
Dodatek č . 1 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu 

Město Hořovice 

se sídlem Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice 

IČO: 002 33 242 

zastoupena: Dr. lng. Jiřím Peřinou, starostou 

kontaktní email: starosta@mesto-horovice.cz 

email pro zasílání elektronické fakturace: starosta@mesto-horovice.cz 

dále jen jako „objednatel" 

a 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 

se sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10 
IČO: 493 56 089 
DIČ:CZ49356089 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného městským soudem v Praze pod sp. zn. C 19775 
zastoupena: na základě plné moci: lng. Janem Fadljevičem - ředitelem provozovny Beroun 

lng. Janem Žurkem - regionálním ředitelem oblasti západ 

číslo bankovního účtu: UniCredit Bank, č.ú.: 3133950003/2700 

tel.: +420 296 339 999, email: ave@ave.cz 

dále jen jako „poskytovatel" 

Objednatel a poskytovatel dále společně též „strany" nebo „smluvní strany" a jednotlivě též „strana" 
nebo „smluvní strana" 

1. Úvodní část 

1.1. Objednatel uzavřel v návaznosti na výsledek zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Svoz 
a likvidace odpadu pro Město Hořovice", ev. č.: Z2020-018696, Smlouvu o sběru, přepravě a 
odstraňování odpadu, jejímž předmětem je (i) závazek poskytovatele po dobu účinnosti 
smlouvy provádět svoz, tedy závazek přebírat odpad, nabývat k němu vlastnické právo a 
v souladu se zákonem o odpadech zajistit jeho další využití nebo odstranění, (ii) závazek 
objednatele umožnit poskytovateli svoz, tedy závazek umožnit poskytovateli přebírání odpadu 
a nabytí vlastnického práva k němu a (iii) závazek objednatele platit poskytovateli za svoz 
odměnu, která nabyla účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv dne 31.7.2020 (dále jen 
„Smlouva"). 

1.2. S ohledem na změnu míry inflace mají smluvní strany zájem na úpravě výše cen sjednaných ve 
Smlouvě ve smyslu ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy. Cena za poskytování předmětu plnění 
bude zvýšena o procento odpovídající míře inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního 



indexu spotřebitelských cen, který vyjadřuje procentuální změnu průměrné cenové hladiny za 
poslední kalendářní rok oproti průměru za předchozí kalendářní rok. 

1.3. V průběhu realizace Smlouvy došlo s účinností od 1.1. 2021 ke změně právní úpravy, kdy nabyl 
účinnosti nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech"). V souladu 
s novým zákonem o odpadech dochází od 1.1. 2021 mj. k podstatné změně způsobu výpočtu, 
účtování a vykazování poplatků za ukládání odpadů na skládku provozovatelem skládky a 
dalších nákladů souvisejících s uložením odpadu, a dále mimo jiné dochází k omezení typu 
odpadů, který může být na skládky přijímán. Vzhledem k těmto skutečnostem je nutno změnit 
jednotkové ceny sjednané ve Smlouvě způsobem dle čl. IV. odst. 2 a odst. 3 a čl. VIII. odst. 3 
Smlouvy. 

1.4. Strany konstatují, že za účelem vyloučení jakýchkoli pochybností uzavírají k provedení výše 
uvedených změn tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek") ke Smlouvě. 

1.5. Smluvní strany dále konstatují, že změna Smlouvy prováděná tímto dodatkem ve smyslu odst. 
1.2 a 1.3 výše, není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu 
ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), neboť úprava ceny spočívající ve změněné výši zákonem 
stanovených poplatků či nákladů na ukládání odpadu na skládku, resp. v uplatnění Smlouvou 
stanovené inflační doložky odpovídá mechanismu předvídaném ustanovením čl. IV. odst. 2 a 
odst. 3 Smlouvy, resp. změnám zakotveným novou právní úpravou, a nenaplňuje tak podmínky 
pro posouzení změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku jako podstatné změny. 

1.6. V důsledku účinnosti nového zákona o odpadech se smluvní strany dohodly, že odkazuje-lí 
Smlouva na zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo jeho prováděcí předpisy, budou se tyto odkazy vykládat jako odkazy 
na příslušná aktuální ustanovení účinného zákona o odpadech, případně jeho účinných 
prováděcích předpisů. 

1.7. Smluvní strany se dále dohodly, že kde Smlouva odkazuje na zákon č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, budou se tyto odkazy vykládat jako 
odkazy na příslušná aktuální ustanovení ZZVZ. 

