Dodatek č.

Evidenční číslo:

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ
O ZAJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉHO ODBĚRU A VYUŽITÍ ODPADŮ Z OBALŮ
Smluvní strany:
1.

a
2.

EKO-KOM, a. s.
IČO 251 34 701, DIČ CZ25134701
se sídlem Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 4763,
zastoupená Martinou Filipovou, na základě plné moci,
bankovní spojení: ING Bank, č. účtu: 1000366402/3500
adresa elektronické pošty: info@ekokom.cz
(dále jen „společnost“) na straně jedné

Obec
IČO
,
DIČ
,
se sídlem
zastoupená
bankovní spojení:
adresa elektronické pošty:
evidenční číslo obce:
(dále jen „obec“) na straně druhé

,
, starostou/starostkou
, č. účtu:

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku na základě úplného konsensu o všech níže uvedených skutečnostech tento
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
I.
Úvodní ustanovení
1.

Obec na základě svého rozhodnutí pověřuje plněním některých svých níže určených povinností vůči
společnosti vyplývajících ze Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, kterou
společnost a obec uzavřely dne …………………………….(dále jen „Smlouva“), tuto osobu:

Sdružení obcí/firmu/………: ……………………………………………………….
se sídlem: ……………………………………………………………………………
IČO: ………………………….
DIČ: ………………………….
e-mail, tel.: ………………………….………………………….………………………….
(dále jen „dodavatel“).
II.
Předmět dodatku
1.
2.

Obec pověřuje dodavatele plněním některých svých níže určených povinností vůči společnosti
vyplývajících ze Smlouvy.
Za plnění ze strany dodavatele vůči společnosti obec odpovídá, jako by plnila sama (§ 1935 občanského
zákoníku), a její odpovědnost vůči společnosti není dotčena. Právo obce na zpětný postih vůči dodavateli
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3.

4.

5.

zůstává rovněž nedotčeno. Dodavatel se nestává věřitelem společnosti a vůči společnosti mu v důsledku
činnosti podle tohoto dodatku nevznikají práva namísto ani vedle obce.
Obec bude nadále svoje povinnosti vůči společnosti v souvislosti s vykazováním údajů podle čl. VI odst.
1, 3, 4, 5, 7, 8 a 9 Smlouvy plnit prostřednictvím dodavatele. Obec je povinna zajistit, aby dodavatel
plnil veškeré její povinnosti řádně a včas, jak vyžaduje Smlouva. Společnost bude toto plnění od
dodavatele přijímat, jako by plnila obec.
Obec je povinna zajistit, aby dodavatel i na přímé požádání společnosti prokázal společnosti pravdivost a
úplnost poskytnutých informací a umožnil společnosti nahlédnutí do svých příslušných dokladů a
poskytl součinnost v rámci auditu nebo příslušným orgánům ve stejném rozsahu jako je povinna učinit
obec podle čl. VII a čl. VI odst. 10 Smlouvy. Společnost může vedle toho uplatňovat svoje oprávnění
podle čl. VII a VI odst. 10 Smlouvy i přímo vůči obci.
V případě, že dodavatel nebude plnit vůči společnosti řádně nebo včas, veškeré následky tohoto porušení
nese obec, včetně následků v podobě smluvních pokut nebo odstoupení od Smlouvy ze strany
společnosti.
III.
Placení odměn

