
 

 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb 

 

uzavřený mezi následujícími stranami: 

 

Česká republika – Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 
IČ: 00023817 
se sídlem Šrobárova 48, 100 41 Praha 10  
zastoupena Mgr. Irenou Storovou, MHA, ředitelkou  
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 

Recovera Využití zdrojů a.s. 
IČ: 25638955  
DIČ: CZ25638955   
se sídlem: Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 
zastoupena: XXX 
(dále jen „Poskytovatel“) 
 
 

Článek 1. 

Úvodní ustanovení 

1.01 Smluvní strany uzavřely na základě výsledku výběrového řízení č. ZMR01/2020 „Odvoz a 

likvidace odpadů od původce Státního ústavu pro kontrolu léčiv“ dne 5. 3. 2020   Smlouvu o 

poskytování služeb, jejímž předmětem je odvoz a likvidace odpadů SÚKL (dále jen „Smlouva“). 

1.02 S ohledem na objektivní nárůst cen energií, který se výrazně podílí na vstupních nákladech na 

odstranění zdravotnických odpadů ve spalovnách nebezpečných odpadů, se smluvní strany 

dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak je uvedeno v Článku 2. tohoto dodatku. 

 

Článek 2.  

Změna Smlouvy 

2.01  Do Smlouvy, konkrétně článku 2 Práva a povinnosti Poskytovatele se jako nový bod 2.08 doplňuje 

následující ustanovení:  

 „Smluvní strany se dohodly, že v případě naplnění kapacit spalovny nebezpečných odpadů či 

v případě její odstávky může Poskytovatel pozastavit odvoz odpadů uvedených pod kódy 18 01 

03 a 18 01 06, a to na dobu nejvýše 30 dnů.“ 

2.02  Příloha č. 1 Smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

2.03 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

 

 

Článek 3. 

Závěrečná ustanovení 



 

 

3.1 Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 1 je nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy. 

3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. 

3.3 Smluvní strany tímto prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 1 a že tento Dodatek č. 1 

vyjadřuje jejich pravou, vážnou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují osoby oprávněné za 

smluvní strany uzavřít tento dodatek své vlastnoruční podpisy. 

 

V Praze dne 16.5.2022               V Praze dne 4.5.2022  

 

 

________________________      ________________________ 

Mgr. Irena Storová, MHA       XXX 

ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Jednotkové ceny dle kategorií odpadu v tunách 



 

 

 

Nebezpečný odpad 

katalogové č. 

odpadu 
název odpadu 

kat. 

odpadu 

cena za odvoz a 

likvidaci 1 tuny 

odpadu bez DPH 

výše 

DPH  

cena za odvoz a 

likvidaci 1 tuny 

odpadu včetně 

DPH  

150110 

obaly obsahující zbytky 

nebezpečných látek nebo 

obaly těmito látkami 

znečištěné N 

 11 000,- 21%  13 310,- 

180103 

odpady, na jejichž sběr a 

odstraňování jsou kladeny 

zvláštní požadavky s 

ohledem na prevenci infekce N 

13 500,-  21%  16 335,- 

180106 

chemikálie, které jsou nebo 

obsahují nebezpečné látky N 
 18 000,- 21%  21 780,- 

200123 

vyřazená zařízení obsahující 

chlorofluorouhlovodíky N 
 4 000,-  21%  4 840,- 

200135 

vyřazené elektrické a 

elektronickézařízení 

obsahující nebezpečné látky 

neuvedené pod čísly 200121 

a 2001236 N 

 6 500,-  21%  7 865,- 

 

Ostatní odpad     

katalogové č. 

odpadu 
název odpadu 

kat. 

odpadu 

cena za odvoz a 

likvidaci 1 tuny 

odpadu bez DPH 

výše 

DPH 

cena za odvoz a 

likvidaci 1 tuny 

odpadu a včetně 

DPH  

150101 papírové a lepenkové obaly O 8 000,- 21% 9 680,- 

150102 plastové obaly O 13 500,- 21% 16 335,- 

150105 kompozitní obaly O 6 400,- 21% 7 744,- 

150107 skleněné obaly O 4 300,- 21% 5 203,- 

200101 papír a lepenka O 8 200,- 21% 9 922,- 

200136 

vyřazené elektrické a 

elektronické zařízení O 
4 000,- 21% 4 840,- 

200301 směsný komunální odpad O 4 300,- 21% 5 203,- 

200307 objemný odpad O 3 800,- 21% 4598,- 

 


