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Dodatek č. 6 
smlouvy o poskytování služeb v oblasti životního prostředí 

číslo smlouvy: 10000669 
 
SUEZ CZ a.s. 
Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady 
zápis v OR pod spis.zn.: B 9378 u MS v Praze  
IČO: 25638955 
DIČ: CZ25638955 
zastupuje: Bc. Jakub Vach, ředitel divize Čechy, na základě plné moci 
bankovní spojení:  

 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
a  
 
 
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. 
Flemingovo náměstí 542/2, 160 00, Praha 6 - Dejvice 
příspěvková organizace 
IČO: 61388963 
DIČ: CZ61388963 
zastupuje: jméno a příjmení statutárního zástupce 
zastupuje: RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc., statutární zástupce 
bankovní spojení: Česká národní banka 
číslo účtu:  
 
(dále jen „objednatel“) 
 
uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „dodatek“) 

 
 

I. Úvodní ustanovení 
1.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21.11.2005 smlouvu o poskytování služeb v oblasti životního 

prostředí, číslo: 10000669 (dále jen „smlouva“) která byla změněna: 

  

- dodatkem č. 1, jež byl uzavřen dne 5.12.2007 

- změnou cenové přílohy č. 2, uzavřené dne 6.2.2009 

- změnou cenové přílohy č. 2, uzavřené dne 31.3.2011 

-změnou cenové přílohy č. 2, uzavřené dne 1.12.2011 

- Dodatkem č. 5, uzavřeným dne 30.6.2021 

 
II. Předmět dodatku 

 
2.1. Smluvní strany se dohodly na úpravě cen, pročež stávající příloha č. Příloha č. 2 – Podmínky 

poskytování služby a cenová ujednání, Služba č. 2 – Převzetí a odvoz odpadů za účelem jejich 
dalšího zpracování je nahrazena novou Přílohou č. 2 – Podmínky poskytování služby a cenová 
ujednání, Služba č. 2 – Převzetí a odvoz odpadů za účelem jejich dalšího zpracování, která je 
přílohou tohoto dodatku. 
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III. Závěrečná ustanovení 

3.1. Tento dodatek je platný dnem podpisu a účinný a účinný dnem 1.2.2022. 

3.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že tato smlouva se uzavře až po datu účinnosti, tzn. po datu 
1.2.2022, pak na plnění provedená mezi nimi od data účinnosti, tzn. od data 1.2.2022 se hledí tak, že 
byla provedena dle této smlouvy 

3.3. Dále uvedené přílohy tohoto dodatku jsou novými přílohami: 

Příloha č. 2 – Podmínky poskytování služby a cenová ujednání, Služba č. 2 – Převzetí a odvoz odpadů za 
účelem jejich dalšího zpracování 

 

 

V ........................ dne ..................... V ........................ dne ..................... 

Za zhotovitele:  Za objednatele: 
Bc. Jakub Vach RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc 
ředitel divize Čechy, na základě plné moci  statutární zástupce 
 




