
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování služeb

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.,
se sídlem Pražská 1321/38a, Hostivař, 102 00 Praha 10,
IČO: 493 56 089 , DIČ: CZ49356089
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 19775
číslo bankovní účtu:
tel.: email:
Zastoupen: Statutárními orgány - Ing. Radim Kotlář – jednatel společnosti

Ing. Aleš Hampl, MBA – jednatel společnosti
Ing. Dušan Svoboda – jednatel společnosti
Bc. František Dombek – jednatel společnosti

(dále jen jako „dodavatel“)

a

Město Frýdlant nad Ostravicí
se sídlem Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
IČO: 002 96 651
(dále jen jako „objednatel“)
Zastoupeno: RNDr. Helena Pešatová – starostka

Dodavatel a objednatel dále společně též „strany“ nebo „smluvní strany“ a jednotlivě též
„strana“ nebo „smluvní strana“

1. Preambule

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17.05.2017 smlouvu o poskytování služeb „Sběr, svoz a
likvidace biologicky rozložitelných odpadů na území města Frýdlant nad Ostravicí a
místních částí“, která byla upravena zněním Dodatku č. 1 ze dne 11.9.2019 (dále jen
„Smlouva”).

1.2. V souvislosti s nárůstem míry inflace za období od uzavření smlouvy a dosavadní nárůst
míry inflace za rok 2022, mají smluvní strany zájem na úpravě výše cen sjednaných ve
Smlouvě.

1.3. Strany konstatují, že za účelem vyloučení jakýchkoli pochybností uzavírají k provedení výše
uvedených změn tento dodatek ke Smlouvě, a to v souladu s čl. 17.5 Smlouvy.

2. Změny a doplnění smlouvy

2.1 Strany se dohodly, že cena stanovená v Příloze č. 1 tohoto dodatku bude podléhat
pravidelné meziroční úpravě cenové hladiny (tj. zvýšení cen o míru nárůstu cen inflace,
nebo naopak snížení cen o míru deflace). Ceny jednotlivých dílčích složek ceny na další rok
budou vždy upraveny nejdříve 20. ledna nového roku, a to vždy na celý rok následující o
míru inflace za rok předcházející. Jako koeficient bude užit meziroční index spotřebitelských



2/4 

cen (CPI) Českého statistického úřadu1, který stanoví hodnotu průměrné roční inflace za 
předcházejících 12 měsíců. Úprava ceny bude probíhat následovně:  

 
C + (C * CPI) = NC  

 
 

C  cena za rok předchozí ve vztahu k dílčí složce ceny 
CPI   průměrná roční inflace za předchozí rok vyjádřená v procentech 
NC   nová cena, která je platná pro následující rok po indexaci  
 

2.2 K navýšení či snížení ceny (vč. jejích jednotlivých složek) o míru inflace přitom může dojít 
pouze jednou ročně nejdříve k 20. lednu příslušného kalendářního roku, přičemž poprvé 
může k navýšení či snížení dojít nejdříve 20. ledna 2023, a to o míru inflace či deflace nad 
stanovený rozsah za období roku 2022. Smluvní strany pro odstranění pochybností uvádí, že 
k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. 
Smluvní strany však mohou z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepsat zápis podepsaný 
oběma smluvními stranami. 
 

 

3. Závěrečná ustanovení 

3.1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná v jejich původním 
znění.  Dodavatel se zavazuje   po uzavření tohoto dodatku č.2 vzít svou výpověď smlouvy 
„Sběr, svoz a likvidace biologicky rozložitelných odpadů na území města Frýdlant nad 
Ostravicí a místních částí“ podanou dne 31.10.2022 zpět ve lhůtě 10 pracovních dnů od 
uzavření tohoto dodatku, jinak je dodatek č 2 neplatný.    

3.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv. Jeho uveřejnění zajistí objednatel. 

3.3. Každé ustanovení smlouvy lze vykládat pouze ve shodě s platnými právními předpisy a 
s ohledem na smysl a účel tohoto dodatku. V případě, že mezi dílčími ustanoveními dle 
tohoto dodatku a smlouvu vznikne jakýkoli rozpor, převažují ustanovení tohoto dodatku. 

3.4. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří jeho Příloha č. 1. 

3.5. O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města Frýdlant nad Ostravicí na své schůzi 
konané dne 2.12.2022, č. usnesení 3/8.3. 

3.6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

 

                                                 
 
1 srov. https://www.czso.cz/csu/czso/mira_inflace  
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Ve Frýdlantě nad Ostravicí dne 23.11.2022 V Frýdlantě nad Ostravicí dne 19.12.2022 
 
 
 

_________________________________  _________________________________ 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.   Město Frýdlant nad Ostravicí 
Ing. Pavel Tulach, ředitel provozovny  RNDr. Helena Pešatová, starostka 
objednatel     dodavatel    

 
 

_______________________________   
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.     
Ing. Michal Koňař, poradce pro ekologii     
objednatel 



 
 
 

Příloha č. 1 k dodatku 
Cena za 1 t BRO 20 02 01 bez DPH 1 890,- Kč 

 


