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DODATEK č. 15520131/02 
ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstranění odpadu 

___________________________________________________________________________ 

uzavřený mezi smluvními stranami: 

 
Zhotovitel: 

AVE CZ odpadové hospodářství  s.r.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19775 

se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 

Provozovna Olomouc: Pavelkova 1314/8a, 779 00 Olomouc 

IČ: 49356089 

DIČ: CZ49356089 

 

Objednatel: 

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY 

se sídlem Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3 

Pobočka: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR Regionální pobočka Ostrava, Masarykovo náměstí 24/13, 702 00 

   Ostrava                     

Provozovny: Prostějov, Hliníky 5 
         Litovel, 1. máje 

         Šternberk, Olomoucká 1290/5 
         Přerov, Smetanova 1941/9 

         Opava, Denisovo náměstí 2681/1          

IČ: 41197518 

DIČ: CZ41197518 

 
I. 

Preambule 

1.1. Účastníci uzavřeli dne 27.2.2015 smlouvu o sběru, přepravě a odstranění odpadu č. 15520131 (dále 
jen „smlouva“). 

1.2. Smlouva se mění tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku. 
 

II. 
Předmět dodatku 

2.1. Výše uvedení účastníci se dohodli na změně přílohy č. 1. Nové znění přílohy č. 1 nahrazuje její 
předchozí znění a je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem: 1.7.2019. 
V případě, že bude dodatek uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. po 
tomto datu, nastává účinnost dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 

3.2. Nabytím účinnosti této přílohy se ruší znění přílohy označené nižším datem vydání.  

3.3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním Dodatku 

č. 15520131/02 dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu 
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Dodatku č. 15520131/02  v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 

odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv v souladu s § 8 odst. 3 zákona o registru smluv.  

3.4. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv Objednatel. Notifikace správce registru smluv o uveřejnění dodatku 
bude zaslána Zhotoviteli na e-mail pověřené osoby Zhotovitele: . Zhotovitel 
je povinen zkontrolovat, že dodatek včetně všech příloh a metadat byl řádně v registru smluv 
uveřejněn. V případě, že Zhotovitel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně 
o nich písemně informovat Objednatele. Postup uvedený v tomto odstavci se smluvní strany 
zavazují dodržovat i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod, kterými se Smlouva bude 
případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit. 

3.5. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každé má platnost originálu a každá 
smluvní strana obdrží po jednom. 

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, shledaly jej shodným se svou 
projevenou svobodnou a určitou vůlí a na důkaz toho jej smluvní strany podepisují. 

3.7. Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 

 

V Olomouci dne       V ………….………….dne………… 
 
 
…………………………………………...   ……………………………………… 
zhotovitel      objednatel 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.   VZP   
Ing. Ivo Koukal- ředitel provozovny                                            Ing. Aleš Zbožínek, MBA 
Irena Servusová – poradce pro ekologii                                                    ředitel Regionální pobočky Ostrava, 

pobočky pro Moravskoslezský,  
Olomoucký a Zlínský kraj 
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Příloha č. 1 Smlouvy o sběru, přepravě a odstranění odpadu (včetně pronájmu nádob) - specifikační  a výpočtový list (ceník) 
 
kat. č. kat. stanoviště typ nádoby ks od do vlastnictví četnost svozu cena/ks 
 

 

200301 O Prostějov, Hliníky 5 1100 l 1 1.7.2019  Pronajatá 1x7 14 328,00/rok 

200301 O Litovel, 1. máje 120 l 1 1.7.2019  Pronajatá 1x14 l 1 741,00/rok 

200301 O Šternberk, Olomoucká 1290/5 120 l 1 1.7.2019  Pronajatá 1x14 l 1 502,00/rok 

200301 O Přerov, Smetanova 1941/9 1100 l 1 1.7.2019  Pronajatá 2x7 19 690,00/rok 

200301 O Opava, Denisovo náměstí 2681/1 1100 l 1 1.7.2019  Pronajatá 2x7 19 690,00/rok 

150101 O Prostějov, Hliníky 5 1100 l/M 1 1.7.2019  Pronajatá výzva 263,00/Ks/svoz 

150101 O Přerov, Smetanova 1941/9 1100 l/M 1 1.7.2019  Pronajatá výzva 263,00/Ks/svoz 
150102 O Přerov, Smetanova 1941/9 1100 l/Ž 1 1.7.2019  Pronajatá výzva 263,00/Ks/svoz 
150102 O Prostějov, Hliníky 5 1100 l/Ž 1 1.7.2019  Pronajatá výzva 263,00/Ks/svoz 
150102 O Opava, Denisovo náměstí 2681/1 240 l/Ž 1 1.7.2019  Pronajatá výzva 82,50/ks/svoz 

150101 O Opava, Denisovo náměstí 2681/1 240 l/M 1 1.7.2019  Pronajatá výzva 82,50/ks/svoz 

 
 
 

 

 

 

 

Ceny jsou uvedené v Kč a bez DPH. 
 
 

Toto znění přílohy dodatku nabývá účinnosti dnem: 1.7.2019 
 
 

 




