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DOHODA O NAROVNÁNÍ
č,, j. ke smlouvě o odvozu a odstranění odpadu z živnostenské sféry ze dne 10. 6. 2009dle § 19&É,.násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník")

Název:

SIdlo:
ldentifikačni číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněna jednat:
Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:
dále jen ,,objednatel"

Smluvní strany

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústi nad Labem
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem
1546-881/0710
plk. Mgr. Jaromír Kníže, ředitel KŘP-U
Roman Ledvina, vedoucí ekonomického odděleni Děčín
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, ekonomické
oddělení Děčín, Kaštanová 301/2, 405 01 Děčín l.

krpulk.e.eo.dc@pcr.cz

a

Název:
Sídh:
|dentjfikační čIslo:
Daňové identifikační číslo:
ČSOB
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:
dále jen ,,zhotoviteľ'

EKO servis Varnsdorf a.s.
Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf
25042149
CZ25042149
ČSOB a.s.
8010-0408171903/0300

KS v Ústí nad Labem, odd. B, vložka 1150

Článek l. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany mezi sebou dne 10. června 2009 uzavřely smlouvu o odvozu a odstranění odpadu

z živnostenské sféry (dále jen ,,smlouva"), kde předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zajistit sběr,
odvoz a odstranění odpadu ze živnostenské sféry (dále jen ,,OŽS") ze stanoviště, typu a počtu nádob a
v časových intervalech dle smlouvy a tomu odpovídající závazek objednatele za tyto služby platit
zhotoviteli cenu služeb stanovenou podle ceníku služeb.

2. Ke smlouvě byly platně uzavřeny dodatky č. 1 - 6, kterými byla zejména každoročně aktualizována příloha
č. 2 smlouvy - ceník nájmu nádob a donáškové služby nádob.

3. Smluvní strany mezi sebou:
a) v roce 2017 uzavřely dodatek č. 7 ke smlouvě (dále jen ,,dodatek č. 7"), na jehož základě došlo ke

změně přílohy č. 2 smlouvy s účinnosti od 1. 1. 2018,
b) dne 23. 1. 2019 uzavřely dodatek č. 8 ke smlouvě (dále jen ,,dodatek č. 8"), na jehož základě došlo

ke změně přílohy č. 2 smlouvy s účinnosti od 1. 1. 2019,
C) dne 12. 12. 2019 uzavřely dodatek č. 9 ke smlouvě (dále jen ,,dodatek č. 9"), na jehož základě došlo

ke změně přílohy č. 2 smlouvy s účinnosti od 1. 1. 2020,
4. Objednatel nesplnil svou povinnost vyp|ývajíci z § 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen ,,zákon o registru
smluv"), a dodatky č. 7, 8 a 9 včas nezveřejnil v Registru smluv, pročež došlo v souladu s § 7 odst. 1
zákona o registru smluv ke zrušení těchto dodatků.



Článek ll. Úprava práv a povinností smluvních stran
1. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajícich ze smlouvy, s ohledem na skutečnost, že

v daném období jednaly obě strany vždy s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy ve znění dodatku č. 7
(od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018), dodatku č. 8 (do 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019) a dodatku č. 9 (od 1. 1. 2020
do uzavřeni následného dodatku smlouvy) a v souladu s jeho obsahem vždy plnily, co si vzájemně
ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejnění dodatků č. 7, 8 a 9 v Registru
smluv v zákonné lhůtě, která nebyla smluvními stranami dodržena, se smluvní strany dohodly, že obsah
vzájemných práv a povinností, který touto dohodou nově sjednávají, je ke dni uzavření této dohody
zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy ve znění dodatku č. 9. Dodatky č.
7, 8 a 9 včetně všech jejich součástí tvoří pro tyto účely přílohy této dohody.

2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně plněni v období od 1. 1. 2018 do 31, 12. 2018 poskytnutá
na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle smlouvy ve znění dodatku č. 7, a že v
souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně
nároky z titulu bezdůvodného obohaceni.

