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Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
●

●

●

REO, s.r.o.

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO
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TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 25. 8. 2008,
evidenční číslo smlouvy přidělené z Centrální evidence smluv 080057, ve znění jejích dodatků (dále
jen „Smlouva“), je uzavřen
MEZI
Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí
sídlo:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupenou:
Ing. Martinou Setzerovou, ředitelkou odboru provozního
IČO:
00164801
bankovní spojení:
ČNB Praha 1
číslo účtu:
7628001/0710
zástupce pro věcná jednání:
Miloš Udržal
DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,
a
REO, s.r.o.
sídlo:
Martinov 229, 277 13 Záryby
zastoupenou:
Mgr. Miloslavem Krejzou, MBA, jednatelem společnosti
IČO:
47543787
DIČ:
CZ-47543787
bankovní spojení:
GE Capital Bank, a.s.
číslo účtu:
1657001504/0600
zástupce pro věcná jednání:
Paed. Dr. Milena Krejzová
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 26508.
DÁLE JEN „Zhotovitel“
NA STRANĚ DRUHÉ,
Objednatel a Zhotovitel
SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

1.

ZMĚNY SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku, neboť mezi nimi došlo k dohodě,
že Zhotovitel bude pro Objednatele zajišťovat odvoz a odstranění odpadů, které dosud nebyly
předmětem Smlouvy a tedy součástí plnění Zhotovitele, a to odpadů uvedených
pod katalogovými čísly:
200111 – Textilní a kožešinový materiál
020304 – Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování
200301 – Směsný komunální odpad
150102 – Plastové obaly
200139 – Plasty
V důsledku této skutečnosti se mění příslušná ustanovení Smlouvy, jak dále uvedeno.
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1.1.

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění článku VI. odst.
5. Smlouvy mění tak, že za stávající text se připojuje text nový, který zní takto:
Toto ujednání se nepoužije v případě odvozu odpadu vedeného v příloze č. 1 pod katalogovými
čísly: 200111 – Textilní a kožešinový materiál, 020304 – Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo
zpracování, 200301 – Směsný komunální odpad, 150102 – Plastové obaly a 200139 – Plasty.
Po provedené změně tedy článek VI. odst. 5. Smlouvy zní následovně.
Pokud původce nevytíží dopravní prostředek nad 50% užitečné nosnosti nákladního
automobilu dle TP (tj. např. nad 1.500 Kg u typu AVIA), bude odběratel účtovat dopravu
v obvyklých cenových relacích (např. AVIA 22,00 Kč/km).
Toto ujednání se nepoužije v případě odvozu odpadu vedeného v příloze č. 1 pod katalogovými
čísly: 200111 – Textilní a kožešinový materiál, 020304 – Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo
zpracování, 200301 – Směsný komunální odpad, 150102 – Plastové obaly a 200139 – Plasty.

1.2.

Smluvní strany se dále dohodly, že účinností tohoto Dodatku se mění příloha
č. 1 Smlouvy a to tak, že se do přílohy č. 1 doplňují nové katalogové položky, jak dále
uvedeno:
Kat. číslo 200111

Textilní a kožešinový materiál

4,- Kč/kg

Kat. číslo 020304

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

5,- Kč/kg

Kat. číslo 200301

Směsný komunální odpad

3,- Kč/kg

Kat. číslo 150102

Plastové obaly

3,- Kč/kg

Kat. číslo 200139

Plast

3,- Kč/kg

S odkazem na výše uvedené skutečnosti se příloha č. 1 Smlouvy („cena předmětu smlouvy“)
v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku označenou jako „Nezpracovaný
– nevyužitelný odpad“.
1.3.

Smluvní strany dále konstatují, že dne 19. 8. 2008 byl uzavřen dodatek č. 1 ke Smlouvě,
kterým byl rozšířen článek II. Smlouvy (předmět Smlouvy) o další plnění ze strany
Zhotovitele uvedená v odst. 3. tohoto článku spočívající v poskytování poradenské činnosti,
školení zaměstnanců a dalších činnostech specifikovaných v citovaném odst. 3. Smluvní
strany prohlašují, že sjednaly rovněž cenu za plnění uvedená v odst. 3., a to paušální částku
ve výši 2.000,- Kč měsíčně bez DPH s tím, že DPH bude účtováno podle aktuálního znění
příslušného právního předpisu. Vzhledem k tomu, že v dodatku č. 1 nebyl Smluvními stranami
dohodnut způsob úhrady této paušální měsíční částky, dohodly se Smluvní strany narovnat
tuto skutečnost zakotvením způsobu úhrady do tohoto Dodatku tak, jak po celou dobu
od uzavření dodatku č. 1 probíhal a probíhá, a dále se dohodly, že účinností tohoto Dodatku
se paušální částka zvyšuje o 1.000,- Kč, tedy na 3.000,- Kč měsíčně bez DPH.

1.4.

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se v článku III. odst. 4. Smlouvy
částka 2.000,- Kč nahrazuje částkou 3.000,- Kč, jinak zůstává tento odstavec nezměněn.

1.5.

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se do článku VI. Smlouvy
vkládá za odstavec 1. odstavec 2., který zní takto:
Paušální částka ve výši 3.000,- Kč bez DPH je hrazena měsíčně na základě přijaté faktury.
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1.6.

Objednatel prohlašuje a Zhotovitel bere na vědomí, že osobou oprávněnou jednat
za Objednatele ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku, tj. ve vztahu k odvozu a odstraňování
odpadů uvedených v tomto Dodatku, je:
Paní Šárka Vilímová, tel.: 267 122 177, email: Sarka.Vilimova@mzp.cz.

1.7.

Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nezměněná.

2.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1.

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 a dodatku č. 1 Smlouvy včetně cen a relevantních metadat v ISRS, popř.
na dalších místech, v souladu s příslušnými právními předpisy. Uveřejnění tohoto Dodatku
a ostatních dokumentů na místech požadovanými právními předpisy provede Objednatel.

2.2.

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

2.3.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Nezpracovaný – nevyužitelný odpad.

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.

Objednatel

V Praze, dne 9. 5. 2019

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Martina Setzerová

Zhotovitel

V Praze, dne 9. 5. 2019

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

ředitelka odboru provozního
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Příloha č. 1 k Dodatku

Nezpracovaný – nevyužitelný odpad
Kat. číslo

Druh odpadu zneškodnění

Cena Kč/kg

130205

Nechlorovaný, motorový a převodový olej

2,-

160107

Olejové filtry

12,-

200121

Zářivky

8,-

200133

Baterie a akumulátory

2,-

070710

Upotřebená absorční činidla

9,-

080111

Odpadní barvy a laky obsahující org. rozpouštědla
nebo jiné neb. látky

9,-

160103

Pneumatiky

5,-

200111

Textilní a kožešinový materiál

4,-

020304

Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování

5,-

200301

Směsný komunální odpad

3,-

150102

Plastové obaly

3,-

200139

Plast

3,-
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