
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVANÍ SLUŽEB
Číslo smlouvy Objednatele: 32ZA-002119 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 1905137139 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009 
Název související veřejné zakázky: 518 odpady - uložení a likvidace odpadů vzniklého

v SSÚD 22 Mankovice

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:
v  v

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”)

a
SUEZ Využití zdrojů a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:

(dále jen „Poskytovatel44)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany44)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
........... . . ........................................
....................................................
...............................................................................
...............................................................................
...................................
....................
................................................
................................
....................

Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady
25638955
CZ25638955
MS Praha, oddíl B, vložka 9378 
akciová společnost
KB, a.s., Praha č. ú.: ....... ............................. 
.......................................................................... 
.................................................................. 
...................................... 
....................

Čerčanská 12 
140 00 Praha 4

...... ...... ...... ..... 
...... .................

IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390
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Smluvní strany se na základě nové legislativy o odpadech 541 /2020, která s účinností od 01.01.2021 
mění sazby poplatků za ukládání odpadů na skládku, dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě 
32ZA-002119; „518 odpady - uložení a likvidace odpadů vzniklého v SSUD 22 Mankovice“ ze dne 
2. 12. 2019.

I .

Kód
odpadu Název odpadu Cena bez DPH 

dle smlouvy
Cena bez DPH 

rok 2021
20 03 03 Uliční smetky ................ ................

20 03 01 SKO -  svoz ............. .............

07 02 99 Odpady jinak blíže neurčené . ................

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené 
pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

................

15 01 06 Směsné obaly . ................

17 01 01 Beton . .............

II.
Bod smlouvy IV. Cena

Výše provedené změny cen u vybraných položek komunálního odpadu a dalších nevyužitelných 
odpadů nezvýší celkové předpokládané náklady na odstraňování odpadů. Celková uhrazená Cena, 
tj. součet všech částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 1.185.938,- Kč bez DPH. 
Neboť množství odebraných služeb se může měnit dle potřeby, celková cena Smlouvy nesmí být 
překročena, ale nemusí být dočerpána.

III.
REGISTR SMLUV

1. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv zřízeným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). 
Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel. Do 
registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku č. 1 v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku č. 1.

2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv 
bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou 
v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.

Čerčanská 12 
140 00 Praha 4

...... ...... ...... ..... 
...... .................
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3. V rámci Dodatku č. 1 nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.

IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 
(dvou) stejnopisech.

SUEZ CZ a.s.


