
DODATEK  č.  07420-2020-4502-D-0592/02-UV-023-SU0457-01 

smlouva o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – Odstranění 

ekologických škod vlivem poddolování území – úprava zpevněných ploch v Obci 

Albrechtice (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. EUROGAS a.s.  

se sídlem na adrese: Sirotčí 1145/7, 703 00 Ostrava – Vítkovice  

IČO: 61859974  

DIČ: CZ61859974  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 

2593  

zastoupená: Ing. Petr Máša, statutární ředitel  

 

a  

 

Energie – stavební a báňská a.s.  
se sídlem na adrese: Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno  

IČO: 45146802  

DIČ: CZ45146802  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399  

zastoupená: Ing. Zdeněk Osner, CSc., statutární ředitel  

 

EUROGAS a.s. a Energie – stavební a báňská a.s. založily společnost „EUROGAS-ESB 

úprava ploch Albrechtice“ dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

přičemž v této společnosti je EUROGAS a.s. správcem/společníkem 1 a Energie – stavební a 

báňská a.s. společníkem 2.  

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07420-2020-4502-S-0592/02-UV-023-SU0457 ze dne 4. 3. 

2020 (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 Smlouvy ve smyslu dokumentu ze 

srpna 2020 označeného jako „EUROGAS a.s. zhotovitel - Odstranění ekologických škod 

vlivem poddolování – úprava zpevněných ploch v Obci   Albrechtice – Změna závazku ze 

smlouvy č. 1“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „ZZS č. 1“). 

 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. 

Smlouvy. 

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

2.1 Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného 

ZZS č. 1 (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, 

tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.  

Cena za provedení díla bez DPH činí 3 861 955,- Kč (slovy: tři-miliony-osm-set-šedesát-

jedna-tisíc-devět-set-padesát-pět korun českých).  

 

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.“ 

 

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na 

částku 194.000,-Kč (slovy: sto-devadesát-čtyři-tisíc korun českých). 

 

 

III. 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel 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. 

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 24.9.2020 

 

V Ostravě dne 24.9.2020 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za společnost „EUROGAS-ESB úprava 

ploch Albrechtice“ zastoupenou správcem 

EUROGAS a.s. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Petr Máša 

statutární ředitel EUROGAS a.s. 

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


