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DODATEK č. 06875-2020-4502-D-0050/02-UV-012-SU0410-04 
ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Jezero 
Most – napojení na komunikace a IS – část I, II, III“ (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 
IČO:    00006947 
DIČ:    CZ00006947 
bankovní spojení:  2629881/0710 
zastoupena:   Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 
(dále jen „objednatel“) 

a 

2. HERKUL a.s. 
se sídlem na adrese:  Průmyslová 228, 435 21 Obrnice 
IČO:    25004638 
DIČ:    CZ25004638 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, 
vložka 1820 
zastoupena:   Ing. Radek Braum, předseda představenstva 

Ing. Václav Roth, místopředseda představenstva 
a 
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. 
se sídlem na adrese:  Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO:    250 41 738 
DIČ:    CZ25041738 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 14364 
zastoupen:   Ing. Radko Vrbík, jednatel 

 
Společnosti HERKUL a.s. a REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. založily dle ust. § 
2716 a násl. občanského zákoníku „Společnost Jezero Most“ 
(dále jen „zhotovitel“)  
 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 
 

tento Dodatek číslo 4 ke Smlouvě č. 06875-2017-4502-S-0050/02-UV-012-SU0410 ze dne 
25. 8. 2017, ve znění předchozích dodatků (dále jen „Dodatek“). 
 
Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

 
I. 
 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění ve smyslu dokumentu označeného jako 
„ZZS č. 5 - Změna závazku ze smlouvy – Akce: Ministerstvo financí ČR – Jezero most – 
napojení na komunikace a IS – část I,II,III, 001 – Odvodnění paty výsypky a provedení 
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ochranné lavice z LK, 002 Odstranění zátrhu svahu výsypky nad ochrannou lavicí, 003 
Projektová dokumentace“, zpracovaného zhotovitelem dne 5.3.2020 a doručeného objednateli 
9.4.2020 (dále jen „ZZS č. 5“),  obsahujícího identifikaci změny, včetně zdůvodnění a 
aktualizace dotčených položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 
II. 

 
V návaznosti na změnu uvedenou v bodu I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na 
změně v čl. II. bod 2.1 Smlouvy 
 
Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní: 
 
 „Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr, aktualizovaný dokumentem označeným jako „Přehled 
zaměňovaných položek“ č.j. MF-30972/2016/4502-37, PID: MFCR8XUMCG, 
vypracovaným objednatelem dle § 222 odst. 7 písm. d) zákona o zadávání veřejných zakázek 
a schváleným zhotovitelem dopisem ze dne 5. 8. 2019, čj. MF-30972/2016/4502-71, PID: 
MFCR9XKMQF, (dále jen „ZZS č. 2) a dále ZZS č.1, 3, 4 a 5 (dále jen „rozpočet“). Tento 
rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný. 
 
Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 96 204 267,73 Kč (slovy: devadesát-
šest-milionů-dvě-stě-čtyři-tisíc-dvě-stě-šedesát-sedm korun českých a sedmdesát-tři haléřů). 
 
K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury. 
 
Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů 
souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. 
 

III. 
 

V návaznosti na změny uvedené v bodu I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na 
změně v čl. II. bod 2.7 Smlouvy  
 
V návaznosti na znění bodu 2.1 Smlouvy uvedené v bodu II. tohoto Dodatku a v souladu se 
smluvním ujednáním, že bankovní záruka musí být sjednána ve výši 5% z celkové ceny za 
provedení díla uvedené v bodě 2.1 Smlouvy, musí být bankovní záruka sjednána na částku  
4.811.000,-Kč (slovy: čtyři-miliony-osm-set-jedenáct-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí 
objednateli bankovní záruku v nové výši do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku. 

 
IV. 

V návaznosti na změny uvedené v bodu I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na 
změně v čl. III. bodech 3.3 a 3.3.1 Smlouvy  

 
3.3 K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 60 měsíců 

ode dne zahájení prací dle čl. 3.2. této smlouvy. Způsob a termín předání díla je 
upraven článkem XII. této smlouvy. 

3.3.1  Lhůta výstavby technické části je 24 měsíců. Tato lhůta platí pro všechny stavební 
objekty části I, II a III vyjma prvního, druhého a třetího roku rozvojové péče, která 
je součástí stavebního objektu SO801 Kácení a náhradní výsadby, který je součástí 
části I. 
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V. 
 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.  
 

2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany 
souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, 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. 
 

3. 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 22.5.2020 V Obrnicích dne 21.5.2020 
Česká republika – Ministerstvo financí Za HERKUL a.s. 

 
 
 
_____________________________ 
Mgr. Monika Zbořilová 
ředitelka odboru 45 

 
 
________________________________ 
Ing. Radek Braum 
předseda představenstva 
 
 
 
________________________________ 
Ing. Václav Roth 
místopředseda představenstva 
 
 
V Ústí nad Labem dne 21.5.2020 
Za REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. 
 
 
 
_______________________________ 
Ing. Radko Vrbík 
jednatel 
 

 
 
 

Za věcnou a ekonomickou správnost smlouvy odpovídá: xxxxx 
Za právní správnost smlouvy odpovídá: xxxxx 

 




