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PROVÁDĚCÍ SMLOUVA O DÍLO - ČÁST 1 - STANDARDIZOVANÝ POSTUP

k Rámcové smlouvě - část 1 ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 018

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: Ing. Vladimírem Dolejským Ph.D., náměstkem pro řizenI sekce ochrany přírody

a krajiny, na základě písemného pověření

IČO:
bankovní spojení:
číslo účtu:

kontaktní osoba:

00164801
ČNB Praha 1, Na Příkopě 28
7628001/0710

Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělenI nerostných zdrojů, tel.: +420 267 122 667,
e-mail: Petr.Uldrych@mzp.cz

dále jen ,,Objednatel" na straně jedné

a

Severní energetická a.s.
se sídlem: Václava Řezáče 315, 434 01
zastoupená: Ing. Vladimírem Roučkem, místopředsedou představenstva
IČO: 286 77 986
DIČ: CZ 699 00 3245
bankovní spojeni: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 117043303/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1986

dále jen ,,Zhotovitel" na straně druhé

uzavřely n Iže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu - část 1 (dále jen mPrOVáděCi smlouva")

k Rámcové smlouvě - část 1 ze dne 24. 11. 2015 (dále jen ,,Rámcová smlouva")

Prováděcí snilouva o dílo - část l - standardizovaný postup k Rámcové smlouvě - část l ze dne 24. 11. 2015, CES: 150 018
č. smlouvy objednatele: 42 l (",íl ">» č. smlouvy zhotovitele: SE/2019/105

strana (l) celkem (2)
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ČI. 1

Předmět Prováděcí smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí

Ill. etapa zabezpečeni SDD ,,propad Novosedlice (pozemek p. č. 582/1)" (č. o. 2429) v k.ú.:
Novosedlice

ČI.2

Cena

1. Cena za provedeni díla je určena jako podíl vůči Cen. soustavě Urs jako celku ve výši 48,798 %

ČI. 3

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen předat d Ilo Objednateli nejdéle do 31. 10. 2020 (dodací lhůta).

ČI. 4

Ustanoveni závěrečná

1. V případě, že ujednáni obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení
obsaženého v Rámcové smlouvě, má ujednáni obsažené v Prováděcí smlouvě přednost.
Touto Prováděcí smlouvou se nesměji za žádných podmínek provádět podstatné změny
v podmínkách stanovených v Rámcové smlouvě.

2. Tato Prováděcí smlouva se uzavírá v čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel
obdrží dvě vyhotoveni a Objednatel obdrží dvě vyhotoveni.

3. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma SmluvnImi stranami
a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv).

Přílohy:

1. Registrační list SDD

2. mapa

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí
a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel

z&'1j

Česká republika - Ministerstvo životního
prostředí

Ing. Vladimir Dolejský, Ph.D. náměstek pro
řIzeni sekce ochrany přírody a krajiny

Zhotovitel

V Mostě, dne "

Severní energetická a.s.

Ing. Vladimir Rouček
místopředseda představenstva

Prováděcí smlouva o dílo - část l - standardizovaný postup k Rámcové smlouvě - část l ze dne 24. ll. 2015, CES: 150 018
č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: SE/20 19/ lOS

strana (2) celkem (2)
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Česká geologic ; " " "W
Kostelní 26, 170 · l .
Tel.: +420/233 3 ' f
Fax: +420/233 3www.geology.cP '

"ID DO __ " Označeni projevu, název díla ID SDD č. ozn.

_ 517 ,
propad Novosedlice (pozemek p.č. 582/1) 2562 2429

Další názvy FRANZ JOSEF /2

Název KÚ Číslo KÚ Okres Kraj Sídlo OBÚ

Novosedlice 706876 Teplice Ústecký kraj Most

Upřesnění polohy

pozemek p.č. 582/1

Y X Z Přesnost zaměření ZLM 1:25000 Č. podd. území

776417 974247 271,1 Zaměřeno 02-322 1666

Surovina druh Uhlí hnědé Surovina typ Uhli hnědé

Upřesněni suroviny
Hnědé uhlí

Kategorie díla Staré důlní dílo Ukončení provozu neznámé

Vlastník DO Neexistuje nebo není znám Provozovatel DD Neexistuje nebo není znám

Správce OD Neexistuje Kód Diamo

Realizátor DO není znám

Datum oznámení Ozna movatel

26.09.2010 Litvínovská uhelná a.s. Most, HBZS

projev nebo účinky na povrch k 26.09.2010

propad pod rodinným domem o předpokládaném průměru cca 7m a hloubce až 3.0m, jehož okraje místy sahají mimo půdorys
stavby

