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Evidenční číslo Objednatele             Evidenční číslo Zhotovitele 

 

O/13/572                            ………………………………. 

DODATEK Č. 1  

KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ SLUŽEB PŘI 

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  
uzavřená dle ust. § 269 obchodního zákoníku v platném znění 

 
I. 

Smluvní strany 
 

Teplárny Brno, a.s. 

 

se sídlem Okružní 823/25, 638 00 Brno 

zastoupený: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem  

a členem představenstva 

IČ: 46347534 

DIČ: CZ46347534 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 32606621/0100 

zapsaný v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786 
 

na straně jedné jako „Objednatel“ 

 

a 

 

Kaiser servis, spol. s r.o. 

 

se sídlem:  Bezručova 608, 678 01 Blansko 

zastoupený:  Radimem Opluštilem, jednatelem společnosti 

 

IČ:                    26274906 

DIČ:                    CZ26274906 

bankovní spojení:   KB Hodonín 

číslo účtu:  19-4793250277/0100 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 41376 
 

na straně druhé jako „Zhotovitel“ 
 

 

 

Účastníci smlouvy se dohodli na uzavření dodatku smlouvy v tomto znění: 

 

PREAMBULE 

 

Objednatel zajišťuje svoz a likvidaci odpadů ve svých provozovnách na základě stávající smlouvy se 

Zhotovitelem. Zhotovitel sdělil Objednateli, že z důvodů nárůstu cen nemůže pro Objednatele nadále zajišťovat 

za smluvní cenu svoz a likvidaci odpadu: 

100101 – Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 100104), 

a navrhl novou výši ceny, za kterou je nadále schopen svoz a likvidaci tohoto odpadu pro objednatele zajišťovat. 

Objednatel za účelem ověření ceny za svoz a likvidaci odpadu 100101 na trhu provedl předběžnou tržní 

konzultaci (PTK) podle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. PTK se zúčastnilo celkem 6 dodavatelů. Z výsledků PTK vyplynulo, že vzhledem k výši nabízených 

cen za dopravu a likvidaci odpadu 100101 je pro Objednatele výhodnější uzavřít dodatek se stávajícím 

dodavatelem, který nabízí cenu za dopravu a likvidaci odpadu 100101 nejnižší ze všech dodavatelů, kteří se PTK 

zúčastnili. 
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IV. Cena 
 

Původní text čl. IV. se doplňuje o nový odst. 5., jehož text zní: 

5.  Cena za svoz a likvidaci odpadu 100101 – Škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu 

uvedeného pod číslem 100104) sjednaná v příloze č. 1 této smlouvy se upravuje na částku 1.740 Kč bez 

DPH za tunu. 
 

XI. Závěrečná ustanovení 
 

Původní text čl. XI. se doplňuje o nové odst. 7. až 10., jejichž text zní: 

7.  Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku smlouvy a že je 

jim obsah dodatku smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek smlouvy je projevem jejich 

vážné, pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 

souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 

 

8.  Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

 

9. Smluvní strany prohlašují, ž e jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat 

uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem  

č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to 

nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento 

dodatek v Registru smluv, smluvní strany si dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny 

Brno, a.s.. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní 

strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku či neplatnosti 

této smlouvy. 

 

10. Dodatek smlouva je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 

1 vyhovení. 

 

 

V Brně, dne       V Blansku, dne 

 

 

 

 

 

……………………………………     …………………………………. 

Ing. Petr Fajmon, MBA,      Radim Opluštil 

generální ředitel a člen představenstva    jednatel 

 


