
DODATEK  Č.  1 

 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

„ODSTRANĚNÍ ODPADU“ 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník mezi níže uvedenými účastníky  

(dále jen “Smlouva“)  

číslo smlouvy v evidenci:  

Objednatele:  1225/21/06/PO   Zhotovitele: 2103146508 

 

I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: 

Název společnosti: Fakultní nemocnice Plzeň 

Sídlo:   Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň 

 Zastoupený:  MUDr. Václav Šimánek, Ph.D., ředitel Fakultní nemocnice Plzeň  

 IČO:   00669806 

 DIČ:   CZ00669806 

 Bankovní spojení: ČNB  

 Číslo účtu:  33739311/0710 

 

1.2 Zhotovitel:     

Název společnosti: Recovera Využití zdrojů a.s. 

Sídlo:   Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady 

 Zastoupený:  Ing. Mojmír Zálešák, člen představenstva 

                                               Ing. Michal Stieber, člen představenstva 

IČO:   25638955 

 DIČ:   CZ25638955 

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 

 Číslo účtu:  27-9328790297/0100 

 
uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „dodatek“) 
 

preambule 
 
Zhotovitel s účinností od 19. 4. 2022 změnil obchodní jméno a dále vystupuje jako Recovera Využití  
zdrojů a.s. Změna názvu společnosti nijak nemění stávající podmínky a povahu uzavřených smluv ani 
dosavadní způsob poskytování služeb. Veškeré stávající smlouvy zůstávají zachovány v jejich původním 
znění. 

 



II. 

2.1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20. 12. 2021 smlouvu o dílo „Odstranění odpadů“, číslo 
objednatele: 1225/21/06/PO, číslo zhotovitele: 2103146508 (dále jen „smlouva“). 

2.2. S ohledem na vývoj smluvního vztahu založeného smlouvou a v čase sjednané změny se smluvní 
strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění následující ustanovení smlouvy. K 
vedenému smluvní strany přistoupily s ohledem na globální růst cen energií, pohonných hmot, 
základních surovin a ostatních výrobních nákladů, které nemůže Zhotovitel ovlivnit, a které nebylo 
možno předvídat při zpracování nabídky a uzavření smlouvy. Tyto důvody Zhotovitel řádně prokázal. 

 

III. 

3.1. Článek 6. Cena a způsob její úhrady, odst. 6.1. se nahrazuje tímto textem: 

6.1. Za odstranění odpadů uvedených v odstavci 4.1, včetně přepravy odpadů z místa naložení 

(provozovny FN Plzeň) do místa odstranění a včetně nezbytné manipulace a dalších služeb 

stanovených touto smlouvou, se celková cena stanovuje následovně:  

a) do 31. 12. 2022 

kat. číslo kat. Název 

 

 

 

Cena za 

odstranění 1kg 

odpadu v Kč 

bez DPH 

18 01 03 N 

Odpady na jejichž sběr a 

odstraňování jsou kladeny zvláštní 

požadavky s ohledem na prevenci 

infekce 

 9,57 

 
b) od 1. 1. 2023 

 

Číslo dle 

katalogu 

odpadů 

kategorie 

odpadu 
název odpadu Poznámka 

Cena za 

odstranění 

1kg odpadu 

v Kč bez DPH 

18 01 01 O/N 
Ostré předměty (kromě čísla 

18 01 03) 
Použité 9,57 

18 01 02 O/N 

Části těla a orgány včetně 

krevních vaků a krevních 

konzerv (kromě čísla 18 01 03) 

 9,57 

18 01 03 N 

Odpady, na jejichž sběr a 

odstraňování jsou kladeny 

zvláštní požadavky s ohledem 

na prevenci infekce 

Včetně 

infekčního skla 
9,57 

18 01 04 O 

Odpady, na jejichž sběr a 

odstraňování nejsou kladeny 

zvláštní požadavky s ohledem 

na prevenci infekce 

 9,57 



18 01 08 N Nepoužitelná cytostatika  9,57 

18 01 09 N 
Jiná nepoužitelná léčiva 

neuvedená pod číslem 18 01 08 
 9,57 

 
- součástí odvozu odpadu 180103 je i odvoz infekčního skla: 

 areál Bory – 120 l červené plastové popelnice rozmístěné na stanovištích u 

nádob na infekční odpady – svoz denně spolu s infekčním odpadem. 

 Lochotín – velkokapacitní kontejner umístěný na stanovišti U Dubu – 

vývoz na zavolání. 

 

 

IV. 

4.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se všemi ustanoveními tohoto dodatku (včetně jeho příloh), 
všechna tato ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením dodatku využily 
možnosti dodatečného vysvětlení jeho ustanovení. Žádná ze smluvních stran neshledala, že by 
některé ustanovení bylo pro ní zvláště nevýhodné, hrubě odporovalo obchodním zvyklostem nebo 
zásadě poctivého obchodního styku. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich 
pravé a svobodné vůle, učiněné nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, výslovně berou 
na vědomí, že jsou svými projevy vůle vázáni a na důkaz toho tento dodatek podepisují. 

 

 

 

V Praze dne ..................... V Plzni dne ..................... 

 

 
 
 
 
 
......................................................... .........................................................   
Za zhotovitele: Za objednatele: 

SUEZ CZ a.s. Fakultní nemocnice Plzeň 
Ing. Mojmír Zálešák       MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. 

člen představenstva                     ředitel FN Plzeň 

 

 

 

 

 

 
......................................................... 
Ing. Michal Stieber 

člen představenstva 