3. Smluvní strany proh|ašujj, že veškerá vzájemně plněni v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 poskytnutá
na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle smlouvy ve znění dodatku č. 8, a že v
souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně
nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

4. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně plnění na základě původně sjednané smlouvy
poskytnutá od 1. 1. 2020 považují za plnění dle smlouvy ve znění dodatku č. 9, a že v souvislosti
se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky
z titulu bezdůvodného obohacení.

5. Tato dohoda včetně všech svých příloh bude uveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona o registru
smluv. Zveřejnění provede v zákonné lhůtě objednatel.

Článek íl. Závěrečná ustanovení
1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem svého podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom

okamžikem svého zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotoveni a zhotovitel.
3. Nedílnou součástí této dohody je příloha č. l - Dodatek č. 7, příloha č. 2 - Dodatek č. 8, příloha č. 3 -

Dodatek č. 9 a smlouva.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah

tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavřeni
tohoto dodatku rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

Přílohy: - příloha č. 1 - Dodatek č. 7
- příloha č. 2 - Dodatek č. 8
- příloha č. 3 - Dodatek č. 9
- příloha č- 4 - Smlouva -L -03- 2021
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EKO SEťVlS Varnsdorf a.s.
Svatopluka Čecha 1277

407 47 Varnsdorf
DIČ; CZ25042149
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EKO servis Varnsdorf a.s.
Marius Pedersen Group

Dodatek Č.7 ke smlouvě

Objednatel:

IČO:
DIČ,
Zastoupený:
Tel. číslo:

Česká republika
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Lidické náměstí 899/9
401 79 Ústí nad Labem
75151537

CZ75151537
paní Zdeňkou Prajsovou - vedoucí ekonomického odd. Děčín

Fakturační a zasílací adresa:

Policie ČR
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Ekonomické odd. Děčín
Kaštanová 301/2
405 01 Děčín ]

a

Zhotovitel:

Zastoupený:

IČO:
DIČ,
Bank.spoj.:
Číslo účtu:
Tel.:
Fax:
GSM brána:
e-mail.

EKO servis Varnsdorf a.s.
Svatopluka Čecha 1277
407 47 Varnsdorf

zplnomocněným k podpisu
smlouvy
25042149
CZ25042149
ČSOB Hradec Králové
8010-0408171903/0300

PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly s účinností od l. l. 2018 na změně přílohy ke smlouvě - ceníku

poskytovaných služeb. Tento dodatek obsahuje ceník služeb všech předchozích dodatků. Ostatní
ustanovení zůstávají beze zrněny. Nový ceník tedy zní:

ROZSAH A CENA SLUŽEB, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel objednává u zhotovitele a zhotovitel bude objednateli zajišt'ovat službu za podmínek
řešených smlouvou za ceny uvedené příloze dodatku - ceníku.

EKO servis Varnsdorf, a.s., lČO:25042149, DIČ: CZ25042149 , Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, te
GSM brána: registrováno u: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1150.



EKO servis Varnsdorf a.s.
Marius Pedersen Group

Počet nádob na SKO, typ, provedení, Četnost svozů

1 ks 240 L, svoz 1 x 7 dní - Myslivecká 2410, Varnsdorf
1 ks 240 L, svoz l x 7 dní - Havlíčkova 2040, Varnsdorf
1 ks 120 L, svoz 1 x 7 dní - Sokolská 1036, Šluknov
l ks 110 L, svoz l x 7 dní - Budyšínská 950, Šluknov

Příloha - ceník platný od 1.1.2018

CENÍK
Sběru, odvozu a odstranění odpadu z Živnostenské sféry

platný od 1. ledna 2018
Pre pednikate!ské sub,jekty (roČxí sazbý)

I K r

1 2 3
Velikost nádoby Četnost odvozů Základní sazba Kč/rok Pronájem nádoby od Celkem (I " 2)