2. Změny Smlouvy 

2.1. Článek IV. odst. 1 Smlouvy se mění, a to tak, že do současného znění článku IV. odst. 1 se 
doplňuje níže uvedený text v následujícím znění: 

„Výše ceny za úpravu, využití a odstranění směsného komunálního odpadu, resp. jejích 
příslušných složek je v Příloze č. 2 Smlouvy uvedena ve dvojí výši s tím, že uplatní-li Objednatel 
pro dané období úspěšně zákonný nárok na zahrnutí odpadu do dílčího základu poplatku za 
ukládání komunálního odpadu na skládku (v sazbě odpovídající k datu uzavření dodatku č. 1 
částce 500 Kč za 1 tunu, dále také jen „třídící sleva"), bude účtována varianta zahrnující třídicí 
slevu, přičemž při vyčerpání hmotnosti odpadu, pro který lze uvedenou slevu uplatnit, dojde 
k odpovídajícímu navýšení ceny uplatněním druhé varianty, bude účtována cena zohledňující 
poplatek v sazbě za ukládání využitelných odpadů dle účinného znění přílohy č. 9 zákona 
o odpadech (pro rok 2021 ve výši 800 Kč za 1 tunu).". 

2.2. Do článku IV. se vkládají nové odstavce 8. a 9, které včetně označení zní: 



„8. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že Objednatel zmocňuje Poskytovatele 
k úhradě zákonného poplatku za uložení komunálního odpadu na skládku za Objednatele a 
současně je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli částku odpovídající poplatkové 
povinnosti Objednatele, která bude Objednateli vyúčtována Poskytovatelem, a to způsobem 
sjednaným v této Smlouvě. Vyžádá-li si Poskytovatel od Objednatele vystavení potvrzení tohoto 
zmocnění, zavazuje se Objednatel vystavit toto potvrzení v požadované formě bez zbytečného 
odkladu. 

9. Výše poplatku dle odst. 8. je stanovena jako samostatná položka v rámci příslušného ceníku, 
případně je zahrnuta v příslušných jednotkových cenách. V rámci fakturace může Poskytovatel 
vyčíslit samostatně výši poplatku odpovídající příslušné poplatkové povinnosti Objednatele 
v daném období.". 

Za článek IV. se vkládá nový článek IVa., který včetně označení zní: 

„Na. 
Postup dle § 157 zákona o odpadech 

1. Požaduje-li Objednatel podle ustanovení § 157 zákona o odpadech zahrnutí komunálního 
odpadu, jehož je Objednatel původcem, do dílčího základu poplatku za ukládání 
komunálního odpadu za každý příslušný rok na skládkách odpadů provozovaných plátci 
poplatku, na jimiž provozované skládky bude Poskytovatel ukládat odpady, zavazuje se 
vystavit Poskytovateli zmocnění k uplatnění nároku Objednatele na třídicí slevu a k dalšímu 
souvisejícímu potřebnému jednání, a to vždy pro příslušný kalendářní rok. 

2. Objednatel prohlašuje a zavazuje se, že v rozsahu, ve kterém k uplatnění nároku na třídicí 
slevu zmocní Poskytovatele, nezmocnil ani v budoucnu nezmocní jinou osobu k uplatnění 
nároku na třídící slevu, ani že neuplatní nárok na třídicí slevu vůči jiným provozovatelům 
skládky přímo. 

3. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat Poskytovatele, pokud by 
z jakéhokoli důvodu došlo ke změně rozsahu nároku na třídicí slevu, k jehož uplatňování 
Objednatel Poskytovatele v souladu s touto Smlouvou zmocnil, zejména pokud by došlo 
k jeho snížení. 

4. Objednatel je povinen uhradit rozdíl ve výši sazeb dílčích základů poplatků za ukládání 
odpadů na skládky vztahující se ke komunálním odpadům, jichž je Objednatel původcem, 
uloženým na skládkách v případě, kdy neposkytne nezbytné podklady a součinnost řádně 
nebo v úplnosti plátci poplatku, resp. Poskytovateli. 

5. Poskytovatel se zavazuje informovat Objednatele o vyčerpání zákonného nároku na třídicí 
slevu (případně jeho části, ve vztahu k níž Objednatel Poskytovatele zmocnil k uplatnění 
nároku na třídící slevu), a tedy povinnosti hradit za další komunální odpad, jehož je 
Objednatel původcem, poplatek za ukládání využitelných odpadů v sazbě dle přílohy č. 9 
zákona o odpadech, a to vždy do 10. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž došlo 
k vyčerpání nároku. 

