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Dodatek č. 3 k Smlouvě o dílo na zajištění sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

I.
Smluvní strany

Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, PSČ: 739 11
IČ: 00296651, DIČ: CZ00296651
zastupuje: RNDr. Helena Pešatová, starostka
jako objednatel na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

SUEZ CZ a.s.
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady
zápis v OR: MS Praha, oddíl B., vložka 9378
IČO: 25638955
DIČ: CZ25638955
zastupuje: Ing. Jiří Navrátil, na základě plné moci
bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají spolu tento dodatek:

II.
Předmět dodatku

V souvislosti s přijetím nového zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a změnou zákonných poplatků
a výše rezervy na zajištění rekultivace a následné péče o skládku za 1 tunu uloženého
komunálního odpadu se smluvní strany dohodly na úpravě ceny za 1 tunu odstranění směsného
komunálního odpadu a objemného komunálního odpadu.

V souladu s legislativní změnou se v Příloze č. 1 - Svoz a odstranění směsného komunálního
odpadu, která je nedílnou součástí smlouvy, mění:

- v tabulce Způsob určení ceny za svoz a odstranění komunálního odpadu - Svoz a odstranění
odpadu včetně uložení na skládku ze sběrných nádob (110 l až 1100 l) a pytlů - Cena za 1 tunu
odstranění odpadu bez DPH:

o pro plnění realizovaná v kalendářním roce 2021 z 2 054,78 Kč na 2 354,87 Kč



 Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 170524941                                změna číslo 01 

 
SUEZ CZ a.s. strana číslo 2 z 3 

o pro plnění realizovaná v kalendářních letech 2022 a dále se k ceně 2 354,87 Kč 
připočítá změna sazby poplatku za ukládání odpadů na skládku pro využitelný odpad 
dle přílohy č. 9 k zákonu č 541/2020 Sb. oproti sazbě stanovené pro rok 2021.  

 
V případě, že objednatel využije svého práva dle přechodného ustanovení § 157 zákona č. 
541/2020 Sb., zákon o odpadech, bude zhotovitelem účtována cena za svoz a odstranění 
odpadu včetně uložení na skládku ze sběrných nádob (110 l až 1100 l) a pytlů ve výši 
2 054,87 Kč bez DPH. 
 

V souladu s legislativní změnou se v Příloze č. 4 - Svoz a odstranění odpadů z velkoobjemových 
kontejnerů, která je nedílnou součástí smlouvy, mění: 
 
-   v tabulce Způsob určení ceny za svoz a odstranění odpadů z velkoobjemových kontejnerů  -   

Kontejner 5 m3 / nepravidelný svoz - Cena za svoz a odstranění 1 tuny odpadu v Kč bez DPH:  
o pro plnění realizovaná v kalendářním roce 2021 z 1 828,91 Kč na 2 128,91 Kč 
o pro plnění realizovaná v kalendářních letech 2022 a dále se k ceně 2 128,91 Kč 

připočítá změna sazby poplatku za ukládání odpadů na skládku pro využitelný odpad 
dle přílohy č. 9 k zákonu č 541/2020 Sb. oproti sazbě stanovené pro rok 2021.  

 
V případě, že objednatel využije svého práva dle přechodného ustanovení § 157 zákona č. 
541/2020 Sb., zákon o odpadech, bude zhotovitelem účtována cena za tunu směsného 
komunálního odpadu ve výši 1 828,91 Kč bez DPH.  

 
 

III. 
Doba trvání dodatku 

Smluvní strany se dohodly, že v případě, že tento dodatek se uzavře až po datu účinnosti tzn. po 
datu 01.01.2021, pak na plnění provedená mezi nimi od data účinnosti tzn. po datu 01.01.2021 se 
hledí tak, že byla provedena dle tohoto dodatku.  
 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva obdrží 
objednatel. 
Tento dodatek v plném rozsahu nahrazuje dříve mezi účastníky uzavřená předsmluvní ujednání, 
která se týkají předmětu plnění této smlouvy. 
Pro případ, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o 
registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění 
tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V 
případě, že některá protistrana požaduje anonymizovat ve smlouvě údaje, které naplňují výjimku z 
povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinna tyto údaje včetně 
odůvodnění oprávněnosti jejich anonymizace specifikovat a doručit druhé smluvní straně 
nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu tohoto dodatku písemně. Marným uplynutím této lhůty platí, 
že protistrana souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném rozsahu nebo s anonymizací údajů, 
které naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv. 
Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Frýdlant nad Ostravicí č. 67/6.1 ze 
dne 07.06.2021. 
Tento dodatek lze měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním, 
podepsaným oprávněnými zástupci obou stran. Podpisem tohoto dodatku se ruší platnost dříve 
podepsaných smluv. 
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V ………………. dne ……………… Ve Frýdlantu nad Ostravicí dne 24.09.2021 
 
 
 
 
......................................................... ........................................................   
 
Za zhotovitele: Za objednatele: 
SUEZ CZ a.s. Město Frýdlant nad Ostravicí 
Ing. Jiří Navrátil RNDr. Helena Pešatová 
Ředitel divize Starostka 
na základě plné moci  

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


