
 
Dodatek č. 1 

 
 

Ke SMLOUVÉ O KOMPLEXNÍM ZAJIŠTĚNÍ LIKVIDACE ODPADŮ č. 19060207 
 

uzavřené mezi těmito smluvními stranami: 
 
 
 

Fakultní Thomayerova nemocnice 

se sídlem: Praha 4 - Krč, Vídeňská 800, PSČ 14059 

IČ: 00064190, DIČ: CZ00064190 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze oddíl Pr, vložka 1043 

bankovní spojení: XXX 

zastoupená: doc. MUDr. Zdeňkem Benešem, CSc., ředitelem nemocnice 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

SUEZ CZ a.s. 

se sídlem: Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 

IČ: 25638955, DIČ: CZ25638955 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze  
oddíl B, vložka 9378 

bank. spojení: XXX 

zastoupená: OU  OU 

(dále jen „Poskytovatel“) 
 
 
 

Preambule 
Zhotovitel s účinností od 1. 12. 2019 změnil obchodní jméno a dále vystupuje jako SUEZ CZ a.s.  
Objednatel s účinností od 11.1.2021 změnil obchodní jméno a dále vystupuje jako Fakultní 
Thomayerova nemocnice. Změna názvu společností nijak nemění stávající podmínky a povahu 
uzavřených smluv ani dosavadní způsob poskytování služeb. Veškeré stávající smlouvy zůstávají 
zachovány v jejich původním znění. 
 

I. Předmět dodatku 
Předmětem tohoto dodatku je změna SMLOUVY O KOMPLEXNÍM ZAJIŠTĚNÍ LIKVIDACE ODPADŮ 
č. 19060207 ze dne 6.11.2019 
dále jen „smlouva“. 
 

II. Změna smlouvy 
2.1  
Účastníci tohoto dodatku se dohodli, že stávající příloha č. 1 Položkový ceník se nahrazuje novou 
přílohou č. 1, která je připojena k tomuto dodatku jako jeho příloha č. 1. Smluvní strany se dohodly na 
nové úpravě cen sjednaných v nové příloze č. 1 na základě změny zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. 
platného a účinného od 1.1.2021, zejména povinností uložených v části páté platného zákona. 
 

 
III. Závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní podmínky poskytování sjednané služby jsou stanoveny smlouvou.  
3.2. Není-li stanoveno jinak, aktuálně platná příloha nahrazuje v plném rozsahu přílohu časově 
předcházející. 



3.3.  Tento dodatek nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021 a platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami, přičemž pokud se tento dodatek se uzavře po datu 1. 1. 2020, pak se smluvní strany dohodly, 
že nové služby a ceny sjednané tímto dodatkem je oprávněn zhotovitel účtovat (fakturovat) objednateli 
za plnění provedené zhotovitelem objednateli dle smlouvy ve znění tohoto dodatku již od data 1. 1. 
2021. 
 
 
 
 

Objednatel 

 

V Praze dne 

 

 

Poskytovatel 

 

V Praze dne  

 

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

Fakultní Thomayerova nemocnice 

doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel 
nemocnice 

 

 

OU  OU  =  osobní údaj 

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

SUEZ CZ a.s. 

OU OU 

  

 


