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Dodatek č. 4 

 
SMLOUVY  

 

o poskytování služeb č. 62600873 
 

(dále jen „smlouva“) 

 
 
 

1. Smluvní strany 
 

Objednatel:                         Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.       

Sídlo: Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště  

Zastoupena: Ing. Marií Fremlovou - ředitelkou organizace  

Adresa pro doručování: Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště 

IČ: 00092096 

DIČ:  CZ00092096 

Bankovní spojení: Komerční banka Uherské Hradiště 

Číslo účtu:     115-909880257/0100 

Kontaktní osoba ve věcech Ing. Romana Kročová, romana.krocova@ssluh.cz, 

souvisejících s plněním smlouvy tel: 572 414 566, 734 522 032 
 

(dále jen „objednatel“) 
  
 
Poskytovatel:        SUEZ CZ a.s,                         

Sídlo: Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 

Zastoupen:   

  

IČ: 25638955 

DIČ:                                              CZ25638955 

Bankovní spojení:                      

Zapsaný v obchodním rejstříku  vedeném  Městským soudem v Praze,  

oddíl B., vložka 9378 

Kontaktní osoba ve věcech   

souvisejících s plněním smlouvy:   

                                                      

   
 

(dále jen „poskytovatel“) 
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2. Preambule 

1.   Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o 
poskytování služeb č. 62600873, uzavřené dne 24. 7. 2018 (dále jen Smlouva) 
v souladu s čl. 4, bod 5. Smlouvy. 

 

2.  Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě je navýšení ceny za 
poskytované služby s ohledem na změnu zákonných předpisů, které mají vliv na 
výši nákladů poskytovatele.   

▪ dne 23. 7. 2021 byla ve Sbírce předpisů ČR zveřejněna vyhláška Ministerstva 
životního prostředí ČR č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, 
která nabyla účinnosti 15. dnem od vyhlášení. V ustanovení § 14 Vyhlášky jsou 
vymezeny kategorie odpadů, které nově nelze od účinnosti Vyhlášky nadále 
ukládat na skládku, ale je nutné je likvidovat ve spalovnách. Mezi dotčené druhy 
odpadů vymezené v bodě A přílohy č. 4 Vyhlášky jsou pod položkou 11 zahrnuty 
i odpady skupiny 18 a odpady vzniklé jejich úpravou. V rámci předmětu uzavřené 
smlouvy se jedná o odpad katalogového čísla 18 01 04 – odpady, na jejichž sběr 
a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci 
infekce (v organizaci tento odpad představují použité pleny). Náklady na sběr, 
přepravu a likvidaci daného odpadu ve spalovně jsou mnohonásobně vyšší, než 
náklady při uložení odpadu na nejbližší vhodnou skládku, proto objednatel 
akceptuje předložený návrh poskytovatele na zvýšení ceny za poskytované 
služby u odpadu k. č. 18 01 04. 
 

3.  Dodatkem č. 4 dochází k úpravě cen za poskytované služby: 
 
Původní znění čl. II. dle Dodatku č. 3 Smlouvy – Cena za poskytované služby:  
 

Katalogové 
číslo druhu 

odpadu 
Název odpadu 

Měrná 
jednotka 

Cena za 
jednotku bez 

DPH v Kč 

08 03 18 odpadní tiskařský toner kg 2,10  

13 02 08 
jiné motorové, převodové a 
mazací oleje 

kg 2,00  

15 01 10 
obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

kg 7,50  

15 02 03 
absorpční činidla, filtrační 
materiály, čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy 

kg 2,50  

18 01 01  ostré předměty kg 7,50  

18 01 03 

odpady, na jejichž sběr a 
odstraňování jsou kladeny 
zvláštní požadavky s ohledem na 
prevenci infekce 

kg 7,50  

18 01 04 

odpady, na jejichž sběr a 
odstraňování nejsou kladeny 
zvláštní požadavky s ohledem na 
prevenci infekce 

kg 4,20  

18 01 09 jiná nepoužitelná léčiva kg 9,50  

20 01 11 textilní materiály kg 2,50  

20 01 25 jedlý olej a tuk kg 1,90  
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Článek II dle Dodatku č. 4 Smlouvy – Cena za poskytované služby po změnách zní: 

 Cena za sběr, přepravu, odstraňování a likvidaci odpadu vč. souvisejících činností je stanovena 
následovně: 

 

Katalogové 
číslo druhu 

odpadu 
Název odpadu 

Měrná 
jednotka 

Cena za 
jednotku bez 

DPH v Kč 

08 03 18 odpadní tiskařský toner kg 2,10  

13 02 08 
jiné motorové, převodové a 
mazací oleje 

kg 2,00  

15 01 10 
obaly obsahující zbytky 
nebezpečných látek nebo obaly 
těmito látkami znečištěné 

kg 7,50  

15 02 03 
absorpční činidla, filtrační 
materiály, čisticí tkaniny a 
ochranné oděvy 

kg 2,50  

18 01 01  ostré předměty kg 7,50  

18 01 03 

odpady, na jejichž sběr a 
odstraňování jsou kladeny 
zvláštní požadavky s ohledem na 
prevenci infekce 

kg 7,50  

18 01 04 

odpady, na jejichž sběr a 
odstraňování nejsou kladeny 
zvláštní požadavky s ohledem na 
prevenci infekce 

kg 11,30  

18 01 09 jiná nepoužitelná léčiva kg 9,50  

20 01 11 textilní materiály kg 2,50  

20 01 25 jedlý olej a tuk kg 1,90  

 
3. Závěrečná ustanovení 

1. Veškeré ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy vč. jejích dodatků, nedotčené tímto 
Dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti beze změny.  

2.  Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou 
smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

3.  Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 4 prostřednictvím 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel. 

4.   Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku č. 4 nenaplňuje znaky 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

5. Smlouvu vč. dodatků lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými, průběžně 
číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny 
oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako  
původní smlouva vč. jejích dodatků. 

6. Ukáže-li se v průběhu trvání smluvního vztahu některé ustanovení této smlouvy 
jako právně neplatné nebo neúčinné, neznamená tato skutečnost neplatnost 
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smlouvy jako celku. Takováto ustanovení smlouvy se nahradí ustanoveními svým 
smyslem a obsahem nejbližšími těmto ustanovením.  

7. Smluvní strany přistupují k uzavření Dodatku č. 4 na základě vlastní, dobrovolné 
vůle a považují jeho obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami 
poctivé obchodní soutěže. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se všemi 
ustanoveními tohoto dodatku a všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a 
srozumitelná. Žádná ze smluvních stran neshledala, že by některé ustanovení bylo 
pro ni zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadě 
poctivého obchodního styku. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je 
výrazem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné nikoliv v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek, výslovně berou na vědomí, že jsou svými projevy vůle 
vázáni a na důkaz toho tuto smlouvu podepisují. 

8. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze 
smluvních stran. 

 

 
 
 
V Uherském Hradišti dne: 31. 8. 2021  V Brně dne: 23. 8. 2021   

 
 

Za objednatele:  Za poskytovatele: 
 
 
 
 

…………………………....                                 ……………............................................                                   
Ing. Marie Fremlová                                         Ing. Igor Laštůvka, dipl.ek., MBA, Ph.D.  
ředitelka organizace                                         ředitel divize JIHOVÝCHOD 




