
 

DODATEK č. 06599-2019-4502-D-0167/97-01-001-S00566-05  

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

lokality Skatulův Hliník“ (dále jen „Realizační 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 

IČ: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

     

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. SUEZ Využití zdrojů a.s.  

se sídlem na adrese: Španělská 10/1073, PSČ: 120 00, Praha 2 – Vinohrady  

IČO: 25638955  

DIČ: CZ25638955  

zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 9378  

zastoupena: Ing. Mojmírem Zálešákem, prokuristou společnosti  

a  

 

GEOSAN THÉTA a.s.  
se sídlem na adrese: Vinohradská 2828/151, Žižkov, 130 00 Praha 3  

IČO: 28232216  

DIČ: CZ28232216  

zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 22269  

zastoupena: Ing. Martinem Fischerem, statutárním ředitelem  

a  

 

AQUATEST a.s.  
se sídlem na adrese: Geologická 4, 152 00 Praha 5  

IČO: 447 94 843  

DIČ: CZ44794843  

zapsána v obch. rej. u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189  

zastoupena: Danielem Kraftem, předsedou představenstva  

 

(pro obchodní společnost SUEZ Využití zdrojů a.s., pro obchodní společnost 

GEOSAN THÉTA a.s. a pro obchodní společnost AQUATEST a.s. dále v této 

smlouvě společné pojmenování „zhotovitel“)  

 

 

 

 



SUEZ Využití zdrojů a.s., GEOSAN THÉTA a.s. (dříve GEOSAN STAVEBNÍ a.s.) a 

AQUATEST a.s. založily společnost „SITA – GEOSAN – AQUATEST - Skatulův Hliník“ 

dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník za účelem podání společné 

nabídky do veřejné zakázky, přičemž v této společnosti SUEZ Využití zdrojů a.s. je vedoucím 

společníkem, společnost GEOSAN THÉTA a.s. je společníkem a spol. AQUATEST a.s. je 

společníkem  

 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 06599-2016-4502-S-0167/97-01-001-S00566 ze dne 

12. 1. 2016 (dále jen „Dodatek“). 

      I. 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu 

dokumentu z  31. 7. 2019 označeného jako „Změna závazku č. 4 – Zadavatel: Česká republika 

– Ministerstvo financí - „Sanace lokality Skatulův Hliník“ – Zhotovitel: Sdružení „S-G-A- 

Skatulův Hliník“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „ZZS č. 4“).  

 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. bod 

2.1.  první odstavec Realizační smlouvy.  

První odstavec bodu 2.1. Realizační smlouvy nově zní takto: 

2.1 „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je 

součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný ZZS č. 4 (dále jen „rozpočet“). Tento 

rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný.“ 

 

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 po jednom.  

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  20.9.2019 

 

 

 

 

V Praze dne 12.9.2019 

 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí  Za SUEZ Využití zdrojů a.s.  

 

 

 

 

 

 

_____________________________  

Mgr. Monika Zbořilová  
ředitelka odboru 45  

_______________________________  

Ing. Mojmír Zálešák  
prokurista společnosti  

 

 

V Praze dne 12.9.2019 

 

Za GEOSAN THÉTA a.s.  

 

 

 

 

 

_______________________________  

Ing. Martin Fischer  
statutární ředitel  

 

 

V Praze dne 13.9.2019 

 

Za AQUATEST a.s 

 

 

 

 

.  

________________________________  

Daniel Kraft  
předseda představenstva  

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