Oznámený stav díla k 26.09.2010

Nezajištěno

Vyjádřeni
Cgs 05.10.2010 Zpracoval Navštíveno Nenavštíveno Ohrožuje Ohrožuje

Zadáno Rok i Realizátor zabezpečeni

Zadáno 2011 Litvínovská uhelná a.s., Most

Poznámka registru SDD
Vzhledem k tomu, že hrozilo nebezpečí z prodlení byl po dohodě se zástupcem OOHPP MŽP Ing. P. Uldrychem vydán OBÚ Most
závazný příkaz, který uložil organizaci Litvínovská uhelná a.s. Most - HBZS neprodleně začít sanaci volného prostoru pod rodinným
domem na pozemku p.č. 582/1 v k.ú. Novosedlice, v ulici Polní č.p. 411. Sanační práce započaly 24.9.2010 a ukončeny byly dne
26.9.2010.

Poznámka k HDD
Vzhledem k tomu, že hrozilo nebezpečí z prodlenI, byl po dohodě se zástupcem OOHPP MŽP Ing. P. Uldrychem vydán OBÚ Most
závazný příkaz, který uložil organizaci Litvínovská uhelná a.s. Most - HBZS neprodleně začít sanaci volného prostoru pod rodinným
domem na pozemku p.č. 582/1 v k.ú. Novosedlice, v ulici Polní č.p. 411. Sanační práce započaly 24.9.2010 a ukončeny byly dne
26.9.2010.

Stav díla k datu zpracování

Na terénu nebyly zjištěny žádné stopy po díle.

Typ díla jáma ' :!I:fi| Nezjištěný Rozměry
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l ID OD
L 517 """"" " "

Česká geologic ; " " ;
Kostelní 26, 170 '
Tel.: +420/233 3 '
Fax: +420/233 3 "www.geology.cP "

Označení projevu, název díla ID SOD č. ozn.
propad Novosedlice (pozemek p.č. 582/1) 2562 2429

Signatura Název zprávy

GF P108676 Určeni jam po bývalém hlubinném dobýváni v právní odpovědnosti Dolů Bílina a určeni jam, které je nutnélikvidovat

GF P132559 Závěrečná zpráva ze zabezpečen"1 starého dMního dj|a:propad Novosedlice (pozemek p.č. 582/1) v k.ú.Novosedlice

zdroj informaci

Zpracovatel Moravské keramické závody, a.s., Ráječ - Jestřebí lČ zpracovatele 46900985

Datum vložení Autor vložení Datum aktualizace Autor aktualizace )

19.12.1979
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výpis
z obchodního rejstříku, vedeného

Kreýským soudem v Ústi nad Labem
oddíl B, vložka 1986

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
ldentifikačni číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

22. října 2008
B 1986 vedená u Krajského soudu v Ústi nad Labem
Severní energetická a.s.
Václava Řezáče 315, 434 01 Most
286 77 986
Akciová společnost

montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízeni a nádob na plyny
montáž, opravy, revize a zkoušky plynových zařízení a plněni nádob na plyny
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
hornická činnost dle zák.č. 61/1988 Sb. v rozsahu ust. § 2 písm. a). b), C), d), e),
g), h),i).
poskytováni zdravotní léčebné a preventivní péče
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařIzenI
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických
a te|ekomunikačních zařízenI
provádění ohňostrojných prací
nákup a prodej výbušnin a provádění trhacích prací
činnost prováděná hornickým způsobem dle zák. č. 61/1988 Sb. v rozsahu ust. §
3 písm. a), C), e), f), h), i)-
ostraha majetku a osob
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedeni daňové evidence
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
výkon zeměměňckých činností .
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdnhni
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahujÍcÍ 3,5 tuny, jsou-li určeny k
přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu
vÍce než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jÍzdnimi
soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny
k přepravě zvířat nebo věci, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu
nejvýše 9 osob včetně řidiče
prováděni staveb, jejich změn a odstraňováni
obchod s elektřinou

Statutární orgán - představenstvo:
předseda
představenstva:

Místopředseda
představenstva:

