Dodatek č. 24 ke smlouvě o zajištění svozu směsného
komunálního odpadu (SKO) č. 2327
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
se sídlem: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha
IČO: 49356089, DIČ: CZ49356089
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. C 19775
číslo bankovního účtu: 3133950003/2700
tel.: 602116788, email: petr.holubar@ave.cz
(dále jen jako „dodavatel“)
a
Obec Morašice
se sídlem: Morašice 121, 671 71 Hostěradice
IČO: 00637441
kontaktní email: obecmorasice@tiscali.cz
email pro zasílání elektronické fakturace: obecmorasice@tiscali.cz
(dále jen jako „objednatel“)
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 12. 12. 2001 smlouvu o zajištění svozu směsného komunálního
odpadu (SKO) č. 2327, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva”).

1.2.

V průběhu realizace Smlouvy došlo s účinností od 1. 1. 2021 ke změně právní úpravy, kdy nabyl
účinnosti nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“). V souladu
s novým zákonem o odpadech došlo mj. k podstatné změně způsobu účtování a vykazování
poplatků za ukládání odpadů na skládku, které se dotýkají povinností obou smluvních stran.
Vzhledem k této skutečnosti je nutno změnit způsob konstrukce smluvní ceny tak, aby v rámci
smluvní ceny byl samostatně vyjádřen poplatek za uložení odpadu. Smluvní strany proto mají
zájem upravit konstrukci smluvní ceny tak, aby naplňovala výše uvedené předpoklady.

1.3.

S ohledem na změnu míry inflace a další nárůst nákladů na poskytování služeb v období od
poslední úpravy cen za provedení prací a služeb mají smluvní strany dále zájem na úpravě výše
cen sjednaných ve Smlouvě způsobem stanoveným ve Smlouvě.

1.4.

Strany konstatují, že za účelem vyloučení jakýchkoli pochybností uzavírají k provedení výše
uvedených změn tento Dodatek ke Smlouvě.

1.5.

Smluvní strany dále konstatují, že změna Smlouvy prováděná tímto Dodatkem ve smyslu odst. 1.2
a 1.3 výše, není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu
ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, neboť úprava ceny spočívající ve změně způsobu kalkulace smluvní ceny
odpovídá změněným legislativním požadavkům a nesměřuje ke změně výše cen, úprava ceny ve
smyslu odst. 1.3 tohoto Dodatku pak odpovídá objektivně změněné cenové hladině způsobené
inflací a navýšení cen nákladů na poskytování služby a mechanismu úpravy ceny stanoveném
Smlouvou, a nenaplňuje tak podmínky pro posouzení změny závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku jako podstatné změny.
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2.

Změny a doplnění Smlouvy

2.1.
Strany se dohodly, že cena stanovená ve smlouvě se ruší a nahrazuje se cenou (vč. jejích
jednotlivých složek) uvedenou v Příloze č. 1 tohoto dodatku.
2.2.
Výše ceny, resp. jejích příslušných složek je stanovena s předpokladem, že objednatel pro
dané období úspěšně uplatní zákonný nárok na zahrnutí odpadu do dílčího základu poplatku za
ukládání komunálního odpadu na skládku ve smyslu § 157 zákona o odpadech (dále jen „třídicí
sleva“). V případě vyčerpání hmotnosti odpadu, pro který lze třídicí slevu uplatnit, resp. při jejím
neuplatnění, dojde k odpovídajícímu navýšení ceny zohledněním výše poplatku v sazbě za
ukládání využitelných odpadů dle účinného znění přílohy č. 9 zákona o odpadech. Nastane-li
taková situace, smluvní strany se zavazují upravit takto ceny prostřednictvím dodatku ke Smlouvě.
2.3.
Součástí ceny dle odst. 2.1 tohoto Dodatku je rovněž poplatek za ukládání odpadů na
skládku, který bude v případě ukládání odpadů na skládku vyčíslen a účtován samostatně v
zákonem stanovené výši odpovídající uplatnění třídicí slevy. Smluvní strany se dohodly, že v rámci
fakturace bude poplatek za uložení odpadů vyčíslen jako samostatná položka. Ostatní platební
podmínky nejsou tímto ujednáním dotčeny.
2.4.
Pokud je předmětem plnění smlouvy nakládání s určitým typem odpadu určeným podle
kódu odpadů na základě právních předpisů účinných v době uzavření smlouvy či některého z jejích
dodatků, platí, že se ustanovení smlouvy vztahují na takto určený odpad i tehdy, pokud dojde
v budoucnu ke změně kódu nebo zařazení tohoto kódu dle příslušných právních předpisů.
V takovém případě se příslušný kód odpadu zařazuje a eviduje dle nové právní úpravy včetně
odpovídajícího označení na vyúčtování služeb a fakturách. Úhrada ceny za nakládání s tímto
odpadem se přitom řídí aktuálním cenovým ujednáním pro tento druh odpadu. Změna kódu
odpadu nemá na cenu vliv, pokud není dohodnuto jinak.

3.

Závěrečná ustanovení

3.1.

Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná v jejich původním znění.

3.2.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dne 1. 1. 2022.

3.3.

Je-li zákonem vyžadováno uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, zavazuje se jeho
uveřejnění zajistit objednatel.

3.4.

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.

3.5.

Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří jeho Příloha č. 1.

3.6.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné,
pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
V Třebíči dne 7.12.2021

V Morašicích dne ________________

_________________________________
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Petr Holubář, poradce pro ekologii
dodavatel

_________________________________
Obec Morašice
Mgr. Adéla Šotkovská, DiS., starostka
objednatel

_________________________________
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Mgr. Marcel Benda, regionální ředitel
dodavatel
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Příloha č. 1 k dodatku
Cena plnění

1.
1.1
SLUŽBA

Směsný komunální odpad

FAKTURAČNÍ OBDOBÍ

- měsíčně

ÚČINNOST OD

1. 1. 2022

Poř.
č.

Kód
odpadu

Název odpadu

Druh
nádob

Počet nádob
přistavovaných
ke svozu (ks)

Počet
pronaj
Cena za 1 svoz a
atých odstranění 1 nádoby
nádob
(Kč)
(ks)

Cena za
pronájem
nádob/rok
(Kč)

Četnost
odvozu
za rok

Roční cena
celkem (Kč)

Měsíční cena
celkem (Kč)

1.

20 03 01 SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD (SKO)

110 l, 120 l

73

0

61,40

0,00

26

116 537,20

9 711,40

2.

20 03 01 SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD (SKO)

240 l

60

0

77,60

0,00

26

121 056,00

10 088,00

3.

20 03 01 SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD (SKO)

1 100 l

1

0

310,50

0,00

26

8 073,00

672,70

245 666,20

20 472,20

Celkem

Doplnění smlouvy
* Ceny jsou bez DPH. Celková cena plnění se zvyšuje o částku DPH ve výši odpovídající platné právní úpravě.
* Součástí ceny je poplatek za uložení odpadů, a to ve výši 500,- Kč/tunu při uplatnění třídicí slevy dle § 157 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Poplatek bude v rámci fakturace
vyčíslen samostatně.
* Při změně výše uvedeného počtu svážených nádob dojde ke změně dodatku smlouvy včetně celkové ceny.
* Svoz SKO u firem v obci provádí naše společnost, a to na základě vlastní smlouvy.
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