
DODATEKČ. 2 

KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ HYGIENICKÉHO 
MONITORINGU PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ, IMISNÍHO A 

EMISNÍHO MONITORINGU 

uzavřená rúže uvedeného dne mezi 

obchodrú společností 
A VE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
se sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10 
IČ: 49356089, DIČ: CZ49356089 

Zd~avolni uslav se sidlem v 
Dorueeno: 18.07.2019 
ZU/23052/2019 
li S ty : 1 ~ r li ohy , 

1111111111111 I 
zusoes743b4580 

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

(dále jen „Objednatel") 

a 

právnickou osobou 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 
se sídlem Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
IČ: 71009396, DIČ: CZ71009396 
Zastoupenou: Ing. Eduardem Ježem, ředitelem 
Státrú příspěvková organizace, nezapsaná ve veřejném rejstříku 
(dále jen „Zhotovitel") 

Objednatel a Zhotovitel dále společně též „Strany" a každý z nich též „Strana". 



I. Základní ustanovení 

a) Smluvní strany uzavřely dne 25.10.2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení 

hygienického monitoringu pracovního prostředí, imisního a emisního monitoringu a dalších 

souvisejících činností. Dodatkem č . 1 ze dne 28.1.2019 byla v bodě 3.6. předpokládaná doba 

ukončení smlouvy prodloužena do 23.6.2019. 

b) V důsledku prodloužení prací na zařízení NOLO, které je situováno v katastrálním území 

Mariánské Hory, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava 

- město, vyvstala potřeba změny smlouvy a to následujícím způsobem. 

II. Změna smlouvy 

s ohledem na uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy: 

1. V čl. 3 „Hygienický monitoring pracovního prostředí, imisní a emisní monitoring, další 

činnosti" se sjednává prodloužení termínu zhotovení, a to u následujících činností: 

3.1.1 Hygienický monitoring pracovního prostředí: 

(ii) provádění vstupních a výstupních lékařských prohlídek osob, v rozsahu, počtu 

a termínech dle pokynů Objednatele (dále jen „Dílčí plnění č. 2") 

Monitorování zdravotního stavu bude realizováno pracovníky Oddělení pracovního lékařství 

formou pracovnělékařských prohlídek v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem 

č . 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v platném znění a vyhláškou č . 79 /2013 

Sb., o pracovnělékařských službách v platném znění. Druh pracovnělékařských prohlídek, jejich 

periodicita, náplň i odborné provedení prohlídek bude v souladu s výše uvedenými právními 

předpisy i nejnovějšími odbornými poznatky a doporučeními v oboru pracovní medicíny. 

Monitorování zdravotního stavu bude realizováno specializovanými lékaři a zdravotnickými 

pracovníky s nejvyšší erudicí v oboru pracovního lékařství a použitím ověřených medicínských 

postupů lege artis . 

3.1.2 Emisní monitoring 

(i) provádění emisního monitorovacího systému první výstrahy spočívajícího 

v provádění kontinuálního měření S02, a to vždy kontinuálně celý den 

v průběhu každého dne, počínaje dnem 1.7.2019 až do konce trvání této 
Smlouvy nebo do okamžiku, který Objednatel Zhotoviteli sdělí jako poslední 

požadovaný den provádění daného dílčího plnění ( dále jen „Dílčí plnění č. 

4"); 

(iii) provedení emisního monitoringu nad plošným zdrojem, spočívajícího 

v monitoringu H2S, S02, benzen, Cl U, P AH, VOC, meteoparametrů, a to 

celkem jedenkrát (1x) v průběhu trvání této Smlouvy, a to v termínech dle 

pokynu Objednatele (dále jen „Dílčí plnění č. 6"); 
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3.1.3 

(i) 

(ii) 

3.1.4 

Imisní monitoring 

prováděm průběžného imisrúho monitoringu volného ovzduší v lokalitě 
,,Fifejdy", spočívajícího v kontinuálmm merem S02, H2S, PM10, 
meteoparametrů, a to vždy celý den v průběhu každého dne, počínaje dnem 
1.7.2019 až do konce trvám této Smlouvy nebo do okamžiku, který Objednatel 
Zhotoviteli sdělí jako posledm požadovaný den prováděm daného dílčího plněm 
(dále jen „Dílčí plněm č. 7") a dále měřem PAU a VOC a to celkem jedenkrát (lx) 
v průběhu trvám této Smlouvy, a to v termínech dle pokynu Objednatele (dále jen 
,,Dílčí plněm č. 7"); 

prováděm průběžného imisrúho monitoringu volného ovzduší v lokalitě 
„Mariánské Hory, Přívoz" spočívajícího v kontinuálním merem S02 
a meteoparametrů, a to vždy celý den v průběhu každého dne, počínaje dnem 
1.7.2019 až do konce trvám této Smlouvy nebo do okamžiku, který Objednatel 
Zhotoviteli sdělí jako posledm požadovaný den prováděm daného dílčího plněm 
(dále jen „Dílčí plněm č. 8"); 

Ostatm související činnosti potřebné k realizaci monitoringu dle této Smlouvy: 
(ii) zřízem stálé informačm služby, varovného systému, SMS systému, vše dle 

Prováděcího projektu a jejich provozovám po celou dobu trvám této Smlouvy 
(dále jen „Dílčí plněm č . 12''); 

