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Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo -  likvidační práce -  Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu -
DIAMO s. p., o. z. TÚU Stráž pod Ralskem

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
uzavřené podle § 536 a násl. obchodního zákoníku na základě výběru v rámci veřejné zakázky 
„Likvidace povrchových areálů po hlubinné těžbě uranu — DIAMO s. p„ o. z. TÚU Stráž pod 

Ralskem“, provedeného dle zákona ě. 137/2006 Sb„ o veřejných zakázkách 
číslo smlouvy objednatele: D200/20000/00088/14/02 
číslo smlouvy zhotovitele: 116 900/14

I.
Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Máchova 201, Stráž pod Ralskem, PSČ 471 27
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 
IČ: 00002739 DIČ: CZ 00002739, plátce DPH 
Bankovní spojení: ............... .... .............. ......................................... 

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím o. z.
Osoby oprávněné (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu 
jeho provádění, k převzetí díla apod.):
........................................................................................ 
.....................................................................................

Zhotovitel: Energie -  stavební a báňská a.s.
Se sídlem: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
Kontaktní adresa: Plzeňská 298/276, 151 23 Praha 5 - Motol
zapsaný v OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 1399
IČ: 45146802 DIČ: CZ 45146802, plátce DPH
Bankovní spojení: ................................
..............................................................................
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva
Osoba oprávněná (navrhovat dohody o změně smlouvy, kontrolovat dílo v průběhu
jeho provádění, provádět technický dozor, k převzetí díla apod.):
......................................................................................................................................

jednající a podepisující jménem společnosti pod názvem „Společnost Stráž pod Ralskem - CDS“ 
založeného společníky:
1. Energie - stavební a báňská a. s., se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, IČ: 45146802,

registrace v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 1399 v
2. OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno, IČ: 46342796, registrace v OR 

u KS v Brně, oddíl B, vložka 695
Účastníci sdružení s názvem „Sdružení Ralsko“ v
3. Chládek & Tintěra, a.s., se sídlem Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, IČ: 62743881, registrace

v OR u KS v Ústí n/L, oddíl B, vložka 706 v
4. HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468, registrace 

v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 6229
na základě společenské smlouvy ze dne 12. 2. 2014 a plné moci ze dne 12. 2. 2014 od společníků 
OHL ŽS, a.s., Chládek & Tintěra, a.s., HOCHTIEF CZ a. s.. jakožto správce společnosti.

Sídlo společnosti a adresa pro doručování: Energie — stavební a báňská a.s., Plzeňská 298/276, 151 23 
Praha 5 - Motol
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II.
Účel smlouvy

Ke změnám dochází z těchto důvodů: ^
1. V průběhu realizace stavby byla vyhodnocena rizika související s odstřelem těžní věže, která se 

nachází nad ohlubňovým povalem v ochranném pásmu jámy č. 3. Zejména pak negativní vliv 
seismického účinku odstřelu na zásypový sloupec v jámě č. 3 s následnou potenciální destrukcí 
uzavíracího ohlubňového povalu. Na základě těchto skutečností byl ze strany objednatele vznesen 
požadavek na změnu technologie likvidace spočívající v postupné demontáži těžní věže.

2. Po uskutečnění dodatečného průzkumu provedeného dle Prováděcího projektu sanačních a 
geologických prací, došlo k rozšíření horkých skvrn v areálu PUMS a NSP nad rámec rozsahu 
předpokládaného v zadávací dokumentaci a SoD.

3. Při likvidaci objektu 293a (komunikace, zpevněné plochy a opěrné zdi) nedojde z důvodu smluvně 
určeného věcného břemena k likvidaci plochy 3469 m1 2 3.

4. S ohledem na původní rozpočet projektu, který předpokládal delší časový průběh likvidačních 
prací, nebudou čerpány některé vedlejší rozpočtové náklady.

III.
Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 2 je změna předmětu díla, spočívající v:
a) Změně technologie bourání těžní věže.
b) Rozšíření horkých skvrn na základě výsledků doprůzkumu v areálu PUMS a NSP.
c) Nižším rozsahu likvidace komunikací.
d) Menším rozsahu plnění smlouvy u položek:

• provoz zařízení staveniště
• monitoring osob a pracovišť
• geologické práce - zpracování a průběžné vyhodnocení dat
• geologické práce - zpracování čtvrtletních zpráv

2. Znění článku IV. Cena díla a platební podmínky - odstavec 1. se upravuje následovně:

Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

Cena předmětu smlouvy bez daně z přidané hodnoty (DPH): 493 284 609,95 Kč
Slovy: čtyřistadevadesáttřimilionydvěstěosmdesátčtyřitisícešestsetdevět korun a devadesát pět 

haléřů českých
Sazba daně a daň bude u dodávky uplatněna ve výši a způsobem v souladu se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů

IV.
Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
3. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
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4. Účastníci smlouvy prohlašují, že si tento dodatek přečetli, že souhlasí sjeho obsahem, že je 

srozumitelný a určitý a že nebyl ujednán v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 
na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem ^  • '¿0/f $  V Praze dne: 27. 4. 2015

Za objednatele:
DIAMO, státní podnik 
o. z. TÚU Stráž pod Ralskem

Za zhotovitele:
Energie -  stavební a báňská a.s. 
správce společnosti
„Společnost Stráž pod Ralskem - CDS"


