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Dodatek č. 2 
ke smlouvě č. 37030093 (08/128/0001) o sběru, přepravě a odstraňování odpadu uzavřené 

dne 6. 8. 2008, ve znění dodatku č. 1 
 

 
mezi těmito smluvními stranami: 
 
 
Česká republika - Generální finanční ředitelství 
se sídlem:  Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město 
zastoupená:  ......................................,  

vedoucí Oddělení hospodářské správy v Plzni 
IČO:   72080043 
DIČ:   CZ72080043 
bank. spojení:  ......................................, 
číslo účtu:   ......................................, 
číslo dodatku AVISme: 08/128/0001/02 
 
korespondenční adresa: Generální finanční ředitelství 

 Oddělení hospodářské správy v Plzni 
 Hálkova 2790/14 
 301 00  Plzeň 1 

 
jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

 
a 

 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  
se sídlem:  Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10 
provozovna (korespondenční adresa): Mostecká 95, 360 01 Otovice  
zastoupená:  ......................................, – provozní ředitelkou  
   ......................................, – poradce pro ekologii 
IČO:   49356089 
DIČ:   CZ49356089 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 19775 

bankovní spojení: ......................................, 
číslo účtu:  ......................................,   
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

 
 

    společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „smluvní strana“ 
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Článek I. Úvodní ustanovení 
 

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 8. 2008 smlouvu č. 37030093 o sběru, přepravě a 
odstraňování odpadu, která byla následně změněna dodatkem č. 1 (dále jen „smlouva“) a 
na základě které se zhotovitel zavázal zajišťovat pro objednatele odvoz a odstranění 
odpadu z míst svozu: Západní 19 a Krymská 2011/2a v Karlových Varech, za podmínek 
blíže popsaných ve smlouvě. 
 

2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. článku 4. smlouvy na uzavření tohoto dodatku 
č. 2 (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeném 
v článku II. tohoto dodatku. 

 
 
 
       Článek II. Předmět dodatku 
 
Článek 3. smlouvy Cena a platební podmínky se ruší a nahrazuje tímto zněním:  

3.1 Cena za služby poskytované na základě této smlouvy (dále jen „cena za 

služby“) je stanovena dle ceníku služeb, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

3.2 Zhotovitel je oprávněn počínaje rokem 2020 zvýšit cenu za služby, pokud dojde 

k prokazatelnému zvýšení cen položek ovlivňujících cenu za služby, tj. zejména 

ke zvýšení ceny pohonných hmot, zvýšení poplatku za uložení odpadu na 

skládku ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů nebo ke zvýšení nákladů na 

plnění dle této smlouvy vzniklému na základě nově přijatých či změněných 

právních předpisů. Takové zvýšení ceny za služby je zhotovitel povinen oznámit 

objednateli nejpozději 30 dnů předem, a pokud objednatel nebude se zvýšením 

ceny za služby souhlasit, je oprávněn ke dni zvýšení ceny za služby tuto 

smlouvu vypovědět. 

3.3 Cena za služby bude objednatelem hrazena na základě daňových dokladů – 

faktur (dále jen „faktura“) vystavených zhotovitelem a doručených objednateli. 

Zhotovitel se zavazuje vystavit fakturu vždy poslední den prvního měsíce ve 

čtvrtletí. 

3.4 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů, 

a to zejména náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, a náležitosti uvedené v § 435 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, případně i náležitosti 

daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

ve znění pozdějších předpisů, je-li zhotovitel plátcem DPH.  

3.5 Faktura musí být vystavena ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví 

smlouvy.  

3.6 Splatnost řádně vystavené faktury činí 21 dní ode dne jejího doručení 

objednateli. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání 

fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního 

účtu zhotovitele. 

3.7 Fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně buď v listinné podobě na 

korespondenční adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo elektronicky na 



3 

 

e-mailovou adresu ......................................,. Objednatel upřednostňuje 

elektronické faktury vytvářené v IS DOC nebo ve formátu PDF. 

3.8 Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení 

vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, nesplňuje-li požadované 

náležitosti. Zhotovitel je povinen dle povahy nesprávnosti fakturu opravit. Nová 

lhůta splatnosti v délce 21 dnů počne plynout ode dne doručení opravené 

faktury objednateli. 

3.9 Platba bude provedena výhradně v české měně a rovněž všechny cenové 

údaje budou uvedeny v této měně. 

3.10 Smluvní strany se dohodly, že je-li zhotovitel plátcem DPH a je v okamžiku 

uskutečnění zdanitelného plnění veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, 

anebo nastane některá z jiných skutečností rozhodných pro ručení objednatele, 

je objednatel oprávněn zaplatit zhotoviteli pouze dohodnutou cenu bez DPH a 

DPH odvést příslušnému správci daně dle platných právních předpisů, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O provedené úhradě DPH správci daně 

bude objednatel zhotovitele informovat kopií oznámení pro správce daně 

dle §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, bez zbytečného odkladu. 

3.11 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za služby je zhotovitel oprávněn 

požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., 

kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených  

s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a 

člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky 

Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob  

a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích. 

 

Článek III. Ostatní ujednání 

Smluvní strany se dohodly, že za plnění dle smlouvy, které zhotovitel poskytl objednateli 

v období od 1. 1. 2019 do dne účinnosti tohoto dodatku, je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úhradu ve stejné výši a za stejných podmínek, jako by se jednalo o plnění dle 

smlouvy ve znění tohoto dodatku. 

 
                                                 

Článek III. Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změn. 
 
2. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek včetně jeho přílohy podléhá povinnosti uveřejnění 

prostřednictvím 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. Uveřejnění v registru smluv zajistí 
objednatel. 

 
3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  
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4. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek byl uzavřen na základě jejich pravé, 
svobodné a vážně projevené vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

 
5. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží jedno vyhotovení. 
 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Ceník služeb. 
 
 
 
V Plzni dne 25.3.2019                          V Praze dne 25.3.2019 
 
Objednatel:                                                         Zhotovitel:                    
Česká republika - Generální finanční ředitelství      AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.  
         

     
 
 
 
 
   
      
 
 
................................................................   ……………………...…………....                                       

......................................, ......................................, – provozní 
ředitelkou  

vedoucí Oddělení hospodářské správy  ......................................, – poradce pro 
ekologii 

                v Plzni       


