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DODATEK C. 10
KE SMLOUVE O ODVOZU
A LIKVIDACI PEVNÉHO DOMOVNÍHO ODPADU
(dále jen ,,Dodatek")

uzavrený podle § 1746 odst. 2 a násl. zákona c. 89/2012 Sb., obcanský zákoník,
ve znení pozdejších predpisu (dále jen ,,Obcanský zákoník"),
mezi smluvními stranami:

Ceská republika - Ministerstvo životního prostredí
se sídlem:
ICO:

Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
00164801 (není plátcem DPH)

za kterou jedná:

Ing. Martina Setzerová, reditelka odboru provozního
a správy majetku
CNB Praha 1
7628001/0710

bankovní spojení:
císlo úctu:

(dále jen ,,Puvodce odpadu")

a

AVE Pražské komunální služby a.s.
se sídlem:
Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10
ICO:
07725680
DIC:
cz07725680 (je plátcem DPH)
zapsaná:
obchodní rejstrík vedený u Mestského soudu v Praze
pod sp. zn.: B 24039
za kterou jedná:
Dagmar Bocková, vedoucí obchodního oddeleni, a
Michal Barták, poradce pro ekologii, na základe plné moci
bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
císlo úctu:
1387533569/2700

(dále jen ,,Oprávnená osoba")
(Puvodce odpadu a Oprávnená osoba dále jednotlive také jako ,,Smluvní strana"
a spolecne jako ,,Smluvní strany").
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l.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.

Smluvní strany spolu dne 21. 11. 1994 uzavrely smlouvu o odvozu a likvidaci pevného
domovního odpadu, vedenou v Centrálni evidenci smluv Puvodce opadu
pod ev.c.: 940003, a následne 9 jejích dodatku (dále jen ,,Smlouva ev.c. 940003").

|.2.

V dusledku zmen v osobe Oprávnené osoby, resp. za úcelem zohledneni techto zmen,
jak jsou popsány níže v tomto Dodatku, se Smluvní strany dohodly na uzavrení tohoto
Dodatku.

II.
11.1.

PREDMET DODATKU

Oprávnená osoba písemne oznámila Puvodci odpadu, že ke dni 01. 01. 2019
byl do sbírky listin obchodního rejstríku Mestského soudu v Praze zapsán vklad cásti
závodu ,,provozovna C 20 Praha" obchodní spolecnosti AVE CZ odpadové hospodárství
s.r.o.. se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, ICO: 49356089, ve prospech
obchodní spolecnosti AVE Pražské komuná|ní služby a.s. jako nástupnické spolecnosti.

11.2.

V dusledku tohoto vkladu cásti závodu se nástupnickou spolecnosti vstupujÍcÍ
do všech práv a povinností závodu ,,provozovna C 20 Praha" obchodní spolecnosti
AVE CZ odpadové hospodárství s.r.o. stala spolecnost AVE Pražské komunálni služby
a.s., se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, ICO: 07725680, zapsaná
v obchodním rejstríku vedeném u Mestského soudu v Praze, odd. B, vložka c. 24039
(viz také identifikace Smluvních stran v úvodu tohoto Dodatku). jediným akcionárem
spolecnosti AVE Pražské komunální služby a.s. je spolecnost AVE CZ odpadové
hospodárství s.r.o.

11.3.

S ohledem na výše uvedené veškeré služby na základe uzavrené Smlouvy ev.c. 940003
poskytované ze strany provozovny Praha (spolecnosti AVE CZ odpadové hospodárství
s.r.o.) dále za stejných podmínek poskytuje spolecnost AVE Pražské komunální služby
a.s. Zmena vlastníka závodu nemá vliv na úcinnost uzavrené Smlouvy ev.c. 940003,
ve které vystupovala jako Oprávnená osoba spolecnost AVE CZ odpadové hospodárství
s.r.o. a která prešla na obchodní spolecnost AVE Pražské komunální služby a.s.

11.4.

Ostatní ustanovení Smlouvy ev.c. 940003 zustávají nezmenena.

III.

ZÁVERECNÁ USTANOVENÍ

Ill.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu obema Smluvními stranami
a úcinnosti dnem jeho uverejnení v Informacním systému Registr smluv (dále
jen ,,ISRS") dle podmínek stanovených zejména zákonem c. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách úcinnosti nekterých smluv, uverejnováni techto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znení pozdejších predpisu. Oprávnená osoba bezvýhradne
souhlasí s uverejnením celého znení tohoto Dodatku a Smlouvy ev.c. 940003 vcetne
jejich dodatku c. 1 - 9 v ISRS a na profilu Puvodce odpadu, popr. na dalších místech,
v souladu s príslušnými právními predpisy. Uverejneni tohoto Dodatku na místech
požadovanými právními predpisy provede Puvodce odpadu.
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lll.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, pricemž
2 si ponechá Puvodce odpadu a 1 vyhotovení obdrží Oprávnená osoba.
Ill.3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek precetly, že porozumely jeho obsahu,
že byl uzavren po vzájemném projednáni a že tento Dodatek uzavírají na základe
své svobodné, pravé a vážné vule, prosté omylu, nikoliv v tísni nebo za nápadne
nevýhodných podmínek. Na dukaz toho pripojují Smluvní strany níže své podpisy.

Za Puvodce odpadu
V Praze, dne

22 -Ok- 2020

Ceská republika - Ministerstvo životního
prostredí
Ing. Martina Setzerová
reditelka odboru provozního
a správy majetku

Za Oprávnenou osobu
V P,,,,, d,,
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AVE Pražské komunální služby a.s.
Dagmar Bocková
vedoucí obchodního oddelení
na základe plné moci

AVE Pražské komunálni služby a.s.
Michal Barták
poradce pro ekologii

