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Evidenční číslo Smlouvy Objednatele: Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele: 

0224004233  

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 0224004233 

(dále jen „Dodatek“):  

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003, 

IČO: 282 44 532, 

DIČ: CZ699003361, 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

číslo účtu (CZK): 801812025/2700, 

(dále jen „Komitent“) 

a 

Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. 

se sídlem:                         Praha 2, Vinohrady, Perucká 10/2542, PSČ 120 00 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3826 

IČO: 610 57 606 

DIČ: CZ61057606 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 

číslo účtu (CZK): 22101021/0100 

  

(dále jen „Komisionář“) 

Komitent a Komisionář dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“. 

 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Strany spolu uzavřely dne 29. 1. 2019 Komisionářskou smlouvu o provozování Centrálního skladu odpadů I a II, 

ev. č. Objednatele 0224004233 (dále jen „Smlouva“), 

(B) v návaznosti na pandemii choroby COVID-19 došlo k podstatnému snížení produkce odpadů Komitentem, 

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a 
účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně: 

I. ZMĚNY SMLOUVY 

1.1 V důsledku snížení produkce odpadů Komitentem se příloha č. 2 Smlouvy doplňuje o nový odstavec: 

„Ceny uvedené v příloze č. 2 Smlouvy se pro každý příslušný měsíc vynásobí koeficientem vypočteným 
jako podíl všech odpadů přijatých do CSO v příslušném aktuálním měsíci a všech odpadů přijatých do 
CSO ve stejném měsíci roku 2019 (tedy např. duben 2020:duben 2019).  Pokud bude výsledný koeficient 
roven nebo vyšší než 0,8, použijí se přímo ceny uvedené v příloze č. 2 Smlouvy bez užití koeficientu.“  
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II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 Občanského zákoníku 

2.2 Strany se dohodly, že za období kalendářních měsíců duben a květen 2020 uhradí Komitent Komisionáři Cenu 
za plnění předmětu Smlouvy podle cen uvedených v příloze č. 2 Smlouvy, které budou poníženy o 85 %, což 
přibližně odpovídá míře poklesu množství přijatých odpadů za uvedené období. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však zvláštní právní 
předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den 
podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento 
Dodatek nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve. Tento Dodatek bude uveřejněn v Registru 
smluv. 

3.2 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si 
Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. 
podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, 
resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku. 

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží 
jedno (1) vyhotovení. 

3.5 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy. 

 

Datum:   Datum:   
Za Objednatele: Za Dodavatele: 
    

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Ing. Jiří Kraus Jméno:  Jaroslav Stružka 
Funkce:  Místopředseda představenstva  

Letiště Praha, a. s. 
Funkce:  Předseda představenstva 

Komwag, podnik čistoty a údržby 
města, a.s. 

    

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 

Jméno:  Ing. Jiří Černík Jméno:  Ing. Jan Petružálek 

Funkce:  Člen představenstva  
Letiště Praha, a. s. 

Funkce:  Místopředseda představenstva 
Komwag, podnik čistoty a údržby 
města, a.s. 

 


