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Dodatek č.1 ke Smlouvě o nakládání s odpadem č. 690002/01.04.2021,  

č.j. SPH 141/2021 (dále jen „Dodatek“ a „Smlouva“)  
 
 

Smluvní strany: 
  

1. Správa Pražského hradu 
právní forma: příspěvková organizace 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08  Praha 1 
zastoupená: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem 

IČO: 49366076 
DIČ: CZ49366076 

kontaktní adresa: Správa Pražského hradu, Zámecká 108, 270 61 Lány  
kontaktní e-mail: … 

e-mail pro zasílání elektronické fakturace: … 
(dále jen „objednatel“ nebo Správa“) 

 
a 
 

2.AVE Kladno s.r.o. 
se sídlem: Dubská 793, 272 03 Dubí, Kladno 3 

IČO: 25085221 
DIČ: CZ725085221 
bankovní spojení: … 

číslo účtu: … 
plátce DPH 

společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze 
oddíl C, vložka 48250 

tel.: … 
kontaktní e-mail: … 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsensu o všech níže 
uvedených ustanoveních a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném 
znění, tento Dodatek:  
  
 

 
Článek I 

Předmět Dodatku 
Tímto Dodatkem se mění znění příloh Smlouvy: Příloha č. 1 „Specifikace a výpočtový list“ a 
Příloha č. 2 „Seznam svozových míst“, jak je uvedeno níže.  
 



 
Článek II 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy a její Přílohy č. 3. a č. 4   tímto Dodatkem nedotčené zůstávají 
v platnosti beze změn. 
2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o nakládání s odpadem č. 
69002/01.04.2021 uzavřené dne 09.04.2021, č.j. SPH 141/2021.  
 
3. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou stejnopisech.  
4. Dodatek je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím 
k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění. Řádné a 
včasné uveřejnění předmětného Dodatku v Registru smluv zajistí objednatel. 
 

V Kladně dne       V Praze dne   
 
 
 
…………………………………..                                …………………………………………. 
       Veronika Růžičková                                                         Ing. Ivo Velíšek, CSc.             
        AVE Kladno s.r.o.                    ředitel. 
            za zhotovitele Správa Pražského hradu  
  za objednatele 
   
 
 
 
 


	Závěrečná ustanovení