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Společnost je povinna vyplácet odměnu obci zásadně podle Smlouvy, tj. obci na základě faktur
vystavených v souladu se Smlouvou obcí. Obec je však oprávněna písemným sdělením společnosti určit,
aby byla odměna obci namísto toho vyplácena dle výběru obce:
a) na základě faktur vystavených v souladu se Smlouvou dodavatelem (jakožto zmocněncem obce)
jménem obce a na účet obce, nebo
b) na základě faktur vystavených v souladu se Smlouvou dodavatelem (jakožto zmocněncem obce)
jménem obce a na účet dodavatele.
Dodavatel je oprávněn účtovat spolu s odměnou i daň z přidané hodnoty nebo jinou obdobnou daň či
poplatek pouze za podmínky, že tuto daň či poplatek je oprávněna účtovat i obec.
Obec je oprávněna kdykoliv své určení způsobu výplaty odměny podle odst. 1 písm. a) nebo b) písemně
změnit (i opakovaně), a to buď tak, že
a) určí jiný způsob výplaty podle odstavce 1, anebo
b) své určení způsobu výplaty odměny podle odst. 1 písm. a) nebo b) odvolá, aniž by stanovila jiný
způsob výplaty odměny podle tohoto dodatku; potom platí způsob výplaty odměny podle Smlouvy.
Společnost je v případě sdělení obce ohledně určení způsobu výplaty odměny podle odstavce 1,
respektive jeho změny podle odstavce 2, oprávněna plnit obci dle faktur, jež jí byly v souladu s dosud
platným způsobem vyplácení odměny doručeny až do přijetí tohoto sdělení obce.
V případě, že obec určí, že má být odměna vyplácena způsobem dle odstavce 1 písm. a) nebo b), je
zároveň povinna doložit společnosti pověření (zmocnění) dodavatele (viz příloha č. 1 dodatku), jinak
společnost není povinna k určení způsobu výplaty přihlížet. To platí i při změně určení způsobu výplaty
odměny dle odstavce 2. Odvolání zmocnění je obec povinna společnosti ihned písemně oznámit.
Oznámí-li obec odvolání takového zmocnění společnosti a přitom výslovně neprovede změnu určení
způsobu výplaty podle odstavce 2, má se za to, že nadále platí způsob výplaty odměny podle Smlouvy.
Jestliže se společnost o odvolání takového zmocnění dozví jinak než z oznámení obce, má se rovněž za
to, že nadále platí způsob výplaty odměny podle Smlouvy, společnost však o tom musí bez zbytečného
odkladu písemně vyrozumět obec. Ustanovení odstavce 3 platí obdobně.
Stanovením způsobu výplaty odměny dle odstavce 1 písm. a) nebo b) nejsou nijak dotčeny nároky
společnosti vůči obci podle Smlouvy.
Ustanovení Smlouvy o výši odměny, jejích složkách a změnách zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
IV.
Doba trvání dodatku

1.
2.
3.
4.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami dodatku.
Tento dodatek se uzavírá na dobu neurčitou.
Tento dodatek automaticky zaniká spolu se Smlouvou.
Dodatek je samostatně vypověditelný; kterákoliv strana dodatku je oprávněna tento dodatek vypovědět.
Dodatek v tomto případě zaniká k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí následujícího po doručení
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výpovědi druhé smluvní straně. Pokud dojde k vypovězení dodatku, Smlouva i nadále trvá; v případě
pochybností se má za to, že se výpověď týká pouze dodatku.
V.
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména pak zákonem o obalech a občanským
zákoníkem.
Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran dodatku obdrží při podpisu dodatku po
jednom.
Tento dodatek může být uzavřen výhradně v písemné formě s podpisy na téže listině, a to teprve
v okamžiku, kdy se smluvní strany dohodnou na celém jeho obsahu. Bude-li tento dodatek smluvními
stranami vzájemně nepřítomnými uzavírán na základě zaslání nabídky jedné smluvní strany a její
akceptace druhou smluvní stranou, pak akceptace nabídky druhou smluvní stranou s dodatkem nebo
odchylkou, ačkoliv podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky, nýbrž se považuje za
novou nabídku. Akceptací nabídky není ani odpověď, která vymezuje obsah navrženého dodatku jinými
slovy. Také taková odpověď se považuje za novou nabídku.
Fyzické osoby, které tento dodatek uzavírají jménem jednotlivých stran dodatku, tímto prohlašují, že
jsou plně oprávněny k platnému uzavření tohoto dodatku. Obec podpisem tohoto dodatku potvrzuje, že
toto právní jednání bylo schváleno Radou / Zastupitelstvem obce /města/městyse
dne
a že byly k uzavření dodatku
splněny všechny podmínky podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů.
Neuplatní-li kterákoliv ze smluvních stran nějaké právo, které pro ni vyplývá z tohoto dodatku nebo
v souvislosti s ním, nebude to vykládáno tak, že se taková strana tohoto práva vzdává či zříká; takové
opomenutí uplatnění nebude rovněž považováno za úzus nebo praktiku protivící se takovému právu.
Tento dodatek lze měnit, doplňovat nebo zrušit pouze písemnou formou; písemná forma je nezbytná i
pro právní jednání směřující k vzdání se požadavku písemné formy. V případě dvoustranného právního
jednání musí být podpisy obou smluvních stran uvedeny na jedné listině.
Strany dodatku shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a že se dohodly o celém jeho obsahu, což
stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1:

Pověření (zmocnění)

V Praze dne

V

společnost
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