
 

 

Dodatek č.1  

ke Smlouvě o poskytování služby likvidace odpadů ze dne 19. 11. 2019 

 
uzavřená dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) 

 

 

Objednatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
 Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice 

Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  
 Ing. Františkem Lešundákem, místopředsedou představenstva 

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 280123725/0300 
IČO: 27520536 
 DIČ: CZ27520536 

 zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629 
(dále jen „objednatel“)  
na straně jedné 
   

a 
 

Poskytovatel: Marius Pedersen a.s.  
Sídlo:    Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové  
Zastoupená:   xxxxxxxxxxx, oblastním manažerem,  

na základě plné moci  
bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu:   8787063/0300  
IČO:    42194920  
DIČ:    CZ42194920  
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389  
(dále jen „poskytovatel“)  
na straně druhé  

 

 

(společně též dále jen „smluvní strany“) 

uzavírají 

níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tento dodatek ke smlouvě o poskytování služeb ze dne 19. 11. 2019 

(dále jen „dodatek“) 

 

Článek 1 

Předmět dodatku 

1.1 Čl. 2.1. se v současném znění ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:  
„Poskytovatel je povinen zahájit plnění veřejné zakázky nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy 
zadavatele k zahájení plnění. Doba plnění veřejné zakázky je stanovena na dobu neurčitou a počíná 
běžet dnem nástupu poskytovatele k zahájení plnění veřejné zakázky. Plnění veřejné zakázky končí po 
uplynutí 1 roku od nástupu poskytovatele k zahájení plnění.“ 



 

 

1.2 Čl. 1.5. se v současném znění ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:                                                                                   
  „Objednatel předpokládá, že pracoviště Pardubická nemocnice vyprodukuje počínaje dnem 10.1.2021 

za jeden rok odpady v množství a specifikacích uvedených níže. Předpokládaný objem byl stanoven na 
základě produkce odpadů Pardubické nemocnice z předcházejících let. Skutečné vyprodukované 
množství odpadů se bude odvíjet od aktuální situace pracoviště zadavatele. 
 

Předpokládané množství vyprodukovaného odpadu dle katalogového čísla: 

Katalogové číslo Kategorie 

Předpokládané množství 

za období jednoho roku 

počínaje dnem 10.1.2021 

Četnost svozu 

180103 N 71 každý pracovní den 

180201 O/N 0 dle potřeby 

180202 N 0 dle potřeby 

180203 O/N 0 dle potřeby 

140603 N 1 1x týdně v pravidelném cyklu 

150110 N 0,5   dle potřeby 

150202 N 0 dle potřeby 

200132 N 0 dle potřeby 

   

1.3 Čl. 3.1. se v současném znění ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:                                                                                   

„Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za poskytnuté služby za dobu trvání této smlouvy 
počínaje dnem 10.1.2021, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za služby 
specifikované v čl. 1 této smlouvy a provedené v souladu s touto smlouvou, ve výši: 

 

710 500,- Kč bez DPH 

(slovy: Sedmsetdesettisícpětset korun českých) 

 

DPH ve výši 21 % činí 149 205,- Kč 

(slovy: Jednostočtyřicetdevěttisícdvěstěpět korun českých) 

 

859 705,- Kč včetně DPH 

(slovy: Osmsetpadesátdevěttisícsedmsetpět korun českých) 

(dále jen „cena“).“ 

 
 
 
 

 



 

 

 

1.4 Čl. 9.1. se v současném znění ruší a nahrazuje se tímto novým zněním: 
                                                                                   

 „Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká: 

a) splněním závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů; 
c) jednostranným písemným odstoupením od této smlouvy pro její podstatné porušení některou ze 

smluvních stran; 
d) výpovědí některou ze smluvních stran bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta je 3 měsíce a 

začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí 
uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce; 

e) objednatel je navíc oprávněn vypovědět tuto smlouvu i bez udání důvodu, přičemž výpovědní 
lhůta činí v tomto případě 10 dnů a začíná běžet dnem doručení výpovědi poskytovateli. 

 

Článek 2 

Závěrečná ujednání 

2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. 

10.7  Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
10.8  Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží 

poskytovatel a jeden stejnopis obdrží objednatel. 
10.9 Strany si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými elektronickými podpisy. 

10.10 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

V Pardubicích dne 5. 1. 2021                                              V ………………………. dne  

 

Za objednatele:                                                                           Za poskytovatele: 

 

 

 

 

 

…………………………………………..                        ...........................................................                       

MUDr. Tomáš Gottvald, MHA xxxxxxxxxxx 

předseda představenstva na základě plné moci 

 

 

 

 

…………………………………………..                         

Ing. František Lešundák 

místopředseda představenstva 


