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Dodatek č. 2 
Č. j. KRPP-117375-34/ČJ-2020-0300VZ-VZ 

ke smlouvě na likvidaci nebezpečných odpadů a ostatních odpadů  
Č. j. KRPP-117375-20/ČJ-2020-0300VZ-VZ 

ze dne 18. 12. 2020 
 

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále 
jen „Dodatek“), mezi smluvními stranami uvedenými v článku I. 

 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:   Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 
Se sídlem   Nádražní 2, Východní předměstí, Plzeň 3, PSČ 306 28 
Zastoupená:   plk. Ing. Bc. Petrem Nováčkem, náměstkem ředitele Krajského 

ředitelství policie Plzeňského kraje pro ekonomiku 
IČO:    75151529 
DIČ:    CZ75151529 
Bankovní spojení:  Česká národní banka 
Číslo účtu:   8246881/0710 
Kontaktní osoba:  Bc. Hana Masnicová, referent životního prostředí odboru 

specializovaných činností Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje 
Telefon:   974 324 888 
E-mail:   hana.masnicova@pcr.cz 
Datová schránka: 5ixai69 
 
(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 
Poskytovatel:   SUEZ CZ a.s. 
Sídlo:    Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
Zastoupený:   
Osoba oprávněná jednat 
jménem poskytovatele: 

IČO:    256 38 955 
DIČ:    CZ25638955 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 
Číslo účtu:   27-9328790297/0100 
Kontaktní osoba:  
Telefon:   
E-mail:   
Datová schránka:  pd2ga22 
 
(dále jen „poskytovatel“) 
 

Článek II. 
Dohoda smluvních stran 

 
Na základě bodu 3. - Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v zadávací dokumentaci 
k veřejné zakázce s názvem „ODPADY 2021 – Část B – Nebezpečné a ostatní odpady“, č. j. 



KRPP-117375-3/ČJ-2020-0300VZ-VZ, kde byly v souladu s ust. § 100 odst. 1, zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, stanoveny podmínky a pravidla vyhrazené 
změny závazku ze smlouvy, se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku ke smlouvě č. j. 
KRPP-117375-20/ČJ-2020-0300VZ-VZ. 
 

Článek III. 
Cena plnění za předmět smlouvy 

 
Tímto Dodatkem se v souladu s ustanovením čl. IX odst. 3 smlouvy č. j. KRPP-117375-20/ČJ-
2020-0300VZ-VZ ruší původní znění uvedené v článku VI. odst. 1 - Cena plnění za předmět 
smlouvy a nahrazuje se novým textem ve znění: 
 
„1.  Cena plnění za předmět smlouvy za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 (dále 

jen „cena služby“) je stanovena na základě cenové nabídky poskytovatele podané v rámci 
veřejné zakázky č. j. KRPP-117375/ČJ-2020-0300VZ-VZ - Odpady 2021 - část B - 
Nebezpečné a ostatní odpady pro zadavatele Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, 
navýšená o vyhrazenou změnu závazku dle ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v souladu s předem stanovenými podmínkami a pravidly. 

                
Celková smluvní cena: 

bez DPH:      1 088 682,30 Kč 

včetně DPH 21%:     1 317 305,60 Kč 
  
slovy: jedenmiliontřistasedmnácttisíctřistapětkorunčeskýchšedesáthaléřů“ 
 

Článek IV. 
Ostatní ujednání 

 
1.  Veškerá ostatní ustanovení smlouvy č. j. KRPP-117375-20/ČJ-2020-0300VZ-VZ, výslovně 

nedotčená tímto Dodatkem, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.   
 
2.  Tento Dodatek obsahuje 2 strany dodatku a 1 stranu přílohy a nabývá platnosti dnem 

podpisu smluvní stranou, která jej podepíše jako druhá v pořadí. 
 
3.  Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv. Pokud nebude uveřejněn v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, 
kdy byl uzavřen, je zrušen od jeho počátku. 

