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Dodatek ke smlouvě č. 5 
Číslo smlouvy: 170624958 

 
I. 

Smluvní strany 
 
SUEZ CZ a.s.  
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady 
zapsána v OR: MS Praha, oddíl B., vložka 9378 
IČ: 25638955 
DIČ: CZ25638955 
zastupuje: Ing. Petr Salamon 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 
číslo účtu: 27-9328790297/0100 
 
adresa pro zasílání korespondence: provoz Břeclav, Přednádraží 3532, 690 02 Břeclav            
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
a 
 
Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace 
Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice 
zapsána v OR: KS Brno, oddíl Pr, vložka 1240 
IČ: 47375604 
DIČ: CZ47375604 
IČP: 1007729643 
zastupuje: JUDr. Ivana Kyjovská, statutární zástupce organizace 
 
adresa pro zasílání korespondence: Preláta Horného 515, 696 62 Strážnice 
 
(dále jen „objednatel“) 
 

II. 
Předmět dodatku ke smlouvě, cenové podmínky 

 
Zhotovitel je provozovatelem zařízení určeného pro nakládání s odpady plně oprávněným podnikat 
v odpadovém hospodářství dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). 
 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že bude od objednatele přebírat odpady za účelem jejich dalšího 
zpracování dle zákona o odpadech a poskytovat mu další sjednaná související plnění za dohodnuté ceny a 
v dohodnutém místě: Domov pro seniory Strážnice, příspěvková organizace, Preláta Horného 515, 696 62 
Strážnice 
 
Objednatel se zavazuje odpady zhotoviteli předávat, další poskytnutá plnění přijímat a zaplatit zhotoviteli 
sjednanou cenu. 
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Sjednaná plnění:

1. Převzetí odpadů

Katalogové
číslo dle

zákona číslo
185/2001 Sb.

Název odpadu
(dle katalogu odpadů –

vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.)
Kategorie
odpadu

MJ
Cena

Kč/MJ
Poznámka

18 01 01
Ostré předměty (kromě čísla 18 01
03) N

t 9 430 D

18 01 03
Odpady, na jejichž sběr a
odstraňování jsou kladeny
požadavky s ohledem na prevenci
infekce

N
t 10 980 D

18 01 04 Odpady, na jejichž sběr a
odstraňování nejsou kladeny
zvláštní požadavky s ohledem na
prevenci infekce

O

t 8 700 D

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z
kuchyní a stravoven

O Vývoz sudu
60 l

285 D

Cena je uvedena včetně dopravy.
Celková cena k vyúčtování zhotovitelem objednateli odpovídá násobku výše uvedených jednotkových cen a
příslušných měrných jednotek. Všechny ceny uvedené ve smlouvě jsou bez DPH, která se připočte
v souladu s příslušnými platnými předpisy.

Tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranným písemným ujednáním ve formě dodatku,
podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem 1. 1. 2022 a plně
nahrazuje dodatek předcházející.


