
 

Dodatek č. 2 

Smlouvy na poskytování služeb svozu, odvozu a odstraňování specifických 

nebezpečných odpadů - evidenční číslo 071/19 
(dále jen „Dodatek č. 2“) 

 

uzavřené mezi těmito smluvními stranami: 
 

 

1. Fakultní nemocnice Bulovka 

se sídlem:   Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 - Libeň 

kterou zastupuje:  Mgr. Jan Kvaček, ředitel 

IČO:    000 64 211 

DIČ:   CZ00064211 

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu:    xxxxxxxxxxxxxxxxx 

datová schránka:  n9hiezm 

(dále jen „Objednatel“ nebo též „FNB“) 

 

a 

 

2. Recovera Využití zdrojů a.s. 

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

kterou zastupuje:  Ing. Mojmír Zálešák, člen představenstva a 

   Ing. Michal Stieber, člen představenstva 

IČO:   25638955 

DIČ:   CZ25638955 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

vložka 9378 

 (dále jen „Poskytovatel“) 

(Objednatel a Poskytovatel dále společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní 

strana“) 

 

 

Čl. 1  

Úvodní ustanovení 

1.  Smluvní strany konstatují, že: 

- dne 1. ledna 2021 nabyl účinnost zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen 

„zákon“), který nahradil dosavadní zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který byl platný a účinný 

v době, kdy Objednatel, jakožto veřejný zadavatel ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 

zadával veřejnou zakázku s názvem „Svoz, odvoz a odstraňování specifických 

zdravotnických odpadů vyprodukovaného v NNB – nebezpečných odpadů a ostatních 

odpadů“, č. ev. ve Věstníku veřejných zakázek Z2019-031730, na základě výsledku 

které došlo k zadání předmětné veřejné zakázky Poskytovateli; 



- v souladu s ustanoveními § 103-115 zákona a jeho přílohy č. 9 – Sazby poplatku za 

ukládání odpadů na skládku a procenta, kterými se rozpočty podílejí na výnosu 

poplatků, došlo od 1. ledna 2022 k dalšímu navýšení poplatku za ukládání odpadů na 

skládku; 

- v důsledku zásadního nárůstu nákladů a vstupů, především výrazného nárůstu cen 

energií v řádu stovek procent, přičemž na náklady související se spalováním odpadu 

má vliv zejména cena plynu; 

- aktuální přetížení spaloven nebezpečných odpadů zvyšuje náklady na jejich opravy a 

údržbu a současně dochází ke zvýšeným nákladům na zajištění skladovacích kapacit a 

logistiky svozů odpadů;  

- změna složení odpadů ze zdravotnických zařízení, a tedy i Objednatele, v důsledku 

nemoci SARS-CoV-2, způsobila, že došlo k výraznému nárůstu objemu svážených 

odpadů až o 50 %, ale souběžně došlo ke snížení měrné hmotnosti odpadů, pročež se 

významně navyšují jak přepravní náklady, tak i náklady na odstranění odpadu ve 

spalovnách, vztaženo k měrné jednotce (t);  

- cenová nestabilita a turbulentní změny cen pohonných hmot, zejména jejich skokové 

navýšení o desítky procent v důsledku války na Ukrajině, kdy dle predikcí a 

v důsledku přetrvávání sankcí uvalených na Ruskou federaci, jež můžou v konečném 

důsledku vyústit až v zákazu importu ruské ropy, nelze přepokládat v brzké době 

zásadní stabilizací. 

2.  Smluvní strany vědomé si reality, že výše uvedené skutečnosti představují okolnosti, 

jejichž dobu trvání a dosah na Smlouvu nešlo rozumně a objektivně předvídat s náležitou 

péčí při jejím zadání, přičemž Objednatel současně posoudil kritéria 3E, dochází na základě 

Dodatku č. 2 k zapracování valorizační doložky, jejímž cílem je narovnání ekonomického 

vychýlení vztahu mezi Poskytovatelem a Objednatelem. 

3. Objednatel dále bere na vědomí, že s účinností od 19. dubna 2022 došlo na základě 

ukončení procesu fúze se skupinou Veolia ke změně obchodního názvu společnosti SUEZ 

CZ a.s., na společnost Recovera Využití zdrojů a.s. 

 

Čl. 2 

Předmět Dodatku č. 2 

Smluvní strany na základě výše uvedeného, dále dle článku 12. odst. 7 Smlouvy na poskytování 

služeb svozu, odvozu a odstraňování specifických nebezpečných odpadů ze dne 15. 11. 2019, 

ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 1. 3. 2021 (dále jen „Smlouva“) a v souladu s ustanovením 

§ 222 odst. 6 ZZVZ, dohodly na následující změně Smlouvy:  

- stávající znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Položkový ceník se ruší a nahrazuje novým 

zněním, které tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku č. 2. 

 

 

Čl. 3 

 Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají i nadále v platnosti. 

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

nabývá ke dni 1. května 2022, bude-li k tomuto datu uveřejněn v registru smluv postupem 

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, není-li dále stanoveno jinak. 

3. Uveřejněním Dodatku č. 2 podle odstavce 2. tohoto článku se rozumí vložení 

elektronického obrazu textového obsahu Dodatku č. 2 v otevřeném a strojově čitelném 

formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.  

4. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 2 (plné znění včetně přílohy) zašle správci 

registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 

5. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

6. Zástupci smluvních stran potvrzují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetli, 

porozuměli jeho obsahu, uzavírají jej svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují své 

vlastnoruční podpisy. 

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je nová příloha č. 1 smlouvy: 

• Příloha č. 1 – Položkový ceník 

 

 

Objednatel: 

V Praze dne:  

 

Elektronicky podepsáno dne 29. 4. 2022 

v. z. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. 

 

Poskytovatel: 

V Praze dne:  

 

Elektronicky podepsáno 26. 4. 2022 

............................................................................ 

Fakultní nemocnice Bulovka 

Mgr. Jan Kvaček  

ředitel nemocnice 

 

 

........................................................................ 

Recovera Využití zdrojů a.s. 

Ing. Mojmír Zálešák  

člen představenstva 

 

 Elektronicky podepsáno 28. 4. 2022 

 

 

 

                                                                                                   ……………………………………………. 

                                   Recovera Využití zdrojů a.s. 

                                                                        Ing. Michal Stieber 

                                                                         člen představenstva 

 

 

 

 

 

 
 


