
Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 110057 

1/4 

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí 

. . . 

Šebesta, spol. s r.o. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 110057 
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Dodatek č. 1 
 
ke smlouvě o dílo o poskytování pravidelné servisní činnosti č. 110057 ze dne 19. 01. 2011 

uzavřené dle 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „Smlouva“) 

 
 
 

Smluvní strany 
 
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí  
sídlo:    Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 
zastoupená: Ing. Martinou Setzerovou, ředitelkou odboru provozního 

a správy majetku 
IČO:    00164801 
bankovní spojení:  ČNB Praha 1 
číslo účtu:   7628001/0710 
 

(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Šebesta, spol. s.r.o. 
sídlo:    Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5 
zastoupená:  Luďkem Šebestou, jednatelem společnosti 
IČO:    43442030 
DIČ:    CZ43442030 
bankovní spojení:  Československá obchodní banka 
číslo účtu:  673773163/0300 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73949 
 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

ZHOTOVITEL A OBJEDNATEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“ 
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“. 

 
 
 
PREAMBULE 
 
Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále v textu jen „Dodatek“) 
z důvodu, že mezi nimi došlo k dohodě o rozšíření předmětu plnění Zhotovitele, 
a to (i) o provádění potřebných oprav zařízení ČOV REBEKA DJ a (ii) o dodávky provozních 
chemických kapalin. 
 
V důsledku této skutečnosti se mění příslušná ustanovení Smlouvy, jak dále uvedeno. 
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1. ZMĚNY SMLOUVY 
 
1.1. Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění článku I. odst. 

1. Smlouvy mění tak, že za stávající text se připojuje text nový, který zní takto: 
 

- Provádět pro Objednavatele potřebné opravy zařízení ČOV REBEKA 
DJ a zajišťovat dodávky provozních chemických kapalin (dále v textu tohoto 
Dodatku také jen „oprava a dodávka kapalin“). 

 
1.2. Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se do článku II. Smlouvy 

vkládá za odstavec 4. nový odstavec 5., který zní takto: 
 

5. Cena za provedení opravy a cena za dodávku kapalin se bude řídit ceníkem 
Zhotovitele (dále jen „ceník“) platným k datu provedení opravy a/nebo dodávky 
kapalin. Smluvní strany prohlašují, že před podpisem tohoto Dodatku předal 
Zhotovitel Objednateli ceník, který je platný k datu podpisu tohoto Dodatku. 
Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli každou aktualizaci ceníku 
písemně (s popsáním všech změn provedených v ceníku), a to nejpozději 
do 5 dnů ode dne provedení aktualizace ceníku.  

 
Smluvní strany se dohodly, že bude-li Objednatel požadovat provedení opravy, 
je Zhotovitel povinen vypracovat cenovou nabídku opravy, kterou je povinen 
předložit Objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel se zavazuje upravit cenovou 
nabídku, bude-li mít Objednatel k jejímu návrhu odůvodněné připomínky, čímž 
se rozumí zejména, nebude-li cenová nabídka zpracována v souladu 
s ceníkem, jak uvedeno výše v tomto ustanovení. Nedohodnou-li se Smluvní 
strany jinak, nezahájí Zhotovitel provádění opravy, nebude-li Objednatelem 
odsouhlasena cenová nabídka Zhotovitele. 

 
1.3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna. 
 
 
 
2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami 

a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále 
jen „ISRS“) dle podmínek stanovených zejména zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany bezvýhradně 
souhlasí s uveřejněním celého znění tohoto Dodatku i Smlouvy včetně cen 
a relevantních metadat v ISRS, popř. na dalších místech, v souladu 
s příslušnými právními předpisy. Uveřejnění tohoto Dodatku včetně Smlouvy 
na místech požadovanými právními předpisy provede Objednatel.  

 
2.2. Tento Dodatek se uzavírá ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu, 

z nichž 2 vyhotovení si ponechá Objednatel a 1 vyhotovení obdrží Zhotovitel. 
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, jeho 
obsahu rozumějí, že je tento Dodatek projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté 
vůle a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 

ZA OBJEDNATELE 
 

V Praze, dne 09. 07. 2019 
 
 
 
 
Česká republika – Ministerstvo životního 

prostředí 
Ing. Martina Setzerová 

ředitelka odboru provozního a správy 
majetku 

ZA ZHOTOVITELE 
 

V Praze, dne 24. 06. 2019 
 
 
 
 

Šebesta, spol. s r.o. 
Luděk Šebesta 

jednatel 

 


