
DODATEK  č.  05413-2019-4502-D-9005/95-01-001-S00425-01 

 

k realizační smlouvě o dílo – poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod – Opatření 

vedoucí k dokončení sanace podzemních vod – dokončení provozní aplikace technologie 

ISCO ve společnosti AGRIS spol. s r.o. – dodatečné služby (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 

IČ: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 jednající:   Mgr. Ondřej Landa, náměstek pro řízení sekce 09 

     

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. EKORA s.r.o. 

 se sídlem:  Sinkulova 48/329, Praha 4, PSČ 140 00 

 IČ: 61681369 

 DIČ: CZ61681369 

 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 36423 

 zastoupen:   Ing. Tomášem Medřickým, jednatelem 

   

 (dále jen „zhotovitel“) 

  

(dále společně jen „smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě číslo 05413-2011-452-S-9005/95-01-001-S00425 ze dne 

18.8.2011 (dále jen „Dodatek“). 

 

I. 

Smluvní strany shodně konstatují, že sanační zásah, prováděný na základě Smlouvy, byl 

ukončen a dílo bylo předáno, přičemž záruční lhůta skončí dne 24.6.2020. Zhotovitel je 

v souladu s bodem 2.7 Smlouvy povinen poskytovat objednateli bankovní záruku po celou 

dobu trvání záruční lhůty. Vzhledem k tomu, že banky odmítají zhotoviteli vystavit 

předmětnou bankovní záruku, dohodly se smluvní strany, že se na konec bodu 2.7 Smlouvy 

vkládá níže uvedený text: 

„Zhotovitel je oprávněn kdykoli v průběhu trvání této smlouvy namísto bankovní záruky nebo 

její části složit částku ve výši bankovní záruky na účet objednatele č. 50008-2629881/0710, 

variabilní symbol: 05413 (dále jen „vklad“), o čemž bude objednatele písemně informovat 



před uplynutím platnosti stávající bankovní záruky. 

Na vklad se hledí jako na bankovní záruku a ujednání v této smlouvě týkající se bankovní 

záruky se přiměřeně vztahují i na vklad. 

Nepoužil-li objednatel vklad ke smluveným účelům, vrátí vklad nebo jeho nepoužitou část na 

základě písemné výzvy zhotovitele při splnění některé z následujících podmínek: 

1. po uplynutí záruční lhůty nebo 

2. po doručení bankovní záruky na celou dohodnutou částku. 

Zhotovitel nemá právo na poskytnutí úroků z vkladu a objednatel nebude požadovat náhradu 

nákladů na vedení účtu.“ 

II. 

1. Ostatní ustanovení 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, 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   6.10.2019 

 

 

V Praze dne  27.9.2019 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za EKORA s.r.o. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Ondřej Landa 

náměstek pro řízení sekce 09 

 

 

 

 

_____________________________ 

Ing. Tomáš Medřický 

jednatel 

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxx 

Za právní správnost odpovídá: xxxxx 

 


