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Dodatek č. 23

ke smlouvě o dílo č. 51049046 - zajištění provozu systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu na území statutárního města Brna ze 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. 11. 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, dodatku
č. 21 ze dne 15.04.2020 a dodatku č. 22 ze dne 21.8.2020

Objednatel:
Statutární město Brno
se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 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 4247/2, 628 00 Brno
IČO: 60713470
DIČ: CZ60713470
zastoupená předsedou představenstva Mgr. Filipem Lederem

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

obchodní náměstek
Bankovní spojení KB Brno-město, číslo účtu: 7903321/0100
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. 22 (dále též jen jako „Smlouva“) se mění takto:
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I. 

 

Změny v celé Smlouvě: 
1. Pojem „biologicky rozložitelný odpad“ ve Smlouvě nahrazuje pojmem „biologický odpad“, a to 

v jakémkoliv jeho tvaru či čísle.  
 

Změny v záhlaví Smlouvy: 

2. V odst. Objednatel se text: „se sídlem Dominikánské nám.1, 602 00 Brno“ nahrazuje textem „se 

sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno“ 

3. V odst. Objednatel se text: „Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland N.V., Jungmanova 
745/24, 111 21 Praha 1, pobočka Brno, Hilleho 6, 602 00 Brno, číslo účtu : 7510006682/5400“ 

nahrazuje textem „Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, 
číslo účtu: 111406222/0800“ 

4. V odst. Zhotovitel se text: „se sídlem Jedovnická 2, 628 00 Brno“ nahrazuje textem „se sídlem 
Jedovnická 4247/2, 602 00 Brno“ 

5. V odst. Zhotovitel se text: „a místopředsedou představenstva JUDr. Robertem Kerndlem“ 

nahrazuje textem „a místopředsedou představenstva Ing. Pavlem Loutockým“ 

6. V odst. Zhotovitel se text: „číslo účtu 79033-621/0100“ nahrazuje textem „číslo účtu 
79033621/0100“ 

 

 

Změny v čl. I. Úvodní ustanovení: 

7. V čl. I Smlouvy se nahrazuje text: „185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů ve znění pozdějších předpisů“ textem: „541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění“ 

8. V čl. I Smlouvy se nahrazuje text v závorce: „vyhláška o odpadech“ textem „vyhláška města Brna 
o odpadech“ 

 

 

Změny v čl. II. Předmět smlouvy: 

9. Čl. II písm. B) Smlouvy se nahrazuje v plném rozsahu textem: „Zajištění odvozu a využití nebo 
odstranění odpadů ze všech sběrných středisek odpadů města Brna (dále jen „SSO“) uvedených 
v příloze č. 7 smlouvy a realizovaných sběrových dnů, zajištění provozování sběrných středisek 
odpadů města Brna uvedených v příloze č. 5 smlouvy a zajištění činností spojených s předcházením 
vzniku odpadů a zpětným odběrem použitých výrobků na SSO.“ 

10. Čl. II. písm. E) Smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu následujícím textem: „Zastupování 
statutárního města Brna ve věci výkonu práv a povinností ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1, § 15 
odst. 2 písm. a), d), e) a § 94 odst. 1, 2 a 3 zákona o odpadech.“ 

 

 
Změny v čl. III.  Povinnosti zhotovitele:  

11. Čl. III. část C odst. 2 Smlouvy se nahrazuje v celém rozsahu následujícím textem: „pořídit a 
rozmístit na místa a v objemu dle přílohy č. 2 této smlouvy sběrné nádoby na separaci využitelných 
složek KO, každou označit názvem druhu odkládaného odpadu a telefonním číslem zhotovitele; 

nádoby na sběr obalového odpadu označit etiketou EKO-KOM, a.s., tuto dodá OŽP MMB,“ 

12. Čl. III. část C odst. 21 Smlouvy se na začátku odstavce vypouští text: „1x ročně“ 

13. V čl. III část D odst. 1 se text: „který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy“ nahrazuje textem „který tvoří 
přílohu č. 3.1 této smlouvy“ 
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14. V čl. III část G odst. 5 druhá odrážka se za slovy „umístěném na svozovém vozidle“ vypouští text 
„za účasti obsluhy SSO“ 

15. V čl. III část G odst. 5 třetí odrážka se za slovy „na dvě desetinná místa“ vypouští text „, podpis 

obsluhy SSO“ 

 

 

Změny v čl. IV. Další povinnosti zhotovitele:  

16. V čl. IV. odst. 7 Smlouvy se na konci věty nahrazuje text: „zadavateli,“ textem „objednateli,“ 

17. V čl. IV. odst. 10 Smlouvy se text: „neprodleně oznámit objednateli pozbytí oprávnění k převzetí 
odpadů objednatele do svého vlastnictví (souhlas k provozování zařízení dle 14 zákona o 
odpadech)“ nahrazuje textem „neprodleně oznámit objednateli pozbytí povolení k provozování 
zařízení vydaného krajským úřadem souvisejícího s plněním předmětu této smlouvy (povolení 
k provozu zařízení dle § 21 odst. 2 zákona o odpadech).“ 

 

Změny v čl. V: 
18. Článek V. Povinnosti objednatele zní: 

Objednatel je povinen: 

1) zvát zhotovitele ke všem jednáním objednatele v rámci koncepce nakládání s odpady na území 
statutárního města Brna a informovat zhotovitele o změnách schválených orgány města, které 
mohou mít vliv na obsah tohoto smluvního vztahu, 

2) v případě, že dojde ke změně počtu SSO v průběhu kalendářního roku, oznámí objednatel 
zhotoviteli tuto skutečnost písemně nejméně 30 kalendářních dní před touto změnou. 

