběr 1 tuny 2500,00 - 3900,00

4.6. ODEBÍRÁNÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU  DLE PŘÍLOHY Č.6 bez DPH

Cena za 1 kilogram nebezpečného odpadu 15,00

4.7. CENA ZA SBĚR A SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ bez DPH

Cena za 1 tunu 5 400,00

4.8 CENA ZA SBĚR A SVOZ OBJEMNÉHO A OSTATNÍHO ODPADU ULOŽENÉHO MIMO bez DPH

       SBĚRNÉ NÁDOBY SKO A VYUŽITELNÝCH SLOŽEK KO

Cena za  tunu - doprava, manipulace a odstranění nebo využití 4 475,00
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Příloha č. 3 
4.17. - Ceník

v Kč

5. CENA ZA OBSLUHU SBĚRNÝCH STŘEDISEK ODPADU MĚSTA BRNA 

5.1. obsluha sběrných středisek odpadu bez DPH

37 300,00

74 700,00

101 600,00
Cena za obsluhu jednoho sběrného střediska odpadu typu III. za měsíc s týdenní provozní dobou v rozsahu: 
 - nad 37 hodin a do 40 hodin (včetně) v pracovní dny 
 - současně nad 9 hodin a do 14 hodin (včetně) v dny pracovního klidu a volna.

Cena za obsluhu jednoho sběrného střediska odpadu typu I. za měsíc  s týdenní provozní dobou v rozsahu:
 - 11 hodin v pracovní dny a současně  4 hodiny v dny pracovního klidu a volna. 

Cena za obsluhu jednoho sběrného střediska odpadu typu II. za měsíc s týdenní provozní dobou v rozsahu: 
 - maximálně 40 hodin z toho maximálně 8 hodin v dny pracovního klidu a volna 
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Příloha č. 4 
 
8 - Postup při realizaci  údržby a oprav sběrných středisek odpadů 

 
 

Postup při realizaci  údržby a oprav sběrných středisek odpadů (SSO) 

 
1. Na základě podnětu objednatele či zhotovitele bude provedeno místní šetření na SSO za 

účasti zástupce objednatele - OŽP MMB a zástupce zhotovitele. 

2. O místním šetření bude sepsán zápis, který bude, mimo jiné, obsahovat: 
- datum konání místního šetření a název SSO 
- navržená opatření po dohodě objednatele a zhotovitele  
- hrubý odhad nákladů na realizaci údržby nebo oprav 
- podpis zástupců objednatele a zhotovitele 

3. Zápis z místního šetření bude proveden ve dvou stejnopisech, z nichž oba subjekty obdrží 
po jednom vyhotovení. 

4. Na základě zápisu z místního šetření vyhotoví společnost zhotovitel  návrh řešení údržby 
a oprav včetně odhady ceny bez DPH a včetně DPH, který zašle objednateli. 

5. V případě, pokud budou náklady na nižší jak 4.999,- Kč vč. DPH, bude se jednat o běžnou 
údržbu SSO, kterou realizuje zhotovitel dle čl. III, bod B) odst. 17 smlouvy. 

6. V případě, pokud budou náklady 5.000,- Kč a vyšší vč. DPH, pak se bude jednat o 
stavební práce - opravy a bude postupováno následujícím způsobem: 

6.1. V případě,  pokud  objednatel nebude s předloženou cenou oprav souhlasit, zhotovitel 
       rozsah   oprav   a  stanovení  ceny   s objednatelem   projedná   (cena   bude   případně  
       upravena). 

6.2 Na základě předložené odhadní ceny opravy zašle objednatel zhotoviteli  objednávku  
      na opravy ve které bude, mimo jiné, uvedeno: 

- název SSO, 
- popis oprav 
- termín předání oprav,  
- cena za opravy. 

6.3 V  případě  vyšších  nákladů  na  opravy než bylo objednáno, může být provedena po 
      domluvě   obou   smluvních   stran   dokalkulace   navýšených  objemů prací či změn  
       realizovaných prací oproti objednávce, na základě  které   bude   zaslána   zhotoviteli 
      doobjednávka na opravy. 

6.4 Objednatel  bude  zhotovitelem  informován  o  zahájení  oprav  SSO, a to nejpozději 
      jeden den před zahájením prací.  

6.5 Po realizaci oprav bude provedena přejímka a bude podepsán předávací protokol. 

6.6 Faktura za realizaci oprav bude předána objednateli.  
 

 
 

 
 
 


