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Dodatek č. 4 
ke SMLOUVĚ O PŘEVZETÍ, ÚPRAVĚ A VYUŽITÍ ODPADU   

 
 

Článek I.  
Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 
SAKO Brno, a. s. 
se sídlem Jedovnická 2, 628 00 Brno 
Zastoupen: Ing. Karel Jelínek, ředitel společnosti na základě plné moci 
 zastoupen ve věcech smluvních: XXX, XXX 
 zastoupen ve věcech technických: XXX, XXX 
IČ: 60713470 
DIČ: CZ60713470 
Bankovní spojení: KB Brno-město, číslo účtu: 79033-621/0100 (SWIFT code:KOMBCZPPXXX) 
Zapsán v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 1371 
dále jen „objednatel“ 
 
 
1.2. Zhotovitel: 
SUEZ CZ a.s. 
se sídlem Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
Zastoupen:Ing. Igor Laštůvka, dipl. ek., MBA, Ph.D., ředitel divize na základě plné moci 
 zastoupen ve věcech smluvních: XXX, XXX 
 zastoupen ve věcech technických: XXX, XXX 
IČ: 25638955 
DIČ: CZ25638955 
Bankovní spojení:   
Zapsán v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 9378 
dále jen „zhotovitel“ 
 
 
Společnost SAKO Brno, a.s. uzavřela dne 31. 03. 2011 smlouvu se zhotovitelem - 
společností SUEZ CZ a.s. (v té době Centrální kompostárna Brno, a.s., poté SUEZ 
Využití zdrojů, a.s.) nazvanou SMLOUVA O PŘEVZETÍ, ÚPRAVĚ A VYUŽITÍ ODPADU 
(dále jen „smlouva“) 
 
 
Tímto dodatkem se v období od 01. 01. 2022 upravují níže uvedené články smlouvy takto: 
 
 
Článek VI. Cena a množství, odst. 6.1. nově zní: 
6.1. Cena za předmět smlouvy je sjednána jako cena smluvní ve smyslu zákona 526/1990 

Sb., o cenách v platném znění. 

Katalogové číslo 
odpadu  Odpad Cena Kč/t  

bez DPH 

02 03 04 Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo 
zpracování XXX 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 XXX 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  XXX 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad s příměsí XXX 
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Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení. V případě, že se dodatek nebude podepisovat fyzicky tak smluvní strany 
stanovují, že tento dodatek bude vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a bude 
podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na 
kvalifikovaných certifikátech. V takovém případě obdrží každá ze smluvních stran dodatek v 
elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
 
 
 
 

 
V Brně dne ………………………..    V Brně dne ……………………………. 
   
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Karel Jelínek  Ing. Igor Laštůvka, dipl. ek., MBA, Ph.D. 
ředitel společnosti  ředitel divize 
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