 

 

Změny v čl. VI. Doba plnění:  
19) V čl. VI.  Smlouvy se v druhém odstavci nahrazuje text: „smlouvou“ textem „smlouvu“. 

 

 

Změny v čl. VII. Úhrada za poskytování služeb:  

20) V čl. VII. Smlouvy se v prvním odstavci ve znění „Cena za plnění předmětu smlouvy dle článku II 
bude účtována měsíčně dle ceníku, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 4.14)“ 

nahrazuje text v závorce textem „(příloha č. 4.18)“ 

21) V čl. VII. Smlouvy se ve čtvrtém odstavci druhé větě ve znění „V takovém případě se vylučuje 
uplatnění úroku z prodlení dle článku VIII, odst. 2.“ nahrazuje text „dle článku VIII, odst. 2.“ textem 

„dle článku VIII, odst. 5.“ 

 

 

Změny v čl. VIII. Sankční ujednání:  
22) V čl. VIII. Smlouvy se odst. 2 ve znění: „Bude-li objednatel v prodlení s úhradou daňového dokladu 

zhotovitele, je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení 
do zaplacení.“ označuje nově jako odstavec „5)“. 

 
 

Změny v čl. IX. Ostatní ujednání: 
23. V čl. IX. Smlouvy se v odstavci 5 nahrazuje text: „zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném 

znění“ textem „zákonem o odpadech“. 
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Změny v seznamu příloh: 
23) Příloha č. 4.17. Smlouvy s názvem „Ceník“ se v celém rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto 

dodatku a současně se číselné označení této přílohy mění tak, že nově je označena jako „4.18.“ 

 

24) V příloze č. 5 a příloze č. 7 se upravují názvy sběrných středisek odpadů a to, místo „Bří Žůrků“ 
nově „Bratří Žůrků“, místo „J.Faimonové“ nově „Josefy Faimonové“, místo „Malinská“ nově 
„Malínská“ a místo „U ZOO“ nově „U zoologické zahrady“. 

 

 

II. 

Ostatní ujednání smlouvy č. 51049046 ze dne 30. 9. 2004, ve znění dodatků, uzavřených mezi 

objednatelem a zhotovitelem zůstávají 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, ve znění pozdějších předpisů. 

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 zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 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), ve znění pozdějších 
předpisů.  

 

 

IV. 

Doložka 

 

Tento dodatek č. 23 ke Smlouvě byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/    konané dne  
…………….     

 

 

 

 

 

Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 
 

Příloha č. 1: 4.18 Ceník 
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V Brně dne       V Brně dne  
 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Markéta Vaňková                                                   Mgr. Filip Leder 

primátorka                                                                  předseda představenstva 

                                                                                           SAKO Brno, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

       Ing. Pavel Loutocký 

       místopředseda představenstva  
                                                                                          SAKO Brno, a.s. 



Příloha 1
Příloha č. 4.18 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. 4.18 - 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

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
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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.



Příloha č. 4.18 - Ceník

v Kč

4.5 BIOLOGICKÉ ODPADY     bez DPH

Cena za výsyp nádoby objemu 120 litrů 60,00

Cena za výsyp nádoby objemu 240 litrů 85,00

Cena za výsyp nádoby objemu 360 litrů 119,00

     Cena za výsyp nádoby objemu 660 litrů 260,00

     Cena za výsyp nádoby objemu 1000 litrů 290,00

450,00 - 850,00

* přefakturace dle koncového zařízení, kompostárny
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     Cena za převzetí 1 tuny odpadu*



Příloha č. 4.18 - Ceník

v Kč
4.6  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

Cena za převzetí 1 ks pneumatiky osobní, užitkové, motocyklové 20,00

Cena za převzetí 1 ks pneumatiky osobní, užitkové, motocyklové s diskem 60,00

4.7 ODEBÍRÁNÍ NEBEZPEČNÉHO ODPADU  DLE PŘÍLOHY Č.6 bez DPH

Cena za 1 kilogram nebezpečného odpadu 15,00

4.8 CENA ZA SBĚR A SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ bez DPH

Cena za 1 tunu 5 400,00

4.9 CENA ZA SBĚR A SVOZ  OBJEMNÉHO A OSTATNÍHO ODPADU ULOŽENÉHO MIMO bez DPH
       SBĚRNÉ NÁDOBY SKO A VYUŽITELNÝCH SLOŽEK KO

Cena za 1 tunu 4 475,00
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Příloha č. 4.18 - 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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