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Dodatek č. 11
ke Smlouvě na zajištění sběru, přepravy, využití a/nebo

odstranění komunálních odpadů ve městě Louny,
evidenční číslo: 69/2010- ŽP

(dále jen jako „Dodatek“)

mezi

Smluvními stranami:

Město Louny
IČO: 00265209
DIČ: CZ00265209
se sídlem Mírové náměstí 35, 440 23 Louny
zastoupeno: Mgr. Pavel Janda, starosta města

(dále jen „Objednatel“)

a

Marius Pedersen a.s.
IČO: 421 94 920
DIČ: CZ42194920
se sídlem Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec Králové
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 389
zastoupená: Ing. Pavel Borůvka, obchodní ředitel,

, na základě plné moci ze dne 16.11.2020,
která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 11

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“)

Článek 1
Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 31.12.2010 Smlouvu na zajištění sběru, přepravy,
využití a/nebo odstranění komunálních odpadů ve městě Louny, evidenční číslo: 69/2010-
ŽP (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je poskytování služeb pro Objednatele, a to
služeb a v rozsahu ve Smlouvě blíže specifikovaných.
1.2. Ve stávajících cenových ujednáních mezi smluvními stranami je zahrnuta sazba
poplatku ve výši 500,00 Kč/t za ukládání komunálního odpadu dle zákona č. 185/2001
Sb., který již není platný a byl nahrazen zákonem č. 541/2020 Sb., jenž stanoví sazbu
poplatku ve výši 800,00 Kč/t za ukládání komunálního odpadu s tím, že do množství
odpadu na obyvatele uvedené v tabulce přílohy č. 12 k zákonu č. 541/2020 Sb. se vztahuje
na tento odpad výjimka dle § 157 uvedeného zákona, dle níž činí poplatek ohledně
uvedeného množství odpadu částku 500,00 Kč/t.
1.3. Ve stávajících cenových ujednáních jsou zahrnuty sazby poplatku za rekultivační
rezervu za uložení odpadů na skládku ve výši dle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb, který
již není platný a byl nahrazen zákonem č. 541/2020 Sb. S ohledem na změnu těchto
poplatků dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. bude dodavatelem po každém ukončeném
sledovaném období (jeden měsíc nebo jedno čtvrtletí) objednateli doúčtováno 45 Kč/t za
komunální odpady sk. 20 a 40 Kč/t za ostatní odpady dle skutečného množství převzatého
odpadu uloženého na skládku.
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1.4. S ohledem na uvedenou změnu zákonného poplatku a nemožnost stanovit, jaké 
množství odpadu bude v kalendářním roce uloženo, se smluvní strany v souladu s čl. V. 
odst. 4 písm. c) Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku.   

 
 

Článek 2 
Změna Smlouvy 

2.1. Smluvní strany si ujednávají, že Smlouva se tímto Dodatkem mění ode dne nabytí 
účinnosti tohoto Dodatku takto: Příloha č. 1 Smlouvy – Ceník služeb se doplňuje tak, že za 
tabulku se vkládá následující text: 
 
Zhotovitelem bude Objednateli po ukončení každého sledovaného období (kalendářní 
čtvrtletí) doúčtován k jednotkovým cenám doplatek ve výši 45 Kč/t za komunální odpady 
sk. 20 a doplatek ve výši 40 Kč/t za ostatní odpady dle skutečného množství převzatého 
odpadu uloženého na skládku. 
 
 
V případě, že množství komunálního odpadu, ohledně něhož bude zhotovitelem provedeno 
odstranění (uložení), přesáhne v příslušném kalendářním roce množství odpadu na 
obyvatele uvedené v tabulce přílohy č. 12 zákona č. 541/2020 Sb., bude Zhotovitelem 
Objednateli doúčtován k jednotkovým cenám doplatek ve výši 300 Kč / t odpadu, jehož 
množství přesáhne 200 kg / obyvatele. 
 
K cenám uvedeným v ceníku bude účtována DPH dle platných předpisů ke dni zdanitelného 
plnění. 
 
2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění jejích dodatků se nemění a zůstávají dále 
v platnosti. 
 
2.3. Ustanovení Smlouvy ve znění jejích dodatků odkazující se na zákon č. 185/2001 
Sb. se nadále budou posuzovat dle zákona č. 541/2020 Sb. V případě, že by zákon č. 
541/2020 Sb. výrazně měnil podstatu smlouvy, jsou smluvní strany zavázány dále jednat.  

 
 

Článek 3 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, když každá 

ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
 
3.2. Tento Dodatek byl schválen Radou města Louny dne 29.03.2021, usnesením č. 

80/2021. 
 
3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by 

bránily uzavření tohoto Dodatku, že si tento Dodatek důkladně přečetly, s jeho 
obsahem souhlasí a uzavírají ho vědomy si všech jeho důsledků. 

 
3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany 

berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je nezbytné jeho uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů, které provede poskytovatel – ve strojově čitelném formátu. Smluvní strany 
berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v tomto dodatku, uveřejněné v 
registru smluv podle věty první, se děje v souladu s tímto zákonem, se zákonem č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016. 
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3.5. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po 
dobu nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). 

 
3.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Smlouva obsahuje informace týkající se 

obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, budou tyto informace 
označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy. 

 
 

 
 
V Lounech dne 30.03.2021            V Hradci Králové dne 30.03.2021 
 
 
 
 
  
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
Mgr. Pavel Janda, starosta    Ing. Pavel Borůvka, obchodní ředitel 
Město Louny     Marius Pedersen a.s. 
       
 


