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DOHODA  č.  02685-2019-4502-D-0050/02-UV-004-SU0091-02 

o ukončení smlouvy o provedení prací při sanaci ekologických škod a následné 

rekultivaci na akci „Rekultivace Podkrušnohorské výsypky VI. etapa“ (dále jen „Smlouva“) 

 

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 

 jednající:   Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

     

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. GEOSAN GROUP a.s.  

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 

12459 

      se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín 

      IČO: 28169522  

 zastoupená: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem, 

výrobním ředitelem, oba na základě plné moci ze dne 8.10.2018  

 

 a 

 

Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl 

B, vložka 1751 

se sídlem na adrese: Okounov 65, 431 51 

IČO: 25028316 

zastoupena: Jaroslavem Oršuliakem, členem představenstva a 

 zástupcem ve věcech technických, Václavem Oršuliakem MBA, výkonným ředitelem 

 

 
Právní předchůdce společnosti GEOSAN GROUP a.s. a Stavební společnost Jaroslav 

Oršuliak, a.s. spolu založili dle ustanovení §829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský 

zákoník, „Sdružení GEOSAN GROUP x Stavební společnost Jaroslav Oršuliak“, v němž 

společnost GEOSAN GROUP, a.s. je vedoucí účastník a Stavební společnost Jaroslav 

Oršuliak, a.s. účastník. 

  (dále jen „zhotovitel“) 

  

(dále společně jen „smluvní strany“) 

 

tuto Dohodu o ukončení Smlouvy č. 02685-2006-452-S-0050/02-UV-004-SU0091 ze dne 

18. 9. 2006 (dále jen „Dohoda“). 
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I. 

Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést VI. 

etapu rekultivace Podkrušnohorské výsypky. Dílo dle Smlouvy bylo dokončeno a 

předáno a zhotovitel ke dni uzavření této Dohody objednateli poskytuje záruku na kvalitu 

provedeného díla ve smyslu čl. XVI. Smlouvy (dále jen „záruka za jakost“). Poskytování 

záruky za jakost se stalo bezpředmětným, a to s ohledem na investiční záměr společnosti 

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, která má v úmyslu na místě plnění 

realizovat a provozovat projekt výzkumného a vývojového centra „BMW Group Future 

Mobility Development Center“. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly, že 

zhotovitel ode dne účinnosti této Dohody nebude objednateli, resp. právnické osobě 

poskytovat záruku za jakost dle Smlouvy. Tímto pak zaniká povinnost zhotovitele držet 

bankovní záruku a objednatel je povinen bankovní záruku vrátit příslušné bance ve lhůtě 

do 20 dnů od účinnosti této dohody. 

 

II. 

1. Tato Dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 

strana obdrží po jednom. 

2. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text této Dohody, Smlouvy i případných 

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

zašle Dohodu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však do 30 dnů od uzavření Dohody a Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dohody v registru smluv z podnětu 

jiné osoby nemá na její účinnost vliv. 

3. Smluvní strany po přečtení této Dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla 

sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož 

připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze, dne 3.5.2019 

 

 

V Praze, dne 17.4.2019 

Česká republika - Ministerstvo financí Za Sdružení GEOSAN GROUP x Stavební 

společnost Jaroslav Oršuliak  

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová  

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ivan Havel, výkonný ředitel 

na základě PM ze dne 8.10.2018 

          GEOSAN GROUP a.s.  
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_______________________________ 

Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel                         

na základě PM ze dne 8.10.2018     

         GEOSAN GROUP a.s. 

                          _______________________________ 

        Jaroslav Oršuliak, člen představenstva     

              Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s. 

 

 

       

    

                          _______________________________ 

        Václav Oršuliak MBA, výkonný ředitel     

              Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 