  
Příloha č. 1:  Stanovení vyhrazené změny závazku ze smlouvy 
 
 
Za objednatele:     Za poskytovatele: 
 
V Plzni  dne      V Plzni dne 
 
 
 
 _______________________________              ______ ___________ 
 
          plk. Ing. Bc. Petr Nováček        
 náměstek ředitele Krajského ředitelství                          
policie Plzeňského kraje pro ekonomiku                        

 

Ing. Bc. Petr 

Nováček

Digitálně podepsal Ing. Bc. 

Petr Nováček 

Datum: 2021.11.08 08:44:38 

+01'00'

Miloš 

Krýda MBA

Digitálně podepsal 

Miloš Krýda MBA 

Datum: 2021.11.09 

10:39:39 +01'00'



           Příloha č. 1 k č.j. KRPP-117375-34/ČJ-2020-0300VZ-VZ 
 

Stanovení vyhrazené změny závazku ze smlouvy 
 
 

1)  Podmínky a pravidla uvedené v zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“): 
 

V souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, si 
zadavatel vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a to za níže 
uvedených podmínek a pravidel. 

 
-  četnost svozů a množství odpadů, tak jak je uvedeno v příloze č. 1 této ZD, vychází 

z plnění obdobných zakázek z předchozích let. Jedná se tedy o předpokládaný 
objem odpadu a předpokládaný počet svozů, kdy dodavatel bere na vědomí, že 
skutečný  objem  odpadu, či počet svozů se může lišit, tedy může být větší, menší, 
případně může být i nulový. 

-  zadavatel si tedy pro případ, že by skutečný počet poskytnutých služeb přesáhl v 
průběhu období 1. 1. 2021 až 31. 12. 2021 částku za služby uzavřenou ve smlouvě 
vyhrazuje právo uzavřít s dodavatelem dodatek ke smlouvě a tuto částku navýšit.  

-  toto navýšení bude vycházet z ceny nabídnuté v zadávacím řízení a tedy cenu 
uvedené ve smlouvě takto: 

-  smlouva se uzavírá na období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021, tedy na období 12 měsíců. 
-  případný dodatek smlouvy vychází z data, kdy k vyčerpání smluvní ceny dojde, 

dopočítá se počet měsíců do data platnosti smlouvy (zaokrouhlí se na celý měsíc 
nahoru) a k ceně se dojde následujícím způsobem: 

 
 Cena ze smlouvy bez DPH : 12  x  počet měsíců, které schází do 
        data konce platnosti smlouvy 
 

-  tento postup se bude v případě znovu dočerpání ceny vyplývající z dodatku 
opakovat stejným způsobem, se sepsáním dalších dodatků a to do doby konce 
platnosti smlouvy, která je omezena datem 31. 12. 2021 nebo částkou 1.538.000,00 
Kč bez DPH. 

 
2)  Stanovení nové ceny: 
 

Dne 2. 11. 2021 bylo kontrolou výše úplaty vyplývající ze smlouvy č. j. KRPP-117375-
20/ČJ-2020-0300VZ-VZ, zjištěno, že zbývá do úplného vyčerpání smluvní ceny pouze 
220.127,- Kč vč. DPH. Vzhledem k počtu rozjednaných objednávek za likvidaci odpadů 
vzniklých v rámci činnosti PČR a obdržených požadavků na likvidaci odpadů a věcí 
z trestné činnosti určených ke zničení, zbývající finanční prostředky nepokryjí náklady 
do konce roku 2021. Z toho důvodu bylo přistoupeno k zpracování Dodatku č. 2 ke 
smlouvě.  

 
 K vypočtení nové ceny byl použit uvedený vzorec: 

 
 Cena ze smlouvy : 12 x počet měsíců, které schází do data  

     konce platnosti smlouvy  
 
  933.156,26 : 12  x 2    
 
 Výsledná částka :  155.526,04 Kč bez DPH. 
 
 O výslednou částku je navýšena celková smluvní cena. 


