DODATEK č. 04930-2020-4502-D-0592/02-UV-004-SU0270-02
ke smlouvě o provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod - Úprava řeky
Stonávky v km 0,00 - 2,90 etapa A (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
bankovní spojení:
2629881/0710
jednající:
Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)
a

2.

AWT Rekultivace a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka
777
se sídlem:
Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov
IČ:
47676175
zastoupená:
Kamilem Holendou, předseda představenstva
Krzysztofem Galazkou, místopředseda představenstva
a
Energie - stavební a báňská a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
1399
se sídlem:
KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 27204
IČ:
45146802
zastoupená:
Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., statutární ředitel
které spolu ve smyslu ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
založily sdružení pod názvem „Stonávka 2010“.
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „ smluvní strany“)

tento Dodatek ke smlouvě č. 04930-2015-452-S-0592/02-UV-004-SU0270 ze dne 18. 05.
2010, ve znění dodatku č. 04930-2018-4502-D-0592/02-UV-004-SU0270-01 ze dne
12.12.2018 (dále jen „Dodatek“).

I.
Smluvní strany se dohodly, ve smyslu článku 2.7. Smlouvy, na změně článku II. Smlouvy
v bodě 2.1, z důvodu snížení objemu skutečně provedených prací při naplnění předmětu
plnění, splnění všech požadavků a parametrů daných projektovou dokumentací a příslušnými
rozhodnutími dotčených orgánů, v návaznosti na závěrečný kontrolní den a schválení
Závěrečné zprávy.
V návaznosti na změnu článku II. Smlouvy v bodě 2.1 dochází ke změně výše bankovní
záruky k zajištění plnění ze Smlouvy, vč. povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady a
záruky za kvalitu provedeného díla v bodě 2.8
II.
Změna v článku II. bod 2.1 Smlouvy:
původní znění:
Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 147.189.526,70 (slovy jedno-stočtyřicet-sedm-milionů-jedno-sto-osmdesát-devět-tisíc-pět-set-dvacet-šest korun českých a
sedmdesát haléřů)
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.
nové znění:
„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 144.932.051,99 Kč (slovy: jedno-stočtyřicet-čtyři-milionů-devět-set-třicet-dva-tisíc-padesát-jedna korun českých, devadestá-devět
haléřů).
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.
Změna v článku II. bod 2.8 Smlouvy:
V bodu 2.8 Realizační smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní
záruky na částku 14.494.000,-Kč (slovy: čtrnáct-milionů-čtyřista-devadesát-čtyři-tisíc korun
českých) a na konec bodu 2.8 Smlouvy se vkládá nový text, který zní takto:
„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí
zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného
dodatku k této smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na zhotoviteli, zda a
kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)
V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané
lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla
bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v
příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li
objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat
smluvní pokutu dle bodu 7.4 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu
7.4 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.9 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty
podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není
ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

Ostatní ujednání článku II. Smlouvy v bodech 2.1 a 2.8 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

III.
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 24.2.2020
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Havířově dne 12.2.2020
Za AWT Rekultivace a.s.

_____________________________
Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru

_______________________________
Kamil Holenda
předseda představenstva

_______________________________
Krzysztof Galazka
místopředseda představenstva
V Kladně dne 11.2.2020
Za Energie - stavební a báňská a.s.

______________________________
Ing. Zdeněk Osner, CSc.
statutární ředitel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxx
Za právní správnost odpovídá: xxxxxx

