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DODATEK č. 1 RÁMCOVÉ DOHODY č. 191050347
o likvidaci a odvozu odpadu z vojenských středisek AHNM (dále jen „Dodatek č. 1“)

Čl. 1 Účastníci rámcové dohody

1.1 Česká republika- Ministerstvo obrany, organizační složka státu
Se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
Jejímž jménem jedná:

Na adrese:
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
Telefonické, faxové a e-mailové

Adresa pro doručování koresp

Osoba oprávněná podepisovat

Adresa pro doručování objedn

Kontaktní osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Uvedeny v příloze č. 2 této rámcové dohody.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

1.2 Marius Pedersen a.s.
Se sídlem: Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 Hradec

Králové
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389
Jednající: Ing. Pavel Borůvka, obchodní ředitel, na základě

plné moci ze dne 2. 4. 2012
IČO: 42194920
DIČ: CZ42194920
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Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Telefonické, faxové a e-mailové
Oprávněná osoba podepisovat ob
Adresa pro doručování korespondence: Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Nový Hradec
Králové, 500 09 Hradec Králové

Kontaktní osoby: oprávněné jednat ve věcech technických a podepisovat objednávky:
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 e-mail: tomas.babka@mariuspedersen.cz 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
se v souladu s bodem 16.2 „Rámcové dohody č. 191050347 o likvidaci a odvozu odpadů 
z vojenských středisek AHNM“ (dále jen „Rámcová dohoda“) dohodly na následujících 
změnách Smlouvy: 

 
II. 

Předmět dodatku 
 

1. Dodatek č. 1 se uzavírá z důvodu organizačních změn na straně objednatele a upřesnění 
zvýšení poplatků za uložení odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech 
(dále jen „zákon o odpadech“).  
 

2. Označení objednatele se mění dle čl. 1 Dodatku č. 1. 
 

3. Smluvní strany se dohodly na zvýšení smluvních cen za vývoz směsného komunálního 
odpadu (kód odpadu 20 03 01) a objemného odpadu (kód odpadu 200307) v souladu se 
zvýšením poplatků za uložení odpadu dle zákona o odpadech. 

 
4. Čl. 6.1 Rámcové dohody se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

 
Účastníci rámcové dohody se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodli na cenách, které jsou stanoveny v příloze č. 1 této rámcové 
dohody „Cenová kalkulace“, jejich součet činí:  

 
 Celková kupní cena za zboží 
 Kupní cena bez DPH ................................................................................... 6 118 192,00 Kč 
 DPH ............................................................................................................. 1 284 820,32 Kč 

Cena včetně DPH ........................................................................................ 7 403 012,32 Kč 
 

5. Příloha č. 1 Rámcové dohody se ruší a nahrazuje se novým zněním, ve kterém jsou 
zaneseny změny uvedené v čl. II odst. 3 Dodatku č. 1, viz příloha č. 1 Dodatku č. 1. 

 
 
III. 

Závěrečná ujednání 
1. Ustanovení smlouvy neupravená Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny. 

 
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky o 4 stranách.  

 
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření 

Dodatku č. 1 vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní 
důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu 
s obsahem Dodatku č. 1 připojují pod něj své podpisy. 
 

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti  
dnem uveřejnění v Registru smluv. 
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5. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv
ve smyslu 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. Uveřejnění Dodatku č. 1 se zavazuje provést objednatel.

6. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 191050347.

7. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 - „Cenová kalkulace“ – celková cena (14 str.)

…………..…………………
Ing. František Šimánek

Ing. František
Šimánek

Digitálně podepsal
Ing. František Šimánek
Datum: 2021.05.24
08:26:20 +02'00'

Elektronický podpis - 28.5.2021


