
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o sběru, přepravě a odstranění odpadu

číslo 18/7700/0057

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů a dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) (dále jen „smlouva“), mezi:

Organizací (název dle obch. rejstř): JOGA LUHAČOVICE, s.r.o.     
Zapsaná: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 14340, dne 23. 3.1994
Se sídlem: Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice
Zastoupená:  jednatel
IČO: 60697628
DIČ: CZ60697628
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:
Tel.:
(dále jen zkráceně „zhotovitel“)

a

Organizací: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 – Nové Město
Zastoupená:  vedoucím Oddělení provozního 

zabezpečení Vzdělávacího zařízení Pozlovice
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Korespondenční adresa: Vzdělávací zařízení Pozlovice, 763 26 Pozlovice 338
E-mailová adresa pro doručování faktur:
Tel.:
(dále jen zkráceně „objednatel“)

společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“.

Z důvodů inflace, zvýšení cen skládkovného, zvýšených nákladů na dopravu, zvýšení minimální
mzdy a s odvoláním na článek II. odst. 2. a článek V. odst. 2. smlouvy, se smluvní strany dohodly
na  uzavření  tohoto  Dodatku  č.  1  (dále  jen  „dodatek“),  kterým  se  smlouva  mění  a  doplňuje
způsobem v rozsahu uvedeném v článku I tohoto dodatku.

I. Předmět dodatku

1. Dosavadní  označení  smluvních stran uvedené  v  záhlaví  smlouvy,  se mění  na znění
uvedené v záhlaví tohoto dodatku.
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2. Článek II. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým, ve znění:

„1. Cenu za manipulaci, dopravu a uložení na skládku sjednávají smluvní strany takto: 
- nádoba SKO 1100 l / svoz 2x 7 dní ……. 47.012,40 Kč/ks/rok ….   94.024,80 Kč / 2 ks / rok
- nádoba BIO 240 l / svoz 3x 7 dní ………………………………….…  12.733,20 Kč / 1 ks / rok
- nádoba plast / svoz 1x 7 dní ………………5.886,- Kč/ks/rok …….….  11.772,- Kč / 2 ks / rok
- nádoba papír / svoz 1x 7 dní ………….......4.924,80 Kč/ks/rok ….…  4.924,80 Kč / 1 ks / rok
- nádoba sklo / svoz 1x 14 dní …………….  7.344,- Kč/ks/rok …….….  14.688,- Kč / 2 ks / rok
Celkem za 1 rok (12 měsíců)..…………………………………………….. 138.142,80 Kč

Celkem svoz odpadu činí měsíčně ………………………………….  11.511,90 Kč bez DPH.“

3. Článek II. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ve znění:

„2. Cenu za poskytované služby dle této smlouvy lze měnit  pouze na základě dodatku ke
smlouvě v následujících případech:
- Pokud dojde, v porovnání se stavem ke dni uzavření této smlouvy, k prokazatelnému

zvýšení cen položek ovlivňujících sjednanou cenu plnění, tj. zejména ke zvýšení ceny
pohonných hmot, zvýšení poplatku za uložení  odpadu na skládku ve smyslu zákona
o odpadech nebo k jakémukoliv zvýšení nákladů na plnění dle této smlouvy vzniklému
na základě případně nové přijatých či změněných právních předpisů; 

- O  míru  inflace,  tj.  o  procentní  přírůstek  cenové  hladiny  vyhlašovaný  a  publikovaný
Českým statistickým úřadem Základem pro výpočet inflace bude výše nájemného k 31.
12. předchozího kalendářního roku. 

- V případě požadavku objednatele na změnu rozsahu plnění uvedeného v článku I. odst.
2 této smlouvy.“ 

4. Článek III. smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ve znění:

„1. Zhotovitel se zavazuje:
- Zajistit  svoz  řádně  a  včas  a  dle  podmínek  stanovených  touto  smlouvou.  Převzetím

odpadu přebírá zhotovitel veškerou odpovědnost za manipulaci s odpadem i za řádné
nakládání s ním a zároveň přebírá všechny povinnosti původce dle zákona o odpadech.

- Zajistit navrácení nádob pro pravidelný svoz na jejich stanoviště, a to bez zbytečného
odkladu po jejich vyprázdnění.          

- Zajistit náhradní svoz odpadu v případě havárie či poruchy na vozidle nebo v případě
jiné závažné události nejpozději následující den po dni plánovaného svozu.

- Zajistit  náhradní  svoz  odpadu  v případě  oznámení  o  neprovedeném  svozu
objednatelem nejpozději následující den po dni oznámení.

- Zajistit na své náklady opravu nebo výměnu nádoby, dojde-li k jejímu prokazatelnému
poškození jednáním ze strany zaměstnanců zhotovitele.

- Zajistit  neprodleně  odstranění  nečistoty,  dojde-li  činností  zhotovitele  při  manipulaci
s nádobami ke znečištění stálého stanoviště nádoby, případně veřejného prostranství.

- Předat objednateli vždy do 20. 1. následujícího roku přehled převzatých druhů odpadu a
jejich množství za uplynulý kalendářní rok a poskytovat objednateli po celou dobu trvání
smlouvy konzultační a poradenské služby v oblasti nakládání s odpady. 

2. Objednatel je povinen:
- Zajistit volný přístup k nádobám v souladu se svozovým kalendářem.
- Zajistit  sjízdnost  a  schůdnost  komunikací  v  příslušnosti  hospodaření  objednatele,

vedoucích k jednotlivým stanovištím nádob.
- Zajistit,  aby  odpad  nebyl  ukládán  mimo  určené  nádoby.  Pokud  bude  vedle  nádob

odložen odpad, zhotovitel není povinen jej odvézt.
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- Zajistit, aby nedocházelo ke znehodnocování odpadu odpadem, ke kterému není určena
tato smlouva.“ 

5. Článek IV. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ve znění:

„1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou – 36 měsíců 
datum zahájení plnění: 1. 3. 2018
datum ukončení plnění: 28. 2. 2021.“

II. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti.

2. Smluvní  strany  souhlasí  s uveřejněním  tohoto  dodatku  v registru  smluv  dle  zákona
č. 340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a to v plném
znění se znečitelněním osobních údajů. Smluvní strany rovněž tímto prohlašují, že dodatek
neobsahuje obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem 1. 3. 2020, nejdříve však dnem
jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

5. Smluvní  strany prohlašují,  že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a že tento dodatek
je sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli  v tísni za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Luhačovicích 18. 2. 2020
 

…………………………………………. ………………………………………….

jednatel vedoucí Oddělení provozního zabezpečení VZ Pozlovice

JOGA Luhačovice, s.r.o. Česká republika – Generální finanční ředitelství
zhotovitel objednatel
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