
Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 103/130/2019  

Smlouva o odstranění komunálního a nebezpečného odpadu 

uzavřený podle ustanovení§ 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 

Smluvní strany 

1. Marius Pedersen a.s. 

se sídlem Průběžná 1940/3, Nový Hradec Králové, 500 09 

Hradec Králové IČ: 42194920, DIČ: CZ 42194920 

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném KS v Hradci Králové v oddílu B, 

vložce číslo 389 zastoupená Jiřím Heroldem, oblastním manažerem jednajícím 

na základě plné moci 

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. ………………………….. 

(dále jen „zhotovitel") 

a 

 

2. Oblastní nemocnice Náchod a.s. 

se sídlem Purkyňova 446, 547 01 Náchod 

IČ: 26000202, DIČ: CZ26000202, DIČ pro účely DPH: CZ699004900 

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném KS v Hradci Králové v oddílu B., vložce 

číslo 2333 zastoupená: RNDr. Bc. Janem Machem, předsedou správní rady 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 78-8883900227/0100 

(dále jen „objednatel") 

I. Úvodní ustanovení 

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 26. 04. 2019 Smlouvu o odstranění komunálního a 

nebezpečného odpadu č. 103/130/2019 na základě výsledku nadlimitní veřejné zakázky 

s názvem: „Odstranění komunálního a nebezpečného odpadu v Oblastní nemocnici Náchod 

a.s.“. V průběhu plnění a realizace předmětu plnění smlouvy vznikly nepředvídatelné 

požadavky vztahující se ke smlouvě výše uvedené. 

II. Předmět dodatku  

V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala 

potřeba navýšení svozu shromažďovacích nádob na odpad pro potřeby shromažďování 

odpadu a úprava povinností zhotovitele podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., § 17 odst. 

1 písm. b) a c), a tyto dodatečné požadavky jsou zároveň nezbytné pro zajištění likvidace 

komunálního odpadu pro lokality ONN a.s. podle Smlouvy.  

 

Dodatečné navýšení svozu shromažďovacích nádob podle předchozího odstavce nemůže být 

technicky odděleno od původní veřejné zakázky, aniž by toto oddělení způsobilo 

Objednavateli závažnou újmu. Toto navýšení svozu shromažďovacích nádob na odpad a 

úprava povinností zhotovitele jsou zcela nezbytné pro zajištění všech zákonných povinností 

Objednavatele. 

 

Předmětem změny v souladu s ustanovením Smlouvy čl. II, je navýšení   svozu 

shromažďovacích nádob ke svozu odpadů z 54 ks nově na 57 ks v tomto znění: 

 



Umístění - lokalita Náchod – dolní areál ONN a.s.: 

Kód druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 

odpadu 

Četnost svozu Velikost 

nádoby (l) 

Počet nádob 

navýšen o ks 

150102 Plastové obaly O 1x za týden 1100 1 

200301 Komunální odpad O 2x za týden 1100 2 

 

§ 158 Zrušovací ustanovení: 

• Zrušují se zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

Nahrazuje se zákonem č. 541/2020 Sb. 

Dle těchto legislativních změn a v souladu s ustanovením Smlouvy čl. IV., odst. 4 Povinnosti 

zhotovitele je předmětem změny: 

 Původní odstavec 4: 

Každým jednotlivým převzetím odpadů zhotovitelem od objednatele dojde k převodu 

vlastnického práva k převzatým odpadům z objednatele na zhotovitele, a to i v případě, 

že by odpady převzal pro zhotovitele dopravce. Od okamžiku, kdy zhotovitel převezme 

odpady od objednatele, odpovídá za nakládání s nimi dle příslušných obecně závazných 

právních předpisů. 

Nový odstavec 4: 

Každým jednotlivým převzetím odpadů zhotovitelem od objednatele dojde k převodu 

vlastnického práva k převzatým odpadům z objednatele na zhotovitele, a to i v případě, 

že by odpady převzal pro zhotovitele dopravce – v tom případě je zhotovitel povinen 

provést převzetí odpadu podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., § 17 odst. 1 

písm. b) a c), a vlastníkem odpadu se stane okamžikem zahájení přepravy. Od 

okamžiku, kdy zhotovitel převezme odpady od objednatele, odpovídá za nakládání s 

nimi dle příslušných obecně závazných právních předpisů. 

III. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

2. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně 

jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento 

dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni či nápadně 

nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.  

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom vyhotovení. 

 

 

V……………………………dne 25.06.2021  V……………........dne 17.06.2021 

 

 

 

 

__________________________________ _________________________________ 

      RNDr. Bc. Jan Mach 

      Předseda správní rady 

      ONN a.s. 


