
Dodatek č. 1
ke smlouvě o svozu a zneškodňováni odpadů ze dne 21. 8. 2019

uzavřené dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,smlouva")

l. Smluvní strany

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace
Se sídlem U nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav
IČO 00390780
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl Pr, vložka 1233
{dále jen ,,objednatel")

a

AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
IČO 49356089

Provozovna: AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.
se sídlem Sovadinova 943/2, 690 02 Břeclav
IČO: 49356089

(dále jen ,,zhotovitel")

ll. Úvodní ustanoveni

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 8. 2019 smlouvu o poskytování komplexních služeb v odpadovém
hospodářství (dále jen ,,smlouva").

2.2. Smluvní strany se v souvjs|ostj se změnou § 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, na základě
kterého musí být s účinností od 2. 5. 2018 každá přeprava nebezpečného odpadu ohlášena
elektronicky prostřednictvím modulu SEPNO (systém evidence přepravy nebezpečných odpadů) v
systému lSPOP, dohodly na změně této smlouvy tak, jak je uvedeno v článku III. tohoto dodatku.

III. Předmět dodatku

3.1 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem pověřuje objednatel zhotovitele ohlašováním přepravy
nebezpečných odpadů prostřednictvím integrovaného systému plněni ohlašovacích povinnosti
(ISPOP) - Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů {SEPNO), k čemuž objednatel zhotoviteli
podpisem tohoto dodatku výslovně uděluje pInou moc.

3.2 Zhotovitel je v rámci ohlašováni prostřednictvIm iSPOP povinen:

3.2.1 ohlásit každou přepravu nebezpečných odpadů před jejím zahájením v rozsahu ohlašovacího listu;
3.2.2 ke každé zásilce nebezpečného odpadu přiložit v listinné podobě doklad obsahujÍcÍ informace podle

ohlašovacího listu v minimálně dvou formulářIch;
3.2.3 vystavit přepravní doklad dle platné Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě

nebezpečných věcí (ADR);
3.2.4 nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení přepravy nebezpečných odpadů opravit údaje o

přepravě a přepravovaných odpadech, pokud vznikl rozpor mezi skutečnými a ohlášenými údaji
(např. váha odpadu, druh odpadu);
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3.2.5 v případě, že není přeprava nebezpečných odpadů zahájena v ohlášeném termínu, zrušit ohlášenI
přepravy nebezpečných odpadů do 3 pracovních dnů ode dne ohlášeného zahájení přepravy.

3.3

3.4

Smluvní strany sjednávají, že objednatel je povinen uhradit zhotoviteli za každé ohlášeni přepravy
nebezpečných odpadů, které od objednatele převezme jako příjemce odpadů, úhradu ve výši 100,-
KČ/ 1 ohlášení přepravy bez DPH. Tato cena bude objednateli vyúčtována společně s cenou za
služby poskytované dle smlouvy.

Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti.

lV. Závěrečná ujednání

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední stranou a účinnosti a účinnosti nejdříve
dnem uveřejnění v registru smluv.

V případě, že některé ustanovení dodatku je nebo se stane neplatným či neúčinným zůstávají
ostatní ustanovení dodatku účinná a v platnosti. Strany se zavazují nahradit neplatné či neúčinné
ustanoveni dodatku ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu
a smyslu ustanovení původního.

Strany se zavazuji postupovat v souladu s oprávněnými zájmy druhé strany a uskutečnit veškerá
právní jednání nezbytná pro realizaci transakcí upravených tímto dodatkem a smlouvou. Závazek
součinnosti se vztahuje pouze na taková právní jednání, která přispěji či mají přispět k dosaženi
účelu smlouvy.

Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláŠtních
podmínkách účinnosti některých smluv, uvěřejňováni smluv a jejich dodatků v registru smluv {zákon
o registru smluv ve znění pozdějších předpisů), a v případě, že bude v souladu s tímto zákonem
nutné uveřejnit tento dodatek, smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v úplném znění, stejně
jako s uveřejněním úplného znění smlouvy, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se
dohodly, že uveřejnění smlouvy v souladu s výše citovaným zákonem zajistí objednatel.

Strany prohlašují, že si před podpisem dodatek přečetly, vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli,
uzavirají jej nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují zástupci stran své
vlastnoruční podpisy.