Ing, PETR ANTOŠ, dat. nar. 28. dubna 1957
Na Madlenkách 991, 252 10 Mnišek pod Brdy
Den vzniku funkce: 3. října 2017
Den vzniku členství: 1. června 2016

ing. VLADIMÍR ROUČEK, dat. nar. 17. srpna 1947
S. K. Neumanna 1761/11, 434 01 Most
Den vzniku funkce: 3. října 2017
Den vzniku členství: 1. června 2016

Údaje platné ke dni: 30. záři 2019 03:38 1/4
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Člen představenstva:

Člen představenstva:

Počet členů:
Způsob jednání:

Ing. PETR PROCHÁZKA, dat. nar. 14. května 1968
Potoční 46, 435 13 Meziboří
Den vzniku členství: 1. října 2017

Ing. LUBOŠ PAVLAS, dat. nar, 26. října 1957
Lesní 396, 252 44 Psáry
Den vzniku členství: 3. července 2018
4
Společnost zastupuje, jedná a podepisuje za ni každý člen představenstva
samostatně.

Dozorčí rada:
Předseda dozorčí
rady:

Člen dozorčí rady:

Člen dozorčí rady:

Člen dozorčí rady:

Ing. JAN DIENSTL, dat. nar. 8. července 1970
svojsíkova 2668/18, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 3. června 2016
Den vzniku členství: 1. června 2016

Ing. PAVEL TYKAČ, dat. nar. 15. května 1964
7500 St. Moritz, Via Mezdi 35, švýcarská konfederace
Den vzniku členství: 1. června 2016

MICHAL TYKAČ, dat. nar. 5. května 1990
Přístavní 321/14, Holešovice, 170 00 Praha 7
Den vzniku členství: 1. června 2016

JAROMÍR FRANTA, dat. nar. 31. března 1967
č.p, 90, 431 21 Boleboř
Den vzniku členství: 7. prosince 2018

Člen dozorčí rady:
ARNOŠT ŠEVČÍK, dat. nar. 28. června 1957
Česká 652/55, 434 01 Most

., _ . Den vzniku členství: 7. prosince 2018 , _, , _.
. ,_ _ČIe'n"dozorč"i rady:

Počet členů:
jediný akcionář:

mg. TOMÁŠ FOHLER, dat. nar. 30. ledna 1974
č.p, 35, 258 01 Vracovice
Den vzniku členství: 1. dubna 2019
6

HALTIXAR LTD
6025 Larnaca, Spartis, 1, ANTÓNIOU BUILDING, 2nd floor, Flat/Office 201,
Kyperská republika
Registrační číslo: HE 286578

Akcie:
100 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5 000
000,- Kč
Akcie znějIci na jméno lze převést pouze se souhlasem představenstva
společnosti.

Základní kapitál: 500 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Údaje platné ke dni: 30. září 2019 03:38 2/4
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http://aplikace.infotea.cz/documentsview/Default.aspx?id=eb68c1f6483d4ebda42aa55d8ede295a
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Ostatní skutečnosti:

l

Společnost Litvínovská uhelná a.s. vznikla jako nová nástupnická společnost
v důsledku rozdělení společnosti Mostecká uhelná a.s., lČ 272 61 824, se sídlem
Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, a to odštěpením se založením nových
nástupcnických společnosti, přičemž na ni přešla část jmění rozdělované
společnosti Mostecká uhelná a.s. uvedená v projektu rozdělení. Další
nástupnickou společnostI je Vršanská uhelná a.s., lČ 286 78 010, se sídlem
Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67.
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst.
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
Ve prospěch zástavního věřitele Československá obchodní banka, a. s., IČO:
000 01 350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, bylo
na základě zástavní smlouvy onjedně obchodního závodu, uzavřené dne 9.
prosince 2014 mezi zástavním věřitelem a společností Severní energetická as.,
zřízeno dne 9. prosince 2014 vkladem do Rejstříku zástav zástavní právo k
obchodnímu závodu společnosti Severní energetická a.s., včetně všeho
pňslušenstvI. Zástavní právo bylo zřízeno k zajištění veškerých dluhů, které mají
být uhrazeny zástavnímu věřiteli společností Severní energetická as. na základě
Finančních dokumentů (jak jsou definovány v zástavní smlouvě) nebo v
souvislosti s nimi, at' již současné nebo budoucí, existující nebo podmíněné s
tím, že tyto dluhy musí vzniknout (pokud již neexistují) nejpozději k 9. prosinci
2022, a maximální celková výše jistiny těchto dluhů nepřekročí 10.000.000.000,-
Kč.

