
o' Nr 

""'"<.:),1 · OJ'.->. c:, y 
"' . <: . . . 
\/l "" "' ;,. 

~ : ó ,._ 

<' "' ť',_, \J o 

Smlouva o vypořádání závazků 

uzavřená dle§ 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi 
těmito smluvními stranami: 

Zdravolni uslav se sidlem v 
Dorueeno: 18.07.2019 
ZU/23058/2019 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
zastoupeným ředitelem: Ing. Eduardem Ježem 
se sídlem: Partyzánské náměstí 2633/7, 702 00 Ostrava 
č.účtu  
státní příspěvková organizace nezapsaná ve veřejném rejstříku 
IČO: 71009396 
DIČ: CZ71009396 

(dále jen zhotovitel ) 

a 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
se sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10 
IČ:49356089,D1Č:CZ49356089 

listy: 1 prllohv , 

11111111111111111 
zusoes743b4586 

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

(dále jen objednatel) 

I. 

Popis skutkového stavu 
1. Smluvní strany uzavřely dne 25.10.2017 Smlouvu o provedení hygienického monitoringu 

pracovního prostředí, imisního a emisního monitoringu jejímž předmětem bylo provedení 
hygienického monitoringu pracovního prostředí, imisního a emisního monitoringu za základě 
projektu „Nápravná opatření - Laguny Ostramo, nadbilanční kaly, !.Realizační etapa" a 
dalších souvisejících činností, spočívající v nápravném opatření vedoucím k odstranění staré 
ekologické zátěže skládky odpadů s.p. DIAMO- laguny Ostramo v obci Ostrava. Smlouva byla 
zveřejněna v registru smluv dne 14.11.2017. 
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Dne 28.1.2018 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 uvedené smlouvy, jímž bylo sjednáno 

navýšení ceny o 1669800 Kč bez DPH a prodloužení smlouvy do 23.6.2019. Dodatek č. 1 byl 

zveřejněn v registru smluv dne 31.1.2019. 

Dne 21.6.2019 byl mezi stranami uzavřen Dodatek č. 2, který byla smlouva prodloužena do 

31.7.2019 a smluvní strany souhlasně prohlašují a činí nesporným, že provádění Dílčích plnění 

č. 4,7,8,12,13 a 14 bylo zahájeno dne 21.6.2019. Tento Dodatek č. 2 dosud v registru smluv 

zveřejněn nebyl. 

2. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv 

dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřený Dodatek 

č. 2 zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo 

k uveřejnění Dodatku č. 2 uvedeném v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si 

vědomy právních následků s tím spojených. 

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících ze sjednané smlouvy a jejího 

Dodatku č. 2, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené 

smlouvy a jejího Dodatku č. 2 a v souladu s jeho obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a 

ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění Dodatku č.2 v registru smluv, 

sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno. 

li. 

Práva a závazky smluvních stran 

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, 

který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně 

sjednané smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2, který tvoří pro tyto účely přílohu 

této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou ve znění Dodatku č.1 a 

Dodatku č. 2. 

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně 

sjednané smlouvy ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 se považují za plnění dle této smlouvy 

a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé 

smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy ve znění Dodatku č.1 a 

Dodatku č. 2., která mají být od okamžiku uveřejnění Dodatku č.2 v registru smluv plněna 

v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna 

podle sjednaných podmínek. 

4. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, který je povinným subjektem pro zveřejňování v registru 

smluv dle smlouvy uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje k zveřejnění této 

smlouvy a její přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § S zákona o registru smluv. 
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Ill. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je výhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou 

originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 

Příloha - Dodatek č. 2 ze dne 21.6.2019 ke Smlouvě o provedení hygienického monitoringu 
pracovního prostředí, imisního a emisního monitoringu ze dne 14.11.2017 

V Ostravě dne 18.7.2019 

za obJ dnatele 
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