Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 080056

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
●

●

●

REO, s.r.o.

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTNUTÍ SLUŽEB
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TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ o poskytnutí služeb osoby
odborně způsobilé při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými
přípravky uzavřené dne 25. 9. 2008, evidenční číslo smlouvy přidělené z Centrální evidence
smluv: 080056 (dále jen „Smlouva“), je uzavřen
MEZI
Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí
sídlo:
zastoupenou:
IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce pro věcná jednání:

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
Ing. Martinou Setzerovou, ředitelkou odboru provozního
00164801
ČNB Praha 1
7628001/0710
Miloš Udržal
DÁLE JEN „Odběratel“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a
REO, s.r.o.
sídlo:
Martinov 229, 277 13 Záryby
zastoupenou:
Ing. Miloslavem Krejzou, jednatelem společnosti
IČO:
47543787
DIČ:
CZ47543787
bankovní spojení:
Moneta Bank, a.s.
číslo účtu:
1657001-504/0600
zástupce pro věcná jednání: PaedDr. Milena Krejzová
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C26508
DÁLE JEN „Dodavatel“
NA STRANĚ DRUHÉ,
Odběratel a Dodavatel
SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

1.

PREAMBULE

Smluvní strany konstatují, že uzavřely výše uvedenou Smlouvu, kterou se Dodavatel zavázal
zabezpečit pro Odběratele odborně způsobilou osobu, a to způsobilou pro nakládání s nebezpečnými
chemickými látkami a chemickými přípravky (dále jen „odborně způsobilá osoba“), přičemž rozsah
činností zajišťovaných, popř. poskytovaných odborně způsobilou osobou byl vymezen v příloze
č. 1 Smlouvy.
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2.

ZMĚNY SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, neboť mezi nimi došlo k dohodě o rozšíření
činností zajišťovaných a poskytovaných odborně způsobilou osobou, v důsledku čehož došlo
k rozšíření přílohy č. 1 Smlouvy. S odkazem na tuto skutečnost došlo dále mezi Smluvními stranami
k dohodě o zvýšení částky za poskytování služeb odborně způsobilé osoby a k úpravě platebních
podmínek.
V důsledku těchto skutečností se mění příslušná ustanovení Smlouvy, jak dále uvedeno.
2.1

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se do přílohy č. 1 Smlouvy
vkládají dále uvedená ustanovení, kterými se rozšiřuje výčet činností zajišťovaných
a poskytovaných odborně způsobilou osobou.
-

zajištění poradenských služeb při plnění povinností vztahujících se k nakládání
s NCHLS a vyplývajících z následujících ustanovení:
*

350/2011 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně
některých zákonů (výroba, dovoz, distribuce NCHLS),

-

vytvoření databáze nebezpečných chemických látek a chemických směsí, se kterými
je nakládáno (výroba, dovoz, prodej, používání, skladování, balení, označování,
vnitropodniková doprava) včetně průběžného doplňování nových látek a směsí
(aktualizace databáze), vyžádání bezpečnostních listů od jednotlivých dodavatelů
používaných NCHLS,

-

konzultace v oblasti značení NCHLS (piktogramy, štítky, bezpečnostní listy,
informační tabulky atd.),

-

práce s dětskou skupinou, zajištění prevence rizik z hlediska provozu skupiny
v návaznosti na používané NCHLS.

S odkazem na výše uvedené skutečnosti se příloha č. 1 Smlouvy v plném rozsahu nahrazuje
přílohou č. 1 tohoto Dodatku (seznam činností).
2.2

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se v článku III. (Ekonomické
vztahy) Smlouvy vypouští stávající znění odstavce 2. a nahrazuje se novým zněním takto:
2.

Cena za poskytování služeb odborně způsobilé osoby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto
Dodatku činí podle dohody Smluvních stran 4.000,- Kč měsíčně bez daně z přidané
hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní
úpravou 21 %, tedy 840,- Kč. Celková výše ceny včetně DPH tedy činí 4.840,Kč (dále jen „Cena“). Výše Ceny je konečná, závazná a obsahuje všechny případné
náklady vynaložené Dodavatelem v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy ve znění
tohoto Dodatku.
Dodavatel je dále oprávněn v souvislosti s poskytováním služeb odborně způsobilé
osoby účtovat Odběrateli cestovné ve výši 10,- Kč/1 km.

2.3

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se vypouští stávající znění
článku VI. (Fakturace) Smlouvy a nahrazuje se novým zněním takto:
1.

V případě, že v době plnění předmětu Smlouvy bude sazba DPH zákonem č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zvýšena nebo snížena,
je povinností Dodavatele účtovat k Ceně DPH podle aktuálního znění příslušného
právního předpisu.
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2.