6. Poplatek za ukládání komunálního odpadu, jehož je Objednatel původcem, v sazbě za 
ukládání využitelných odpadů dle účinného znění přílohy č. 9 zákona o odpadech (pro rok 
2021 ve výši 800 Kč za 1 tunu), resp. cena zohledňující výši tohoto poplatku, bude 
Objednateli účtován za předpokladu, že Objednatel v průběhu poplatkového období 
neuplatní nárok na třídící slevu, případně nejpozději ode dne, kdy bude zjištěno vyčerpání 
limitu zákonného nároku, případně bude tento poplatek (resp. rozdíl ceny mezi uhrazeným 
poplatkem a skutečnou výší vyměřeného poplatku) doúčtován na základě zpětného zjištění 
překročení limitu po ukončení poplatkového období. Objednatel se zavazuje uhradit 
Poskytovateli rozdíl mezi výší poplatků uhrazených Objednatelem a poplatkem vyměřeným 



správcem poplatku, resp. rozdíl mezi výší ceny uhrazené Objednatelem při zohlednění třídicí

slevy a cenou odpovídající vyčerpání/neuplatnění třídicí slevy na základě výše poplatku

vyměřené správcem poplatku, zejména pokud by byla zjištěna odlišná výše třídící slevy po

vyúčtování poplatku za ukládání odpadu na skládku po konci poplatkového období,

případně nedoplatek v poplatku, který Poskytovatel nebo provozovatel skládky musel odvést

správci poplatku na základě informací poskytnutých Objednatelem. Obdobně Poskytovatel

vrátí Objednateli případný přeplatek.".

2.4. Příloha č. 2 Smlouvy - Položkový rozpočet, se v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto
dodatku ruší a nahrazuje se novou přílohou č. 2 ve znění, které tvoří přílohu č. 1 tohoto

3.1. Strany jsou si vědomy, že s ohledem na účinnost zákona o odpadech došlo ke změně způsobu
výpočtu, účtování a vykazování poplatku za ukládání odpadů na skládku provozovatelem
skládky již ke dni 1. 1. 2021. S ohledem na navýšení ceny za služby spojené s touto legislativní
změnou a změnou míry inflace, strany shodně prohlašují, že rozdíl ceny za služby takto
navýšené od 1. 1. 2021 a ceny za služby fakturované v roce 2021 ještě před nabytím účinnosti
tohoto dodatku bude poskytovatelem dodatečně vyúčtován v rámci prvního fakturačního
období po nabytí účinnosti tohoto dodatku.

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.

4.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha č. 1: (nová) Příloha č. 2 - Položkový
rozpočet

4.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

dodatku.

3. Ostatní ujednání

4. Závěrečná ustanovení

V



Příloha č. 2 - Položkový rozpočet 

P O L O Ž K O V Ý R O Z P O Č E T 

Pravidelný sběr a přeprava směsného komunáln ího odpadu k.č. 200301 zc sběrných nádob 

kód odpadu název odpadu 

počet 

svozů/rok cena za 1 svoz 

celkem za rok 

za svoz 

Kč Kč 

200301 směsný komunáln í odpad 52 40 500,00 2 106 000,00 

Celkem 2 106 000,00 

V e městě jsou nádoby 110, 120, 240 a 1100 litrů. V e městě je 1407 rodinných a bytových domů , přibl ižně 1540 nádob. 

Cena za 1 svoz - cena za sběr a přepravu S K O na území celého města Hořovice 

Úprava, využití a odstranění směsného komunáln ího odpadu k.č. 200301 ze sběrných nádob 

kód odpadu název odpadu 

celkem tun 

za rok 2019 Kč/t Kč/rok 

200301 směsný komunáln í odpad / třídicí sleva 1074,07 1 535,00 1 648 697,45 

Celkem 1 648 697,45 

200301 
směsný komunáln í odpad / bez třídící slevy 1074,07 1 835,00 1 970 918,45 

Celkem 1 970 918,45 

bude fakturováno podle skutečně odvezeného množství 



Sběr, přeprava a využití tř íděného odpadu - plasty z nádob o obsahu 240 I a I 100 1 (hnízda) 

obsah nádob svozů /rok plasty 

vlastnictví 

nádob 

cena za svoz 1 

nádoby 

cena za 

svoz 1 

nádoby/rok 

cena za svoz 

všech 

nádob/rok 

počet svozů počet nádob Kč Kč/rok Kč/rok 

240 1 52 2 A V E 92 4784,00 9568,00 

1 100 1 104 68 A V E 328,00 34 112,00 2 319 616,00 

Celkem 2 329 184,00 

orientační váha za rok 2019 - 142,38 t 

Sběr, přeprava a využití tř íděného odpadu - papír z nádob o obsahu 1 100 1 (hnízda) 

