
Dodatek č. 2 k 

 

 

MANDÁTNÍ SMLOUVĚ 
uzavřené dle ustanovení § 566 a násl. zák. č. 513/ 1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 
 

 
Smluvní strany 

 
1.1. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 
se sídlem: Revoluční 26, 400 11 Ústí nad Labem 
IČ:     25013891 
DIČ:  CZ25013891 
zastoupen: Ing. Radek Chobot 
 
Registrace:  
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945  
 
(dále též jen „mandant“ nebo DPmUL a.s.) na straně jedné 
 
a 
 
1.2. Ing. Bc. Stanislav Šůna 
místem podnikání: Klíšská 723/72, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše 
IČ:     88590046 
DIČ:  CZ6505312044 
 
Oprávnění k podnikání: Živnostenský list vydaný živnostenským odborem Magistrátu města 
Ústí nad Labem dne 22.02.2012 pod č.j. ŽO/1735/2012/Mi/3 
 
(dále  též jen „mandatář“) na straně druhé 
 
 

se mění takto: 

9.2. Za zařízení záležitosti pro mandanta, které je předmětem této smlouvy, obdrží 
mandatář odměnu: 
           a) za zařizování běžných záležitostí ve výši 12 000,- Kč (slovy: dvanácttisíckorun 

českých) za každý celý měsíc činnosti ve prospěch mandanta dle této smlouvy,  
 

 

 

 

 

 



Příloha č.1 
 
 

Ekolog společnosti 
 

V souladu s mandátní smlouvou ze dne 29. března 2012 a dále v souladu s Organizačním 
řádem a organizačními a řídícími akty společnosti DPmUL a.s. zabezpečuje ekolog 
společnosti pro mandanta níže uvedené činnosti: 
 
1/ Oblast vodního hospodářství: 
- upozornění na případné nedostatky z hlediska platné legislativy a zajištění potřebných 
náležitostí v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách.,a v souvisejících vyhlášek a 
nařízení, včetně vyřízení potřebných dokladů a povolení, 
- zpracování provozních řádů čistících zařízení – čistírny odpadních vod, lapoly, 
- zpracování provozních řádů skladu ropných produktů, včetně havarijních opatření, 
- odběry vzorků odpadních vod pro chemické rozbory a jejich vyhodnocování, případně 
návrh opatření k odstranění nedostatků 
- hlášení o vodách za uplynulý rok – vždy do 31.1. roku následujícího 
- dohlíží na odběr pitné vody, sleduje množství odebrané vody na jednotlivých 
objektech DP, eviduje odběr pitné vody na základě podkladů dodaných pracovníky DP 
a upozorňuje na výkyvy v odběru vody 
  
2/ Oblast odpadového hospodářství:  
Zajištění dokladové části k nakládání s odpady v souvislosti se zákonem č. 185/2001 Sb. o 
odpadech.,ve znění pozdějších předpisů a prováděcími vyhláškami k uvedenému zákonu č. 
381/2001 Sb. Katalog odpadů, a č. 383/2001 Sb., tj: 
- souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady včetně jeho případné aktualizace, 
- hlášení o produkci odpadu za uplynulý rok – vždy do 15.2. roku následujícího 
- zpracování Identifikačních listů nebezpečného odpadu (dále jen NO) 
- zpracování, případně aktualizace provozních řádů skladování nebezpečných odpadů 
- dohled nad nakládáním s odpady tj. třídění, shromaždování, skladování apod., 
- evidence odpadů, poradenství v oblasti průběžné evidence odpadů, informace ke třídění 
odpadů a nakládání s nimi, 
- průběžné informace o novelách zákonů a vyhlášek, včetně zajištění nových požadavků 
v souladu s platnou legislativou. 
 
3/ Ochrana Ovzduší:  
Informace o platné legislativě na ochranu ovzduší tj.: 
- zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami a prováděcí vyhlášky 
- měření emisí dle prováděcích vyhlášek , 
- zpracování hlášení o znečištění ovzduší – střední a malé zdroje, výpočet poplatků za 
znečištění ovzduší, vždy do 31.3. následujícího roku 
 
4/ Chemické látky a přípravky:  
Zabezpečení plnění legislativy a to především zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů a dalších souvisejících předpisů tj: 
- zabezpečení nakládání s chemickými látkami a přípravky, 
- proškolení a následné proškolování vybraných pracovníků k nakládání s chemickými 
látkami a přípravky, 
- odborný dohled a stanovení příp. opatření v souladu s platnou legislativou, 
 
5/ Ochrana přírody a krajiny: 
Zabezpečení plnění legislativy a to především zákona č. 114/1992 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů tj: 



- zabezpečení podklady pro povolení kácení dřevin rostoucích mimo les a jeho 
vyřízení, 
- odborný dohled a stanovení příp. opatření v souladu s platnou legislativou, 
 
6/ Účast při kontrolách správních orgánů, vyřizování korespondence a další ujednání a 
služby dané platnou legislativou v oblasti ŽP. 
 
 
Kontaktní osobou určenou mandantem k zajištění podmínek pro činnost mandatáře dle 
mandátní smlouvy ze dne 29. března 2012, především pak k zajištění potřebných náležitostí 
a informací dle pokynů a sjednaných potřeb mandatáře a k zajištění některých povinností 
mandanta k plnění platné legislativy včetně interní organizace, dále pak osobou určenou pro 
převzetí prací mandatáře je  
                          
Provozně-technický náměstek Dopravního podniku 
 
Smluvní strany se dohodly na následující časové koordinaci činnosti směřující k naplňování 
účelu mandátní smlouvy ze dne 29. března 2012: 
 
1. Pravidelná přítomnost mandatáře na pracovištích DPmUL a.s. v Ústí nad Labem, 

týdně 12 hodin ve dny předem nahlášené kontaktní osobě a nebo vždy po dohodě 
podle potřeby smluvních stran, 

2. V průběhu měsíce dle potřeby smluvních stran a dle termínů sjednaných s orgány státní 
správy (kontroly, šetření, školení apod.) nebo k plnění termínů vyplývajících z platné 
legislativy. 

 
 

Dodatek č.2 nabývá účinnost dne 1. května  2014 

 

 

 

 

 

……………………………………………                  …………………………………………. 
     Ing. Radek Chobot     Ing. Bc. Stanislav Šůna 
 