Úhrada Ceny bude Odběratelem provedena bezhotovostním převodem na bankovní
účet Dodavatele uvedený výše v tomto Dodatku, a to na základě daňového dokladu
– faktury (dále jen „faktura“) vystavené Dodavatelem. Dodavatel je oprávněn
vystavit fakturu neprodleně po uplynutí příslušného kalendářního měsíce. Přílohou
faktury bude soupis poskytnutých služeb včetně vyúčtování cestovného, vznikl-li
na něj Dodavateli v uplynulém kalendářním měsíci nárok.

3.

Splatnost faktury činí 14 kalendářních dní ode dne jejího doručení Odběrateli.
Závazek úhrady se považuje za dodržený, je-li nejpozději v poslední den lhůty
odepsána předmětná částka z účtu Odběratele. Odběratel neposkytuje zálohy. Platby
budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou
v této měně.
Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude zejména
obsahovat tyto náležitosti: označení faktury a její číslo, identifikační údaje Smluvních
stran, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bez/včetně DPH)
a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura bude
označen evidenčním číslem Smlouvy přiděleným z Centrální evidence smluv
Odběratele: 080056 (viz také záhlaví tohoto Dodatku).

4.

Odběratel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby její splatnosti zpět Dodavateli,
pokud bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje anebo pokud
požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. Od doručení opravené
nebo doplněné faktury Odběrateli počíná běžet nová lhůta její splatnosti. Odběratel
není v takovém případě v prodlení.

5.

Bude-li Odběratel v prodlení s úhradou faktury, je Dodavatel oprávněn požadovat
úhradu úroku z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené příslušnými právními
předpisy.

3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1

Příloha č. 1 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

3.2

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna.

3.3

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „ISRS“) dle podmínek
stanovených zejména zákonem 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. Smluvní strany bezvýhradně souhlasí s uveřejněním celého znění tohoto
Dodatku i Smlouvy včetně cen a relevantních metadat v ISRS, popř. na dalších místech,
v souladu s příslušnými právními předpisy. Uveřejnění tohoto Dodatku včetně Smlouvy
na místech požadovanými právními předpisy provede Odběratel.

3.4

Tento Dodatek se uzavírá ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá
ze Smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

3.5

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – seznam činností.
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, jeho obsahu
rozumějí, že je tento Dodatek projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle a na důkaz
toho připojují své podpisy.

Odběratel

V Praze, dne 9. 5. 2019

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Martina Setzerová

Dodavatel

V Praze, dne 9. 5. 2019

REO, s.r.o.
Mgr. Miloslav Krejza
jednatel

ředitelka odboru provozního
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Příloha č. 1 Dodatku Smlouvy o poskytnutí služeb osoby odborně způsobilé při nakládání
s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi

Seznam činností:



zajištění poradenských služeb při plnění povinností vztahujících se k nakládání s NCHLS
a vyplývajících z následujících ustanovení:
*

350/2011 Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých
zákonů (výroba, dovoz, distribuce NCHLS),

*

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, v platném znění včetně navazujících předpisů – díl 8 zákona,
§ 44a, § 44b řešící nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými
přípravky,

*

zákona č. 262/2006 Sb. Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších změn – hlava
pátá, ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících
předpisů,



vytvoření databáze nebezpečných chemických látek a chemických směsí, se kterými
je nakládáno (výroba, dovoz, prodej, používání, skladování, balení, označování,
vnitropodniková doprava) včetně průběžného doplňování nových látek a směsí (aktualizace
databáze), vyžádání bezpečnostních listů od jednotlivých dodavatelů používaných NCHLS,




poradenství v oblasti prevence bezpečného nakládání s rizikovými NCHLS,



práce s dětskou skupinou, zajištění prevence rizik z hlediska provozu skupiny v návaznosti
na používané NCHLS,



1 x za rok školení osob, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými
směsmi (další okolnostmi vynucené školení již za úplatu, například doškolování nově
přijatých zaměstnanců),



vypracování písemných pravidel (pokynů) o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního
prostředí při práci s NCHLS a zásad poskytování předlékařské první pomoci, případně
projednání písemných pokynů s orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa
činnosti,




zastupování při kontrolách správních orgánů,



pravidelné konzultace a kontroly stavu nakládání s NCHLS s jeho následným zapracováním
do zápisu, vedení dokumentace o školeních, informacích a pokynech.

konzultace v oblasti značení NCHLS (piktogramy, štítky, bezpečnostní listy, informační
tabulky atd.),

v případě potřeby zabezpečení ohlašovací
chemickými látkami a chemickými směsmi,

povinnosti

při nakládání

s nebezpečnými

Kopie osvědčení OZO v prevenci rizik je přílohou Smlouvy.
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