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DODATEK č.  07104-2018-4502-D-0103/95-007-01-S00622-01 

k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – 

„Sanace starých ekologických zátěží v areálech SEVER a JIH bývalé ČKD Trakce“  

(dále jen „Realizační smlouva“) 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen 

„občanský zákoník“). 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené, 

 

smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45     

 (dále jen „objednatel“) 

a 

2. DEKONTA, a.s. 

 se sídlem na adrese: Dřetovice 109, 273 42 Stěhelčeves 

 IČO: 25006096 

 DIČ: CZ25006096 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

12280 

 zastoupen: Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 07104-2018-4502-S-0103/95-007-01-S00622 ze 

dne 14. 8. 2018 (dále jen „Dodatek“). 

 

 

I. 

S odkazem na bod 8.6 Realizační smlouvy smluvní strany konstatují, že došlo ke změně 

smluvních termínů doby plnění a to z objektivních příčin, kdy ze strany právnické osoby 

nedošlo k předání staveniště zhotoviteli z důvodu neukončených přípravných prací. 

 

II. 

Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly, že čl. III. bod 3.2 a bod 3.3 Realizační smlouvy 

nově zní takto:  
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„3.2 Zhotovitel požádá o vydání všech potřebných správních aktů nejpozději do 15 dnů od 

nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel zahájí činnosti dle Položkového rozpočtu 

bezprostředně po účinnosti této smlouvy (dále jen „přípravné práce“). Přípravné 

práce budou dokončeny nejpozději do 14 měsíců od účinnosti této smlouvy. Termín 

dokončení přípravných prací se prodlouží o dobu přesahující 14 měsíců nutnou pro 

získávání potřebných povolení, a to pouze za předpokladu, že zhotovitel prokazatelně 

vyvinul veškeré úsilí k získání takových povolení.  

3.3.    Zhotovitel zpracuje a doručí objednateli realizační projekt do 14 měsíců od účinnosti 

této smlouvy. Případné připomínky subjektů dle Směrnice k realizačnímu projektu 

zhotovitel zapracuje do realizačního projektu do 14 dní od doručení připomínky 

posledního ze subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě upravený realizační projekt 

doručí objednateli.“ 

III. 

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží jeden. 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a 

předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. 

Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 

nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru 

smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že 

tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 31.12.2018 

 

 

V Praze dne 17.12.2018 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za DEKONTA, a.s. 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Aleš Pražák, MBA 

 člen představenstva  

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxx 