obsah nádob svozů /rok papír 

vlastnictví 

nádob 

cena za svoz 1 

nádoby 

cena za 

svoz 1 

nádoby/rok 

cena za svoz 

všech 

nádob/rok 

počet svozů počet nádob Kč Kč/rok Kč/ rok 

1100 1 52 48 A V E 205,00 10 660,00 511 680,00 

1100 1 52 14 město 205,00 10 660,00 149 240,00 

i 100 1 104 5 A V E 205,00 21 320,00 106 600,00 

! 100 1 104 4 měs to 205,00 21 320,00 85 280,00 

Celkem 852 800,00 

orientační váha za rok 2 0 1 9 - 112,38 t 



Sběr, přeprava a využití tř íděného odpadu - sklo bílé z nádob o obsahu 1 100 I, 1500 1, 2100 1 a 2500 I (hnízda) 

obsah nádob svozů /rok sklo bílé 

vlastnictví 

nádob 

cena za svoz 1 

nádoby 

cena za 

svoz 1 

nádoby/rok 

cena za svoz 

všech 

nádob/rok 

počet svozů počet nádob Kč Kč/rok Kč/rok 

1100 1 26 1 město 147,00 3 822,00 3 822,00 

1500 1 26 1 A V E 205,00 5 330,00 5 330,00 

1500 1 26 14 město 205,00 5 330,00 74 620,00 

2100 1 26 2 A V E 292,00 7 592,00 15 184,00 

2500 1 26 1 město 350,00 9 100,00 9 100,00 

Celkem 108 056,00 

orientační váha za rok 2019 - 19,12 t 

Sběr, přeprava a využití tř íděného odpadu - sklo barevné z nádob o obsahu 1 100 1, 1500 1, 2100 I a 2500 1 (hnízda) 

obsah nádob svozů /rok sklo barevné 

vlastnictví 

nádob 

cena za svoz 1 

nádoby 

cena za 

svoz 1 

nádoby/rok 

cena za svoz 

všech 

nádob/rok 

počet svozů počet nádob Kč Kč/rok Kč/rok 

1100 1 26 3 město 147 3822,00 11466,00 

1500 1 26 8 A V E 205 5330,00 42640,00 

1500 1 26 9 město 205 5330,00 47970,00 

2100 1 26 18 město 292 7592,00 136656,00 

2500 1 26 10 město 350,00 9100,00 91000,00 

Celkem 329732,00 

orientační váha za rok 2019 - 37,84 t 



Sběr, přeprava a využití tř íděného odpadu - hliník z nádob o obsahu 1 100 1 (hnízda) 

obsah nádob svozů /rok hliník 

vlastnictví 

nádob 

cena za svoz 1 

nádoby 

cena za 

svoz 1 

nádoby/rok 

cena za svoz 

všech 

nádob/rok 

počet svozů počet nádob Kč Kč/rok Kč/rok 

1 100 1 26 8 AVE 140 3640,00 29120,00 

Celkem 29120,00 

orientační váha za rok 2019 - 0,46 t 

Pravidelný sběr a přeprava biologicky rozložitelného odpadu k.č. 200201 ze sběrných nádob 

kód odpadu název odpadu 

počet 

svozů/rok cena za 1 svoz 

celkem za rok 

za svoz 

Kč Kč 

200201 biologicky rozložitelný odpad 38 36 398,00 1 383 124,00 

Celkem 1 383 124,00 

Ve městě je cca 1017 nádob na bioodpad o obsahu 120 litrů, 

cena za 1 svoz = cena za sběr a přepravu celého města 

duben - říjen - l x týdně 

ostatní měsíce v roce - 1x14 dnů 

Třídění a využití biologicky rozložitelného odpadu k.č. 200201 ze sběrných nádob 

kód odpadu název odpadu 

celkem tun 

za rok 2019 Kč/t Kč/rok 

200201 biologicky rozložitelný odpad 459,53 590,00 271 122,70 

Celkem 271 122,70 

bude fakturováno podle skutečně odvezeného množství 



Mobilní svoz objemných odpadů 

počet 

svozů/rok 

počet 

s tanovišť 

cena za svoz 

1 stanoviště 

cena za svoz 

ze všech 

stanovišť/rok počet 

svozů/rok 

počet 

s tanovišť Kě Kč/rok 

mobilní svoz objemných odpadů 2 12 1 600,00 38 400,00 

Celkem 38 400,00 

orientační váha za rok 2019 - 42,27 t 

Mobilní svoz nebezpečných odpadů 

počet 

svozů/rok 

počet 

s tanovišť 

cena za svoz 

1 stanoviště 

cena za svoz 

ze všech 

stanovišť/rok počet 

svozů/rok 

počet 

s tanovišť Kě Kč/rok 

mobilní svoz nebezpečných odpadů 2 12 1 600,00 38 400,00 

Celkem 38 400,00 

orientační váha za rok 2019 - 2,73 t 

Mobilní svoz nebezpečných odpadů bude prováděn za asistence obsluhy zajištěné ze strany dodavatele. 