EKO servis VRN a.s.
120 l (plastová) 1 x týdně (52) 2392,- 110,- 2502,-

110 l, plech kombinovaný (39) 2006,- 110,- 2116,-
1 x 14 dnů (26) 1591,- 110,- 1701,-

1 x týdně (52) 4561,- 190,- 4751,-

, kombinovaný (39) 3514,- 190,- 3704,-240 I (plastova) 1 x 14 dnů (26) 2242,- 190,- 2432,-

K uvedeným cenám je nutné připočítat DPH v platné výši.
Úhrada platby je 14 dnů od data obdrŽení platebního dokladu.
Na vlastní nádoby (v majetku objednatele) společnost nezajišt'uje výměnu, údržbu a servis.

Ve Varnsdorfů dne:

EKO servis Varnsdorf, a.s., IČO:25042149, DIČ: CZ25042149 , Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, tel.
GSM brána: egistrováno u: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1150.



EKO servis Varnsdorf a.s.
Marius Pedersen Group G2!¶

Dodatek Č.8 ke smlouvě

Objednatel:

IČO:
DIČ,
Zastoupený:
Tel. číslo:

Česká republika
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Lidické náměstí 899/9
401 79 Ústí nad Labem
75151537

CZ75151537
panem Romanem Ledvinou - vedoucí ekonomického odd. Děčín

Fakturační a zasílací adresa:

Policie ČR
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Ekonomické odd. Děčín
Kaštanová 301/2
405 01 Děčín l

a

Zhotovitel:

Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Bank.spoj.:
Číslo účtu:
Tel.:
GSM brána:
e-mail.

EKO servis Varnsdorf a.s.
Svatopluka Čecha 1277
407 47 Varnsdorf

zplnomocněným k podpisu

25042149
CZ25042149
ČSOB Hradec Králové
8010-0408171903/0300

PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly s účinností od l. 1. 2019 na změně přílohy ke smlouvě - ceníku

poskytovaných služeb. Tento dodatek obsahuje ceník služeb všech předchozích dodatků. Ostatní
ustanovení zůstávají beze změny. Nový ceník tedy zní:

ROZSAH A CENA SLUŽEB, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel objednává u zhotovitele a zhotovitel bude objednateli zajišťovat službu za podmínek
řešených smlouvou za ceny uvedené příloze dodatku - ceníku.

EKO servis Varnsdorf, a.s., lČO:25042149, DIČ: CZ25042149 , Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, tel
GSM brána registrováno u: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 11



EKO servis Varnsdorf a.s.
Marius Pedersen Group =

Příloha - ceník platný od 1.1,2019

CENÍK
Sběru, odvozu a odstranění odpadu z Živnostenské sféry

platný od 1. ledna 2019

Počet nádob na SKO, typ, provedení, Četnost svozů

1 ks 240 L, svoz l x 7 dní - Myslivecká 2410, Varnsdorf
l ks 240 L, svoz 1 x 7 dní - Havlíčkova 2040, Varnsdorf
1 ks 120 L, svoz l x 7 dní - Sokolská 1036, Šluknov

Pro podnikatelské sub,jekty (roČní sazby)
1 2 3

Velikost nádoby Četnost odvozů Základní·sazba Kč/rok Pronájem nádoby od Celkem (l " 2)
EKO servis VRN a.s.

120 l (plastová) 1 x týdně (52) 2643,- 110,- 2753,-
110 l, plech kombinovaný (39) 2218,- 110,- 2328,-1 X14 dnů (26) 1762,- 110,- 1872,-

1 x týdně (52) 5037,- 190,- 5227,-
240 l (plastová) kombinovaný (39) 3885,- 190,- 4075,-1 x 14 dnů (26) 2486,- 190,- 2676,-

K uvedeným cenám je nutné připočítat DPH v platné výši.
Úhrada platby je 14 dnů od data obdrŽení platebního dokladu.
Na vlastní nádoby (v majetku objednatele) společnost nezajišťuje výměnu, údržbu a servis.