Na základě zástavní smlouvy ohledně obchodního závodu byl ve prospěch
zástavního věřitele Československá obchodní banka, a. s., IČO: 000 01 350, se
sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, Česká republika, dne 9. prosince 2014
zřízen zákaz zřízenI dalšího zástavního práva k obchodnímu závodu společnosti
Severní energetická a.s., který společnost Severní energetickou a.s. zavazuje
dotud, dokud nevznikne povinnost zástavního věřitele požádat o výmaz
zástavního práva z Rejstříku zástav podle článku 3.3 (výmaz zástavního práva)
zástavní smlouvy, nejdéle však do 9. prosince 2022.
Na společnost Severní energetická a.s., jako nástupnickou společnost, přešlo v
důsledku provedené fúze sloučením zanikajÍcÍ společnosti Czech Coal a.s., lČ:
25764284, se sídlem: Most, V. Řezáče 315, PSČ 434 67, s nástupnickou
společnosti Severní energetická a.s. jmění zanikající společnosti Czech Coal a.s.
Na obchodní společnost Severní energetická a.s., jako nástupnickou společnost,
v důsledku fúze sloučením zanikající obchodní společnosti Sev.en WT, a.s.,
identifikační číslo osoby 14864657, se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01
Most, s nástupnickou společnostI Severní energetická a.s., přešlo jmění
zanikajÍcÍ společnosti Sev.en WT, a.s.
Dle projektu rozdělení odštěpením sloučením mezi zúčastněnými společnostmi -
spoiečnosti Severní energetická a.s., se sídlem Václava Řezáče 315, 434 01
Most, IČO 286 77 986, na straně jedné jako rozdělovanou společnosti, a
společností RXU Czech, s.r.o., se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00
Praha 1, IČO 043 79 110, na straně druhé jako nástupnickou společnostI,
vyhotoveného dne 29. záři 2017, rozdělovaná společnost nezanikla, ale došlo k
přechodu vyčleněné části jmění společnosti Severní energetická a.s. uvedené v
projektu na společnost RXU Czech, s.r.o.
Společnost se rozdělila odštěpením sloučením dle projektu přeshraničního
rozděleni odštěpením sloučením vyhotoveného dne 26. 4. 2018 zúčastněnými
společnostmi - společností Sev en EC, a.s., se sídlem K Elektrárně 227, 533 12

Údaje platné ke dni: 30. záři 2019 03:38 3/4



? oddíl B, vložka 1C

i

Chvaletice, IČO 287 86 009, (dále jen Rozdělovaná společnost l), straně jedné
jako rozdělovanou společností, spdečností Severní energetická a.s., se sídlem
Václava Řezáče 315, 434 01 Most, IČO 286 77 986, (dále jen Rozdělovaná
společnost 2), na straně druhé jako rozdělovanou společností, a společnostI
Sev.en Commodities AG, se sídlem Zollstrasse 82, 9494 Schaan,
Lichtenštejnské knížectvI, registrační číslo FL-0002.554.740-9 (dále jen
Nástupnická společnost), na straně třetí jako nástupnickou společností, ve znění,
v němž byl zveřejněn, dle něhož Rozdělovaná společnost 1 a Rozdělovaná
společnost 2 nezanikly, ale došlo k přechodu vyčleněných části jejich jmění
uvedených v projektu, včetně případných práv a povinností z pracovněprávních
vztahů, na exÍstujÍcÍ Nástupnickou společnost, (dále jen Rozděleni). Právni
účinky Rozdělení nastaly ke dni zápisu Rozdělení do lichtenštejnského
obchodního rejstříku, tedy ke Lni i. srpna 2018 pod číslem zápisu 7 ve výpisu
Nástupnické společnosti registrační číslo FL-0002.554.740-9.

Údaje platné ke dni: 30. září 2019 03:38 4/4

http://aplikace.infotea.cz/documentsview/Default.aspx?id=eb68c1f6483d4ebda42aa55d8ede295a



' Veřejný 'ejstřík výpisy platných
Ověřuji pod pořadovým číslem MmNU106453/2019/OSČ/CzP, že tato l
která vznikla převedením výstupu z informačního systému veřejné spr
elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 4 listů, se dosIo'"'"'Kě:·
shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v
elektronické podobě.
Ověřující osoba:

V Mostu dne'39.09. 2019

Podpis