Tříděni , využití a odstranění nebezpečného odpadu z mobi lního svozu 

kód odpadu název odpadu 

měrná 

jednotka 

množstv í 

/rok 

třídění, využit í 

a odstranění 

odpadu 

třídění, 

využit í a 

odstranění 

odpadu za 

rok 

(t) (t) Kč/t Kč/rok 

150110 prázd. obaly t 0,533 9 000,00 4 797,00 

160103 pneumatiky - osobní ks 370,000 25,00 9 250,00 

pneumatiky - osobní s diskem ks 19,000 80,00 1 520,00 

pneumatiky - malé nákladní ks 11,000 80,00 880,00 

pneumatiky - malé nákladní s diskem ks 0,000 120,00 0,00 

pneumatiky - velké nákladní ks 22,000 250,00 5 500,00 

pneumatiky - velké nákladní s diskem ks 0,000 350,00 0,00 

pneumatiky - t raktorová ks 1,000 450,00 450,00 

pneumatiky - t raktorová s diskem ks 0,000 550,00 0,00 

160507 vyřaz. anorg. chem. 
í 

0,696 15 000,00 10 440,00 

200113 rozpouštědla 0,090 15 000,00 1 350,00 

200127 barvy t 0,799 9 000,00 7 191,00 

200132 j iná nepouž. léčiva t 0,011 15 000,00 165,00 

150202 sorbent 0,000 9 000,00 0,00 

160107 ol. filtry 0,009 9 000,00 81,00 

160113 
brzd. kapaliny 0,000 15 000,00 0,00 

160114 nemrz, kapaliny 0,000 15 000,00 0,00 

200125 olej a tuk 0,000 1 000,00 0,00 

Celkem 41 624,00 



Pronájem a přistavení V O kontejneru na listí z kaštanů na vyžádání 

objem nádoby počty ks cena za 1 nádobu a rok 

Kč 

V O K 13m3 1 2 000,00 

Celkem 2000,00 



Souhrn dílčích služeb za 1 rok a za 4 roky 

služba roků Kč/rok Kč /4 roky 

Pravidelný sběr a přeprava směsného komunáln ího odpadu k.č. 200301 ze sběrných nádob 4 2 106 000,00 8 424 000,00 

Úprava, využití a odstranění směsného komunáln ího odpadu k.č. 200301 ze sběrných nádob 4 1 648 697,45 6 594 789,80 

Sběr, přeprava a využití t ř íděného odpadu - plasty 4 2 329 184,00 9 316 736,00 

Sběr, přeprava a využití t ř íděného odpadu - papír 4 852 800,00 3 411 200,00 

Sběr, přeprava a využití t ř íděného odpadu - sklo bílé 4 108 056,00 432 224,00 

Sběr, přeprava a využití t ř íděného odpadu - sklo barevné 4 329 732,00 1 318 928,00 

Sběr, přeprava a využití t ř íděného odpadu - hliník 4 29 120,00 116 480,00 

Pravidelný sběr a přeprava biologicky rozloži telného odpadu k.č. 200201 ze sběrných nádob 4 1 383 124,00 5 532 496,00 

Třídění a využití biologicky rozloži telného odpadu k.č. 200201 ze sběrných nádob 4 271 122,70 1 084 490,80 

Mobilní svoz objemných odpadů 4 38 400,00 153 600,00 

Mobilní svoz nebezpečných odpadů 4 38 400,00 153 600,00 

Třídění, využití a odstranění nebezpečného odpadu z mobi ln ího svozu 4 41 624,00 166 496,00 

Pronájem a přistavení V O kontejneru na listí z kaštanů na vyžádání 4 2 000,00 8 000,00 

Celkem bez DPH 9 178 260,15 36 713 040,60 

DPH 2 1 % 1 927 434,63 7 709 738,53 

Celkem včetně 2 1 % D P H 11 105 694,78 44 422 779,13 



Ceny nádob na odpad (dodavatel uvede ceny všech nádob na odpad uvedených shora v rozpočtu; ceny budou platné po celou dobu trvání smlouvy): 

Druh nádoby Cena bez D P H za 1 kus, v Kč 

240 1 1 100,00 Kč 

11001 6 800,00 Kč 

1500 10 500,00 Kč 

2100 15 500,00 Kč 

2500 18 000,00 Kč 


