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Dodatek č. 42 ke smlouvě o pravidelném sběru, svozu, využívání 
a odstraňování odpadů č. 24494 a DOD20100154 uzavřená podle obchodního 
zákoníku mezi smluvními stranami 
Číslo dodatku objednatele: DOD20100154/D42 

Číslo dodatku zhotovitele: 24494/D42 

 
 
 
OBJEDNATEL:  Dopravní podnik Ostrava a.s. 
se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
zapsaný v OR:    vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104   
zastoupen:  Bc. Michalem Otavou, ředitel úseku nákupu a investic 
kontaktní osoba:           Ing. Jiří Plaček, vedoucí oddělení energie a ekologie                                                                                 
 email:  jiri.placek@dpo.cz      tel.: 601 388 916             
IČ:  61 97 47 57 DIČ: CZ61974757, plátce DPH 
   
bankovní spojení:  Komerční banka a.s. pobočka Ostrava, číslo účtu 5708761/0100 
 (dále „objednatel“) 
 
 
a 
 
 
POSKYTOVATEL:  OZO Ostrava s.r.o. 
se sídlem:  Ostrava, Frýdecká 680/444, PSČ 719 00  
zapsaný v OR:  vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12647 
zastoupen:  Ing. Karlem Beldou, jednatelem 
IČ:   62 30 09 20 DIČ: CZ62300920, plátce DPH DPH
  
   
bankovní spojení:   Komerční banka a.s., pobočka Ostrava, číslo účtu 3504540207/0100 
  
(dále „poskytovatel“ nebo „poskytovatel služby“) 

 

 

I. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením odst. 3.2. článku 3 smlouvy dohodly, že: 

a)  z důvodu legislativních změn – nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., kterým se 
s účinností od 1. 1. 2020 zvyšují poplatky za uložení odpadu na skládku a poplatky na 
zajištění rekultivace skládky, dochází k datu účinnosti tohoto dodatku ke zvýšení cen. 
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b) dochází k datu účinnosti tohoto dodatku ke zvýšení cen z důvodu součtu meziroční míry 
inflace vyššího než 5 %. 

2. V souvislosti s výše uvedeným se původní přílohy č. 1 a č. 2 nahrazují novými přílohami č. 
1 a č. 2, které jsou součástí tohoto dodatku. 

3.  Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na úpravě inflační doložky 
sjednané v čl. 3 odst. 3.2. smlouvy (třetí odrážka). V čl. 3 odst. 3.2. smlouvy se tak ruší text 
třetí odrážky: 

„přesáhne-li součet meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního 
indexu spotřebitelských cen vyhlašovaná ČSÚ 5 %, a to počínaje meziroční mírou inflace 
31. 12. 2018. Sjednané ceny pak bude možné po dohodě smluvních stran navýšit od 1. ledna 
následujícího roku.“ 

a nahrazuje se textem: 

„přesáhne-li součet meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního 
indexu spotřebitelských cen vyhlašované ČSÚ 5 %, a to počínaje meziroční mírou inflace 
k 31. 12. 2021. Sjednané ceny pak bude možné po dohodě smluvních stran navýšit od 1. 
ledna následujícího roku.“  

 

II. Ostatní ujednání 

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 42 vzniknul dohodou obou stran. 
2. Tento dodatek č. 42 nabývá účinnosti dne 1. 2. 2021, nebo dnem jeho zveřejnění na Portálu 

veřejné správy v Registru smluv, podle toho, která skutečnost nastane později. Smluvní 
strany se dohodly, že zveřejnění dodatku zajistí poskytovatel služby, a to bez zbytečného 
prodlení po jeho uzavření. O tomto zveřejnění se poskytovatel služby zavazuje informovat 
objednatele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu registrsmluv@dpo.cz, 
vaclav.srom@dpo.cz  nebo do jeho datové schránky. 

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
4. Tento dodatek č. 42 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jedno vyhotovení. 
 

v Ostravě dne………………     v Ostravě dne……………….. 

za objednatele:      za poskytovatele: 

 

 

 

 

…………………………………… ………………………………… 
Bc. Michal Otava    Ing. Karel Belda 
ředitel úseku nákupu a investic    jednatel 
 
 


