
 

 

Dodatek č.4 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování odvozu komunálního 
odpadu od jeho jednotlivých producentů na území města Žatec včetně jeho 

městských částí ze dne 26.8.1998 ve znění pozdějších dodatků 
 

I. 

Marius Pedersen a.s. 

Průběžná 1940/3 

500 09 Hradec Králové 

Provozovna: Staňkovická 2842 

438 01 Žatec 

IČ: 42194920 

DIČ: CZ42194920 
zastoupená: panem Pavlem Strnadem, oblastním manažerem 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci oddíl  B, vložka 389 
 
dále jen „firma“ 

 

a 
 
Město Žatec  
nám. Svobody 1 
438 01 Žatec 
IČO: 00265781  
Zastoupená: Mgr. Zdeňkou Hamousovou, starostkou města 
 
dále jen „město“ 

II. 

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souvislosti se změnou vstupních nákladů 
vyplývajících se zákona (změna výše poplatků za ukládání odpadů na skládky) dohodly na uzavření 
tohoto dodatku č.4 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování odvozu komunálního odpadu od jeho 
jednotlivých producentů na území města Žatec včetně jeho městských částí uzavřené dne 26.08.1998 
ve znění dodatku č.1 ze dne 10.12.1999, dodatku č.2 ze dne 6.4.2004 a dodatku č.3 ze dne 15.1.2020 
(dále jen „Smlouva“) takto: 

1. V článku II. odst.5 Smlouvy se doplňují nové odstavce 5.4.,5.5.,5.6., které znějí takto: 
 
5.4. Ve stávajících cenových ujednáních mezi smluvními stranami je zahrnuta sazba poplatku 

ve výši 500,00 Kč/t za ukládání komunálního odpadu a sazby poplatku za rekultivační 
rezervu za uložení odpadů na skládku ve výši dle zákona 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 firmou po každém ukončeném sledovaném 
období (jeden měsíc nebo jedno čtvrtletí) městu doúčtováno 45 Kč/t za komunální odpady 
sk. 20 a 40 Kč/t za ostatní odpady dle skutečného množství převzatého odpadu uloženého 
na skládku. 

 
5.5. Pokud město nebude mít s firmou uzavřenu samostatnou Dohodu o výběru poplatků nebo 

dojde-li v případě uzavření samostatné Dohody o výběru poplatků k překročení množství 
odpadu, na který je možné uplatnit tzv. třídící slevu (pro rok 2020 se jedná o množství 200 
kg/občan/rok, dále dle § 157 zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.), pak bude firmou po 
každém ukončeném sledované období (jeden měsíc nebo jedno čtvrtletí) městu doúčtován 
poplatek za ukládání využitelných odpadů na skládku do výše 800 Kč/t (tj. doplatek 300 



 

Kč/t v roce 2020, dále dle § 157 zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.) dle skutečného 
množství převzatého odpadu. 

 

5.6. K cenám uvedeným v ceníku bude účtována DPH dle platných předpisů ke dni zdanitelného 
plnění. 

 
III. 

 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají dále v platnosti. 

 
2. Ustanovení Smlouvy odkazující se na zákon č. 185/2001 Sb. se 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.  
 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst.1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, 
v platném znění. Firma bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí město. Smluvní 
strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
 

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk. 
 

5. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem města Žatce dne 8.4.2021 usnesením č.  17/21. 
 

 
 
V Žatci dne …………..2021              V Žatci dne …………..2021 
 
 
 
 
 
Za město:       Za firmu: 
Mgr. Zdeňka Hamousová                  Pavel Strnad 
 starostka města                                                          oblastní manažer 
 


