
DODATEK  č.  07337-2021-4502-D-0167/97-01-001-S00653-02 

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ - 

ArcelorMittal Ostrava a.s., Spalovna - Dehtová laguna“ (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. SUEZ CZ a.s. 

se sídlem na adrese: Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 

IČO: 25638955 

DIČ: CZ25638955 

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

vložka 9378 

zastoupen: Ing. Mojmírem Zálešákem, prokuristou  

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07337-2019-4502-S-0167/97-01-001-S00653 ze dne 11. 10. 

2019 (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 Smlouvy, týkající se možnosti zhotovitele provést dílčí 

předání dokončené části díla před úplným dokončením díla v r. 2023, a to ve smyslu 

dokumentu „Změna závazku ze smlouvy č.2 „SEZ - ArcelorMittal Ostrava a.s., Spalovna - 

Dehtová laguna“ vypracovaného zhotovitelem  v dubnu  2021  a  doručeného   objednateli 

dne  29. 4. 2021,  který  je  veden pod. č.j. MF-156/2021/4502-23 a obsahuje specifikaci 

změny včetně zdůvodnění (dále jen „ZZS č. 2“).   

 

 



II. 

V návaznosti na změnu Smlouvy uvedenou v čl. I tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly 

na změně v článku XII.  a  XVI. Smlouvy. 

Bod 12.1 Smlouvy nově zní takto: 

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

objednatele po částech: první část - sanační práce ve smyslu bodů 3.4 až 3.6 této 

smlouvy, druhá část – monitoring ve smyslu bodů 3.7 a 3.8 této smlouvy (dále každá 

část označena jen jako „dílo“). 

Ve lhůtě dle bodu 3.6 této smlouvy doručí zhotovitel všem zúčastněným subjektům dle 

Směrnice závěrečnou zprávu o provedených sanačních pracích. 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 stanovisek všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá 

stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy. 

Ve lhůtě dle bodu 3.8 této smlouvy doručí zhotovitel všem zúčastněným subjektům dle 

Směrnice závěrečnou zprávu o vyhodnocení postsanačního monitoringu. 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 stanovisek všech subjektů dle Směrnice. 

Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy.“ 

 

 

Bod 16.4 Smlouvy nově zní takto: 

 

16.4 „Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu  

ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. XI. této smlouvy (tj. záruku za jakost) v délce 2 

let po řádném protokolárním předání a převzetí každé části díla postupem dle čl. XII. 

této smlouvy vždy pro tuto část díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 

objednatel, resp. právnická osoba, nemohla předmět díla užívat pro vady díla, za které 

zhotovitel odpovídá. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace 

objednatele zhotovitelem opraveny, se záruční doba na tuto část díla prodlužuje o 

dobu od oznámení vady díla v záruční době až po potvrzení o jejím odstranění.“ 

 

 

III. 

Pro vyloučení pochybností smluvní strany konstatují, že částečné předání díla nemá vliv na 

výši bankovní záruky dle bodu 2.7 Smlouvy, tj. zhotovitel bude bez ohledu na předání části 

díla objednateli poskytovat bankovní záruku k zajištění řádného provedení díla z celé ceny 

díla až do dne, kdy doručí objednateli bankovní záruku za jakost, přičemž bankovní záruku za 

jakost zhotovitel doručí objednateli do 15 dnů ode dne zaplacení poslední faktury 

objednatelem  (bez ohledu na zádržné). Bankovní záruka za jakost bude poskytována ve výši 

5 % ze skutečně uhrazené ceny za provedení celého díla až do konce záruční doby poslední 

předané části díla. 

 



      IV. 

 

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 28. 5. 2021 

 

V Praze dne 27. 5. 2021 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za SUEZ CZ a.s. 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Mojmír Zálešák 

prokurista 

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


