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Příloha č. 2 
Cenová ujednání a podmínky poskytování služby 

 
Služba č. 2 – Svoz komunálního odpadu 

 

Článek I. 

Místo a způsob provádění služby 

1.1. Místem předání (převzetí) odpadů je areál firmy objednatele. 

1.2. V případě, že objednatel nepoužívá vlastní svozové nádoby na komunální odpad, přenechá 
zhotovitel objednateli ode dne účinnosti této smlouvy protokolárně do užívání smluvený 
počet svozových nádob. Objednatel zodpovídá po dobu životnosti dodaných nádob, za jejich 
případné poškození, zničení či ztrátu, zaviněnou objednatelem. Při poškození, zničení či 
ztrátě nádoby je objednatel, v případě vlastního zavinění, povinen požádat zhotovitele o 
opravu, výměnu nebo doplnění na vlastní náklady. Objednatel je povinen při ukončení 
platnosti smlouvy vrátit zhotoviteli svozové nádoby v nepoškozeném a provozuschopném 
stavu s opotřebením, které je úměrné obvyklému použití, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

1.3. Objednatel je povinen umístit svozové nádoby na takovém místě, aby bylo možno s nimi ve 
smluvený den svozu snadno manipulovat (v zimním období zajistit také odklizení sněhu). 
Pokud se tak nestane, neodpovídá zhotovitel za neuskutečněný odvoz. 

1.4. Svozové nádoby, které jsou běžně umístěny mimo dosah osádky svozového vozidla je 
objednatel povinen v den svozu přemístit na okraj chodníku nebo vozovky. Zhotovitel v tomto 
případě nezodpovídá za přemístění vyprázdněné nádoby na její původní stanoviště. 

1.5. Zhotovitel je povinen svozové nádoby vyprázdnit v dohodnutý den svozu. V případě, že den 
pravidelného svozu odpadu připadne na den pracovního klidu, provede zhotovitel svoz 
v náhradním termínu. Ve výjimečných případech (zimní kalamita, povodeň, porucha vozidla, 
apod.), kdy není možno službu provést, provede zhotovitel službu v náhradním termínu, po 
dohodě s objednatelem.  

1.6. Bude-li svozová nádoba obsahovat jiný odpad než komunální (např. stavební suť, 
nebezpečný odpad apod.), neprovede zhotovitel vyprázdnění nádoby a oznámí tuto 
skutečnost objednateli, který je povinen sám na svůj náklad a riziko zabezpečit odstranění 
těchto odpadů. 

1.7. Počet svozových nádob, četnost a den svozu: 
 

Typ svozové 
nádoby 

Počet 
kusů 

Četnost svozu Stanoviště nádob IČP Pozn. 

120 l 1 1 x 14 dní Ivančice, Široká 1 1004876394 SKO 

110 l 1 1 x 7 dní Předklášteří, Porta Coeli 1001 1004876378 SKO 

240 l 5 1 x 14 dní Prace, K Mohyle míru 200 

1004876360 

SKO 

240 l 1 1 x 14 dní Prace, K Mohyle míru 200 plast 

240 l 1 1 x 30 dní Práce, K Mohyle míru 200 papír 

 

 

Článek II. 

Platební podmínky 

2.1. Cena za provedenou službu bude hrazena formou čtvrtletní platby, dle Smlouvy o 
poskytování služeb v oblasti životního prostředí. 
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Článek III. 

Cenová ujednání 

3.1. Ceny svozu: 
 

Typ svozové 
nádoby 

Počet kusů 
Vlastní / 

pronajatá 
Četnost svozu 

MJ 
(rok/svoz) 

Cena (Kč/MJ) Pozn. 

120 l 1 vlastní 1 x 14 dní rok 2.100,00  

110 l 1 vlastní 1 x 7 dní rok 3.600,00  

240 l 5 vlastní 1 x 14 dní rok         3.780,00  

240 l 1 pronajatá 1 x 14 dní rok 2.400,00 plasty 

240 l 1 pronajatá 1 x 30 dní  rok 1.100,00 papír 

240 l  2   rok     390,00 pronájem 

 
Pozn.: MJ se rozumí za jaké časové období se stanovuje cena za svoz jedné nádoby 

Dodání nádob do pronájmu – 500,00 Kč/akce 
 

3.2. Ke všem cenám uvedeným v článku III. této přílohy bude připočtena DPH ve výši dle 
příslušných právních předpisů právně účinných ke dni data uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

Článek IV. 

Ostatní ujednání 

4.1. Ostatní podmínky poskytování sjednané služby jsou stanoveny Smlouvou o poskytování 
služeb v oblasti životního prostředí.  

4.2. Není-li stanoveno jinak, aktuálně platná příloha nahrazuje v plném rozsahu přílohu časově 
předcházející, a to s účinností ode dne 1.1.2022. 

 

 

 

V Brně dne 25.1.2022                V Předklášteří dne 25.1.2022 

 

 

 
 
.........................................................    .........................................................   
Za zhotovitele:       Za objednatele: 
Ing. Josef Jelínek      Ing. Evžen Martinec Ph.D., MBA  
manažer obchodní skupiny          ředitel muzea     
na základě plné moci        
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