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D O D A T E K  Č .  1 
K E  K U P N Í  S M L O U V Ě

podle ustanovení § 2079 a násl.zák. č. 89/2012 Sb., v pl. znění 
_____________________________  (dále jen „dodatek")__________________________________

Dodávka průmyslové soli pro ZÚS na období srpen 2021 -  březen 2022
číslo smlouvy prodávajícího: číslo smlouvy kupujícího: 32/VZ/202I-3

1. Smluvní strany
1.1. Kupující:

Sídlo:
Zastoupen:

tel:

IČO:

DIČ:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
Ing. Andreou Jankovcovou -  ředitelkou organizace

387 021 010

70971641

CZ70971641

Bankovní spojení:..................................... . . ...........................................
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.
Zástupce ve věcech smluvních: ..................................... tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: Lubomír Bajer tel.: 387 021 014

jako „ kupující“ na straně jedné

1.2. Prodávající: 

Sídlo:

AQQA, s.r.o.

Nová 306, Polabiny, 530 09 Pardubice

Zastoupený: Ing. Kateřinou Lajblovou -  jednatelkou společnosti
tel.: ....................

IČO: 09326481

DIČ: CZ09326481

Bankovní spojení:................................ . . ......................................
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu 
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 46111, datum zápisu 13. 7. 2020.
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Kateřina Lajblová tel.:.....................
Zástupce ve věcech technických: ................ tel.: ....................

jako „prodávající“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

i
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I.
Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. kupujícího 32/VZ/2021-3 
uzavřené dne 14. 7. 2021 na část č. 3 veřejné zakázky (závod J. Hradec) dle § 222 odst. 4 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II.

V souladu s ustanovením čl. V. odst. 5.13. výše citované smlouvy se tímto dodatkem na 
základě návrhu prodávajícího ze dne 29. 9. 2021 upravují intervaly trvání letního a zimního 
období pro potřeby souvisejících smluvních ujednání. Tato ujednání znějí nově následovně:

1.3. Požadovaný termín jednotlivých plnění:

Jednotlivé objednávky na dodávky o maximální výši 120 tun s dodáním
do 5 kalendářních dnů od objednání v zimním období.

Jednotlivé objednávky na dodávky o maximální výši 500 tun s dodáním
do 30 kalendářních dnů od objednání v letním období.

Letní období -  od 1. 8.2021 do 31. 10. 2021 (včetně),
Zimní období -  od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022 (včetně).

2.1. Jednotkové ceny pro závod Jindřichův Hradec jsou následující:

část
zakázky č. 

(závod)

Skládka
Předpokládané 

množství 
v tunách

Cena za 1 tunu soli v 
Kč bez DPH - letni 

období
1.8.2021-31.10.2021

Cena za 1 tunu soli 
v Kč bez DPH - 
zimní období 

1.11.2021-31.3.2022

část č.3 - JH

Kohout 1500

...... . . . ........ .
Třeboň 800

Nová Bystříce 500
Dačice 500

Studená 500

4.7. Nedodržení kvality posypové soli při jednotlivých dodávkách bude považováno za 
podstatné porušení smlouvy a kupující si vyhrazuje právo při závozech v rámci 
předzásobení, tj. v letním období 1. 8 .- 31. 10. 2021 dodávku soli vrátit bez náhrad 
prodávajícímu, v zimním období 1.11. 2021 - 31. 3. 2022 uhradit pouze 50 % z ceny 
takto nekvalitní dodávky.

III.
Ostatní části kupní smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají 
v plném rozsahu platné.
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Osobní údaje poskytnuté prodávajícím jsou nezbytné pro uzavření dodatku ke smlouvě 
dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich 
správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem 
uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Prodávající má právo požádat 
správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení 
zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně 
posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může prodávající 
uplatňovat prostřednictvím pověrence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, 
jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. 
V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat stížnost 
u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude 
uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Prodávající prohlašuje, že tato 
smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, 
že uveřejnění v registru smluv provede kupující.

Tento dodatek je vypracován ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. Měněna nebo doplňována 
může být pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali 
na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Návrh prodávajícího ze dne 29. 9. 2021



Vážená paní
Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace 
SÚSJihočeského kraje 
Nemanická 2133/10
37010 České Budějovice

V  Pardubicích, dne 29.9.2021

Věc: Návrh na prodloužení letního období pro dodávky podle smlouvy 32/VZ/2021

Dne 14,7.2021 naše společnost uzavřela s Vaší organizací smlouvu č. 32/VZ/2021 „Dodávka 
průmyslové soli pro ZÚS na období srpen 2021 -  březen 2022" pro závody Jindřichův Hradec, 
Strakonice a Tábor.

V rámci plněni této smlouvy jsme již dodali na jednotlivá složlště Vašich závodů více jak 7 000 
tun soli a nadále pokračujeme v plnění Vašich objednávek podle podmínek uvedené smlouvy.

Současně je potřeba říci, že kapacity dodavatele soli, společnosti K+S Minerals and Agriculture 
GmbH v produkčním závodě Bernburg, jsou velmi vytížené a plnění jednotlivých objednávek 
vyžaduje většinou naplnění celé smluvní dodací lhůty 30 dnů. Současné objednávky tedy 
budou zaváženy i v průběhu měsíce října.

Po konzultacích a prověření závozů pro Vaše závody Vám navrhujeme, Že jsme připraveni 
prodloužit letní období pro předzásobení Vašich závodů Jindřichův Hradec, Strakonice a Tábor 
o jeden měsíc do 31.10.2021 včetně zachování letní ceny, s dodací podmínkou do 30 
kalendářních dnů od objednání, aby Vaše závody mohly podle stavů po závozech doobjednat 
sůl pro plné naplnění skladů.

Věřím, že tento náš návrh umožní plynule naplnit Vaše zásobovací kapacity na průmyslovou sůl 
pro zimní údržbu silnic.

Budeme rádi, pokud nás budete informovat o Vašem rozhodnutí a současně Vás prosím o 
informování zodpovědných pracovníků na jednotlivých závodech.

S pozdravem


