
DODATEK č. 1
Smlouvy o dílo, na akci: „Propojení hydrobariéry S a J křížení“
Kód akce: A1387
č. KOH/Se/239/2018

Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536
DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII, 433

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx., vedoucí střediska Kohinoor
xxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru ZNHČ střediska Kohinoor
xxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník oddělení kontroly báňské činnosti
střediska Kohinoor

(dále jen „Objednatel“)

a

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
Okounov 65, 431 51 Okounov

IČO
DIČ

25028316
CZ25028316

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.,
pobočka Chomutov

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. B, 1751

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

Zastoupena: Jaroslavem Oršuliakem, členem představenstva

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx, technický ředitel
xxxxxxxxxxxxxx, obchodní ředitel

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XVII., bodem 8. Smlouvy o dílo, na akci „Propojení hydrobariéry S a J
křížení“, kód akce: A1387 (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše
citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 3. 9. 2018 pod č. KOH/Se/239/2018, a uzavírají tento Dodatek č. 1,
kterým se mění článek IV. předmětné Smlouvy.
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DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo, na akci
„Propojení hydrobariéry S a J křížení“, kód akce: A1387

I. Důvod uzavření Dodatku č. 1

Stavbu nelze dokončit v původním termínu, a to z důvodu kolize uvažovaného navýšení horní hrany
podzemní těsnící stěny (dále jen „PTS“) v úseku od profilu 4 do profilu 5 s nově vybudovaným cestním
příkopem, který je součástí obnovované komunikace III/2565 Most - Mariánské Radčice.

Vzhledem k nutnosti zpracování a schválení alternativního řešení navyšování PTS ve zmíněném úseku již
není možné stavbu dokončit dle stávajícího harmonogramu prací, jelikož pokládka a montáž PTS byla
původně uvažována do prvního týdne prosince tohoto roku a nelze ji provádět při teplotách pod 5 °C.

II. Změna Smlouvy o dílo

1. Článek IV., odstavec 1. Smlouvy o dílo v tomto znění:
„Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 31. prosince 2018“

se nahrazuje novým zněním:
„Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 30. dubna 2019“

2. Před čl. XVII. Závěrečná ujednání se vkládá nový čl. Smlouvy XVII. Compliance doložka ve znění:

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto Dodatku č. 1
ke Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou
jednat i při plnění Smlouvy ve znění jejích dodatků a veškerých činností s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy
účastenství).

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami Compliance programu Palivového kombinátu Ústí,
státního podniku (dále jen „PKÚ, s. p.“), obsaženými zejména v Etickém kodexu PKÚ, s. p.
(https://www.pku.cz/společnost), a zavazuje se při plnění Smlouvy ve znění jejích dodatků dodržovat
zásady a hodnoty obsažené v tomto dokumentu, pokud to jejich povaha umožňuje.

Původní čl. XVII. Závěrečná ujednání se přečíslovává na čl. XVIII.

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech stejnopisech o dvou stranách, každý s právem originálu,
obě smluvní strany obdrží dva výtisky.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu
porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné
vůle, nikoliv v tísni a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou
smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 20. 12. 2018  V Okounově dne 21. 12. 2018

Ing. Petr Lenc Jaroslav Oršuliak
ředitel člen představenstva

Palivový kombinát Ústí, státní podnik Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s.
(Objednatel) (Zhotovitel)

https://www.pku.cz/spole%C4%8Dnost)
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