
DODATEK  č.  05416-2020-4502-D-0592/02-UV-001-SU0325-01 

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

řízeného odvádění metanu z podzemí ve městě Orlová (Projekt Orlová 3) (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 

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  

     

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. KR OSTRAVA a.s. 

 se sídlem na adrese: Slívova 1946/7, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 

 IČO: 25890981 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 

2527 

  zastoupen: Štefan Polák, statutární ředitel 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 05416-2011-452-S-0592/02-UV-001-SU0325 ze dne 

22.8.2011 (dále jen „Dodatek“). 

I. 

Smluvní strany konstatují, že při uzavírání Smlouvy došlo k administrativní chybě, neboť 

nebylo zohledněno skutečné datum uzavření Smlouvy a došlo tak ke zkrácení doby plnění 

oproti době plnění uvedené v zadávací dokumentaci a v nabídce zhotovitele, podle kterých 

měly být sanační práce prováděny po doby 121 měsíců. 

Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly, že čl. III. bod 3.3 Smlouvy se ruší a nově zní 

takto: 

 „3.3 Sanační práce budou prováděny do 31.10.2021. Způsob a termín předání díla je 

upraven článkem XII. této smlouvy.“ 



 

II. 

Dále se smluvní strany dohodly na změně č. XII. bodu 12.1 Smlouvy, který nově zní takto: 

„12.1 „Zhotovitel předá dílo formou přejímacího řízení právnické osobě za účasti 

objednatele. Do 1 měsíce od ukončení sanačních prací dle bodu 3.3 této smlouvy doručí 

zhotovitel všem zúčastněným subjektům dle Směrnice závěrečnou zprávu. K závěrečné zprávě 

vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou 

zprávu dle těchto stanovisek a doručit ji objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení 

stanoviska všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi 

závěrečné zprávy.“ 

 

III. 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní 

strany 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 1.10.2020 V Ostravě dne 30.9.2020 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za KR OSTRAVA a.s. 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45  

 

 

_______________________________ 

Štefan Polák 

statutární ředitel 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 


