
Dodatek č. 1
smlouvy o zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu 

č. 489/2018
mezi smluvními stranami dne 14.11.2017 

(dále jen „Smlouva")

Smluvní strany:

Poskytovatel: SmP - Odpady a.s.
se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice
ve věcech smluvních zast.: Ing. Jiřím Strouhalem, výkonným ředitelem
ve věcech technických zast.:
č.ú.: veden u
IČO: 275 47 230 DIČ: CZ27547230
zapsaná v obchodním rejstříku KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 2804 
(dále jen „poskytovatel")

a

Objednatel: Anna Janečková
se sídlem: Pod Břízkami 800, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO: 674 75 400 DIČ: CZ456002024
(dále jen „objednatel")

uzavírají mze uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o zajištění služeb
souvisejících se svozem odpadu

(dále jen „dodatek")

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou Smlouvu, na základě níž je poskytovatel povinen zajišťovat 
pro objednatele služby související se svozem odpadu.

2. S ohledem na potřebu objednatele byl snížen počet odpadových nádob o 2 ks.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že čl. III. Cena a způsob platby nově zní:

„Cena a způsob platby
1. Cena služby pro jednotlivé druhy odpadů je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. K ceně 

bude připočítána DPH dle platných právních předpisů. Smluvní strany se dohodly, že cena 
uvedená v příloze č. 1 je úplná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
poskytovatele spojené s poskytováním služeb, jež jsou předmětem této smlouvy.

2. Ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou platné pro rok 2023. Poskytovatel je 
oprávněn ceny uvedené v příloze č. 1 jednostranně měnit, tato změna nepodléhá schválení 
objednatele. V případě změny cen je poskytovatel povinen tuto změnu oznámit 
objednateli před účinností těchto změn, a to například zasláním zálohové faktury na 
následující období. Pokud objednatel do 30 dní poskytovateli nesdělí, že se změnou cen 
nesouhlasí, platí, že změnu cen akceptoval s účinností uvedenou v oznámení o změně cen.

3. Fakturace bude provedena jednou ročně na základě faktury poskytovatele. Celková cena
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je násobkem celkového počtu svážených odpadových nádob a příslušné ceny sjednané pro 
kalendářní rok.

4. Poskytovatel se zavazuje vystavit a doručit objednateli fakturu nejpozději do 31. ledna 
příslušného kalendářního roku.

5. Splatnost faktury je dohodnuta v délce 14 dnů ode dne prokazatelného doručení 
objednateli.

6. Budou-li údaje na faktuře nesprávné či neúplné, je objednatel oprávněn fakturu 
do uplynutí termínu její splatnosti vrátit poskytovateli s označením údaje, který je na 
faktuře uveden nesprávně či který na faktuře chybí, přičemž vrácením faktury se ruší 
původní lhůta splatnosti. Poskytovatel bez zbytečného odkladu fakturu opraví či vystaví 
fakturu novou. Lhůta splatnosti běží ode dne prokazatelného doručení opravené či nové 
faktury objednateli.

7. Fakturu lze doručit též elektronicky na adresu:..............................................................
8. Veškeré platby fakturovaných částek budou provedeny bezhotovostním převodem na účet 

poskytovatele uvedený na faktuře.
9. Za okamžik úhrady fakturované částky se považuje okamžik, kdy dojde k připsání částky 

na účet poskytovatele.
10. V případě prodlení s úhradou faktury ve sjednaných termínech uhradí objednatel úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení."
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že se zrušují veškerá ujednání v Příloze č. 1 ke Smlouvě a 

nahrazují se ujednáními uvedenými v Příloze č. 1, která je uvedena v příloze dodatku

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a jsou nadále 
platná a účinná.

2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou výtiscích a každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení.
3. Poskytovatel prohlašuje, že je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 písm. n) 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. Pokud se na dodatek 
vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že smlouvu 
uveřejní poskytovatel. Poskytovatel uveřejní dodatek vyjma poskytovatelem zvolených údajů 
a informací, jejichž vyloučení, resp. znečitelnění zákon o registru smluv a navazující právní 
předpisy připouští. Pro případ předejití pochybnostem objednatel prohlašuje, že je 
poskytovatel oprávněn uveřejnit veškerý obsah smlouvy a že není v tomto směru vázán 
žádnými pokyny objednatele; to platí i tehdy, není-li povinnost uveřejnění smlouvy zákonem 
o registru smluv stanovena nebo je-li sporná a poskytovatel přesto smlouvu v registru smluv 
uveřejní.

4. V platnost vstupuje dodatek dnem podpisu oběma smluvními stranami a v účinnost dne 
1.2.2023, v případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv, nabývá 
účinnosti nejdříve okamžikem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Případné plnění stran 
v rámci předmětu Smlouvy v období od 1.2.2023 do nabytí účinnosti Dodatku se považuje za 
plnění podle Smlouvy ve znění Dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou ve 
znění Dodatku.

5. Účastníci smlouvy si Dodatek řádně přečetli, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem.
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V Pardubicích dne 23.1.2023

Za poskytovatele: Za objednatele:

Ing. Jiří Strouhal 
výkonný ředitel 

SmP - Odpady a.s

Anna Janečková
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