(iii) zpracovávám dat z průběhu monitoringu a jednotlivých měřem, a to 
kontinuálně v průběhu celé doby trvám této Smlouvy (dále jen „Dílčí plněm 
č. 13") 

(iv) zpracovávám měsíčmch zpráv vyžadovaných závaznými dokumenty dle této 
Smlouvy, a to vždy do 14. dne následujícího měsíce po ukončem měsíce 
monitoringu, a to po celou dobu trvám této Smlouvy ( dále jen „Dílčí plněm 
č. 14") 

3.1.5 Měřem hodnot PMl O a S02 pomocí dvou mobilních měřících systémů ( dále jen „Dílčí 
plněm 15" 

3.1 .6. Měřem hodnot PMl O pomocí dvou mobilmch systémů kolem laguny R3 ( dále jen „Dílčí 
plněm 16" 

3.5 Zhotovitel se zavazuje Objednateli, že: 

b) zahájí prováděm Dílčích plněm č. 4,7,8,12,13 a 14 dne 21.6.2019. 

3.6 Předpokládané datum ukončem prováděm díla dle této Smlouvy je 31.7.2019 Objednatel 
písemně vyrozumí Zhotovitele alespoň 7 dnů předem o dni, k němuž budou ukončena jednotlivá 
Dílčí plněm č. 4, 7, a 8, která jsou prováděna kontinuálně každý den a Zhotovitel je povinen k takto Objednatelem stanovenému dni dané činnosti ukončit (za činnosti prováděné Zhotovitelem po daném dni stanoveném Objednatelem nenáleží Zhotoviteli žádná odměna 
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či náhrada nákladů ani jakékoli jiné plněni} 

2. V čl. 4 „Cena za dílčí plnění a platební podrrúnky u následujících činností": 

(ii) Cena za provedení Dílčího plnění č. 2 se určuje na základě jednotkové ceny 

 za každou provedenou vstupní nebo výstupní lékařskou 

prohlídku (osoby) požadovanou Objednatelem; Zhotovitel je oprávněn 

fakturovat Objednateli příslušné jednotkové ceny za poskytnutá plnění vždy 

po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, v němž byly tyto fakturované 

činnosti Zhotovitelem provedeny; 

(iv) Cena za provádění Dílčího plnění č. 4 se určuje na základě jednotkové ceny 

 za každý den provádění Dílčího plnění č. 4; Zhotovitel 

je oprávněn fakturovat Objednateli příslušné jednotkové ceny za poskytnutá 

plnění vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, v němž byly tyto 

fakturované činnosti Zhotovitelem provedeny; 

(ví) Cena za provedení Dílčího plnění č. 6 se určuje na základě jednotkové ceny 

 za každý provedený soubor měření ve smyslu daného 

Dílčího plnění č. 6; Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli příslušné 

jednotkové ceny za poskytnutá plnění vždy po uplynutí příslušného 

kalendářního měsíce, v němž byly tyto fakturované činnosti Zhotovitelem 

provedeny; 

(vii) Cena za provádění Dílčího plnění č. 7 se určuje na základě jednotkové ceny 

 za každý den provádění Dílčího plnění č . 7 a 12.500,- Kč 

za každý provedený soubor měření ve smyslu daného Dílčího měření č. 7. 

Zhotovitel je oprávněn fakturovat Objednateli příslušné jednotkové ceny za 

poskytnutá plnění vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, v němž 

byly tyto fakturované činnosti Zhotovitelem provedeny; 

(viii) Cena za provádění Dílčího plnění č. 8 se určuje na základě jednotkové ceny 
 za každý den provádění Dílčího plnění č . 8; Zhotovitel 

je oprávněn fakturovat Objednateli příslušné jednotkové ceny za poskytnutá 

plnění vždy po uplynutí příslušného kalendářního měsíce, v němž byly tyto 

fakturované činnosti Zhotovitelem provedeny; 

(xii) Cena za provádění Dílčího plnění č. 12 je stanovena jako fixní cena za 

provedení celého daného Dílčího plnění, a to ve výši 40.000,- Kč bez DPH. 

(xiii) Cena za provádění Dílčího plnění č. 13 je stanovena jako fixní cena za 

provedení celého daného Dílčího plnění, a to ve výši 16 666,666 Kč bez 

DPH. 

(xiv) Cena za provádění Dílčího plnění č . 14 je stanovena jako fixní cena za 

provedení celého daného Dílčího plnění, a to ve výši 11 666,666 Kč bez 

DPH. 

(xv) Cena za provádění Dílčího plnění č.15 je stanovena ve výši 38 000,- Kč bez 

DPH. 
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(xvi) Cena za provádění Dílčího plnění č.16 je stanovena ve výši 25 932,-Kč bez 
DPH 

III. Závěrečná ustanovení 
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny. 
2. Objednatel prohlašuje, že souhlasí a je srozuměn se skutečností, že zhotovitel na 

základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění, je povinen 
uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv a dle zákona č . 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o této smlouvě a právním vztahu jí založeném může být povinen zpřístupnit či poskytnout všechny informace, které citované zákony nebo jiné právní předpisy z uveřejnění nebo zpřístupnění nevylučují. 

3. Tento dodatek č.2 se zavazuje zveřejnit v registru smluv zhotovitel 
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 

V Praze dne: 21. Ofi. ~Q19 

A VE CZ odpadové hmpodářství s.r.o. 
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V Ostravě dne: 17.6.2019 

avotní ústav se sídlem v Ostravě 




