
ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

DOHODA O UKONČENÍ 
SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

Č. 1491/2018 
ZE DNE 12.09.2018

Smluvní strany:

Ú střední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice P raha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR 
se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
IČO: 61383082
DIČ: CZ61383082
zastoupená: prof, MUDr. Miroslavem Zavoralcm, Ph.D., ředitelem

(dále jen ..objednatel“)

a

SUEZ CZ a.s.

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9378 

se sídlem: Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 -  Vinohrady

IČO: 25638955

DIČ: CZ25638955

zastoupen: 1 ng. Moj m írem Zál eŠákem, obch odně provozním ředitel em ,

předsedou představenstva 

(dále jen „poskytovatel“)

Objednatel a poskytovatel dále společně jako „smluvní strany“

uzavírají tuto dohodu o ukončení smlouvy o poskytování služeb (dále jen „dohoda“):

I .

1 Smluvní strany uzavřely dne 12.09.2018 na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce 
s názvem „Likvidace nebezpečného odpadu produkovaného UVN“ (cv. č. ve Věstníku VZ Z2018- 
007558), smlouvu o poskytování služeb, ev. č. objednatele 1491/2018-SML, jejímž předmětem je 
likvidace nebezpečného odpadu produkovaného objednatelem (dále jen „Smlouva“).
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2. Smluvní strany konstatují, že po uzavření Smlouvy došlo kníže uvedeným skutečnostem, které ani 
s náležitou péčí nemohla žádná z nich předvídat v době uzavření Smlouvy:

a. v souvislosti s neočekávanou energetickou krizí došlo k nárůstu cen energií v řádu stovek 
procent, přičemž na náklady související se spalováním odpadu má vliv především cena plynu. 
V této souvislosti je třeba poznamenat, že v důsledku legislativních změn došlo k přesměrování 
významného množství odpadů ze skládek právě na spalovny,

b. aktuální kapacity zařízení na odstraňování zdravotnických odpadů jsou na hranici vyčerpání 
v porovnání se současnou produkcí zdravotnického odpadu v ČR,

c. přetížení spaloven nebezpečného odpadu tak zvyšuje náklady na jejich provoz a vede k růstu 
cen za zajištění skladovacích kapacit a logistiky svozu odpadu,

d. v důsledku situace způsobené onemocněním covid-19 se změnilo složení odpadů 
produkovaných objednatelem, kdy došlo k výraznému nárůstu objemu svážených odpadů až o 
50 %, ale souběžně tato situace vedla ke snížení měrné hmotnosti odpadů, což navyšuje náklady 
na přepravu i odstranění odpadu ve spalovnách, avšak ceny dle Smlouvy jsou vztaženy k měrné 
jednotce - 1.

3. Z uvedeného důvodu nelze v plnění Smlouvy za stávajících podmínek pokračovat a potřebnou úpravou 
Smlouvy by došlo k podstatné změně závazku. S ohledem na uvedené se smluvní strany v souladu s ČI. 
X odst. 2 Smlouvy dohodly na ukončení Smlouvy, a to uplynutím dne 30.04.2022,

11.

4. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaslat tuto dohodu správci registru smluv k uveřejnění podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů splní objednatel do 10 
pracovních dnů ode dne uzavření této dohody. Obě smluvní strany prohlašují, že žádná část dohody 
neobsahuje jejich obchodní tajemství.

5. Tato dohoduje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou. 
Toto ustanovení se nepoužije v případě, kdy smluvní strany podepíší dohodu elektronickými podpisy.

6. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem řádně přečetly a souhlasí s jejím 
obsahem, že nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže 
připojují své podpisy.

V Praze dne: V Praze dne:

Za objednatele:
prof. MUDr. 
Miroslav 
Zavoral Ph.D.

Digitálně podepsal 
prof. MUDr. Miroslav 
Zavoral Ph.D.
Datum: 2022.04.26 
11:42:02+02'00'

Za poskytovatele: Ing.
Mojmír
Zálesák

Digitálně 
podepsal Ing. 
Mojmír Zálesák 
Datum: 2022.03.23 
16:45:04 +01'00'

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. ing. Mojmír Zálesák
ředitel Ústřední vojenské nemocnice Pralia předseda představenstva SUEZ CZ a.s.

-  Vojenské fakultní nemocnice Praha

2