Ve Varnsdorfů dne:
'i

ICIE

ÍN
405 58 DĚČÍN, KAŠTANOVA 301/2

2 3, 01.

EKO servis Varnsdorf, a.s., lČO:25042149, DIČ: CZ25042149 , Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, tel
GSM brána: egistrováno u: Krajský soud v Ústi nad Labem, oddíl B, vložka 1150.



EKO servis Varnsdorf a.s.
Marius Pedersen Group =

Dodatek Č.9 ke smlouvě

Objednatel:

IČO:
DIČ,
Zastoupený:
Tel. číslo:

Česká republika
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Lidické náměstí 899/9
401 79 Ústí nad Labem
75151537

CZ75151537
panem Romanem Ledvinou - vedoucí ekonomického odd. Děčín

FakturaČní a zasílací adresa:

Policie ČR
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Ekonomické odd. Děčín
Kaštanová 301/2
405 01 Děčín l

a

Zhotovitel:

Zastoupený:

IČO:
DIČ,
Bank.spoj.:
Číslo účtu:
Tel.:
GSM brána:
e-mail.

EKO servis Varnsdorf a.s.
Svatopluka Čecha 1277
407 47 Varnsdorf

25042149
CZ25042149
ČSOB Hradec Králové
8010-0408171903/0300

PŘEDMĚT DODATKU
Smluvní strany se dohodly s účinností od l. l. 2020 na zrněně přílohy ke smlouvě - ceníku

poskytovaných služeb. Tento dodatek obsahuje ceník služeb všech předchozích dodatků. Ostatní
ustanovení zůstávají beze změny. Nový ceník tedy zní:

ROZSAH A CENA SLUŽEB, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel objednává u zhotovitele a zhotovitel bude objednateli zajišt'ovat službu za podmínek
řešených smlouvou za ceny uvedené příloze dodatku - ceníku.

EKO servis Varnsdorf, a.s., IČO:25042149, DIČ: CZ25042149 , Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, tel.
GSM brána: registrováno u: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1150.



EKO servis Varnsdorf a.s.
Marius Pedersen Group =

Příloha - ceník platný od 1.1.2020

CENÍK
Sběru, odvozu a odstranění odpadu z Živnostenské sféry

platný od 1. ledna 2020

Počet nádob na SKO, typ, provedení, Četnost svozů

l ks 240 L, svoz l x 7 dní - Myslivecká 2410, Varnsdorf
1 ks 240 L, svoz 1 x 7 dní - Havlíčkova 2040, Varnsdorf
l ks 120 L, svoz l x 7 dní - Sokolská 1036, Šluknov

Pro podnikatelské sub,jekty (roČní sazby)
1 2 3

Velikost nádoby Četnost odvozů Základní sazba Kč/rok Pronájem nádoby od Celkem (I " 2)
EKO servis VRN a.s.

120 l (plastová) 1 x týdně (52) 2781,- 110,- 2891,-
110 l, plech kombinovaný (39) 2335,- 110,- 2445,-1 x 14 dnů (26) 1856,- 110,- 1966,-

1 x týdně (52) 5299,- 190,- 5489,-

, kombinovaný (39) 4089,- 190,- 4279,-240 l (plastova) 1 x 14 dnů (26) 2620,- 190,- 2810,-

K uvedeným cenám je nutné připočítat DPH v platné výši.
Úhrada platby je 14 dnů od data obdrŽení platebního dokladu.
Na vlastní nádoby (v majetku objednatele) společnost nezajišťuje výměnu, údržbu a servis.

Ve Varnsdorfů

Zhotoví

EKO servis Varnsdorf, a.s., lČO:25042149, DIČ: CZ25042149 , Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, tel.
GSM brána: egistrováno u: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 11


