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Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

 

●     ●     ● 

 

ISS Facility Services s.r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ 

O PROVEDENÍ SERVISU PRO DÁMSKOU HYGIENU 
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TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ SERVISU 

PRO DÁMSKOU HYGIENU uzavřené dne 01. 07. 2001, č. 010701001 Ver, evidenční číslo 

přidělené z Centrální evidence smluv 010003, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“), 

je uzavřen 

 

MEZI 

 

Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí 

sídlo: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 

jednající:  Ing. Martina Setzerová, ředitelka odboru provozního 

IČO: 00164801 

bankovní spojení: ČNB Praha 1 

číslo účtu: 7628001/0710 

 

DÁLE JEN „Původce odpadu“ 

NA STRANĚ JEDNÉ, 

 

A 

 

ISS Facility Services s.r.o. 

sídlo: Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4, Krč 

jednající: Ing. Jiřím Zelinkou, obchodním ředitelem, 

a Ing. Ivanem Kohutem, Business Development Managerem, 

na základě plných mocí 

IČO: 60470291 

DIČ: CZ60470291 (je plátcem DPH) 

bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

číslo účtu: 150790685/0300 

zapsanou: obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 25812 

kontaktní osoba:   xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx, 

  email: xxxxxxxxxx 

 

DÁLE JEN „Zajistitel“ 

NA STRANĚ DRUHÉ, 

 

PŮVODCE ODPADU A ZAJISTITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 

NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“. 
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Článek I. 

Předmět Dodatku 

 

I.1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se specifikace Předmětu Smlouvy 

mění a nově zní: 

 

 „Počet instalovaných nádob hygienického systému s pravidelnou výměnou v prostorách 

WC a odvozu použitých dětských plen hygienicky zabalených v uzavíratelných pytlích 

z prostoru dětské skupiny v objektu původce odpadu na adrese Vršovická 1442/65, 

100 10 Praha 10: 

 

12 ks nádob v prostorách WC s pravidelnou výměnou 26x ročně, 

15 ks nádob v prostorách WC s pravidelnou výměnou 13x ročně, 

1 ks nádoby v prostoru dětské skupiny s pravidelným odvozem 104x ročně.“ 

 

I.2 Smluvní strany se dále dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění Cena za poskytované 

služby v novém rozsahu dle odst. I.1 tohoto článku mění a nově zní: 

 

„Cena za výměnu vyčištěných a dezinfikovaných hygienických nádob a likvidaci použitých 

dětských plen je stanovena paušální platbou ve výši 59 448,- Kč včetně DPH za kalendářní 

čtvrtletí. Platba bude probíhat čtvrtletně na základě faktury vystavené zajistitelem na začátku 

každého čtvrtletí a servisního listu potvrzeného původcem odpadu.“ 

 

I.3 Smluvní strany tímto výslovně prohlašují a staví najisto dle ustanovení § 1903 a násl. zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, že na základě konkludentní 

dohody Smluvních stran jednaly Smluvní strany ve smyslu cenových ujednání uvedených 

v tomto Dodatku již od 01. 01. 2018, přičemž Původce odpadu potvrzuje, že již poskytnuté 

plnění bylo do doby nabytí účinnosti tohoto Dodatku poskytováno řádně a včas, což Smluvní 

strany stvrzují průběžně vystavovanými akceptačními protokoly, a že Zajistiteli s ohledem 

na tuto skutečnost náleží doplatek za rozdíl v paušálních platbách za služby ve výši upravené 

dle tohoto Dodatku i za dobu poskytování plnění od 01. 01. 2018. Předmětný rozdíl bude 

Původcem odpadu Zajistiteli uhrazen po nabytí účinnosti tohoto Dodatku na základě 

vystavené faktury v odpovídající výši. 

 

I.4 Smluvní strany se rovněž dohodly na ukončení Smlouvy, a to k 30. 06. 2019 (dále 

jen „den ukončení smlouvy“). Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že zaplacením 

poslední faktury vystavené dle Smlouvy za řádně a včas poskytnuté služby do dne ukončení 

Smlouvy bude smluvní vztah vzniklý na základě Smlouvy ukončený, a že poté vůči sobě 

nebudou mít Smluvní strany z výše uvedené Smlouvy jakékoliv nevypořádané závazky, 

s výjimkou práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá odlišná skutečnost, či u nichž 

tak stanoví právní předpisy. 

 

I.5 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna. 
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Článek II. 

Ostatní a závěrečná ustanovení 

 

II.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) za podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy, zejména zákonem 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 Dodatku v ISRS provede Původce 

odpadu. 

 

II.2 Zajistitel tímto bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění Dodatku i Smlouvy včetně 

předchozích dodatků a relevantních metadat v ISRS v souladu s příslušnými právními 

předpisy. 

 

II.3 Tento Dodatek se uzavírá ve 3 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu, přičemž 

Původce odpadu obdrží 2 stejnopisy a Zajistitel obdrží 1 stejnopis. 

 

II.4 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou 

a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Dodatek přečetly, s jeho obsahem 

souhlasí, což stvrzují níže vlastnoručními podpisy. 

 

 

PŮVODCE ODPADU 

 

V Praze, dne 02. 04. 2019 

 

 

 

Česká republika – Ministerstvo životního 

prostředí 

Ing. Martina Setzerová  

ředitelka odboru provozního 

ZAJISTITEL 

 

V Praze, dne 29. 04. 2019 

 

 

 

ISS Facility Services s.r.o. 

Ing. Jiří Zelinka 

obchodní ředitel, na základě plné moci 

  

 

ISS Facility Services s.r.o. 

Ing. Ivan Kohut 

Business Development Manager, na základě 

plné moci 

 


