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DODATEK č.1  
k Rámcové dohodě  

na dodávky technických plynů a nájem tlakových plynových lahví a mobilních kontejnerů  
uzavřené dne 30. 3. 2021v rámci veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)                                 
mezi níže uvedenými stranami 

 
 
 

Evidenční číslo smlouvy Kupujícího: D918210006  
Evidenční číslo smlouvy Prodávajícího: 1676350  

 
 
 
SMLUVNÍ STRANY:  
 

AIR PRODUCTS spol. s r.o. 
se sídlem J. Š. Baara 2063/21, Děčín V-Rozbělesy, 405 02 Děčín 
IČO 413 24 226 
DIČ CZ41324226 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 592 
zastoupená na základě plné moci XXX 

(dále jen „Prodávající“) 
 
a 
 
Povodí Labe, státní podnik 
se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
IČO 70890005 
DIČ CZ70890005  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. A, vl. 9473 
statutární organ:  Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
zastoupená osobou oprávněnou k podpisu Ing. Pavlem Řehákem, technickým ředitelem 

(dále jen „Kupující“) 

(Prodávající a Kupující společně dále též jen „Smluvní strany“) 
 

I. 
 

1. Smluvní strany se dohodly: 

a) na změně cenových ujednání Smlouvy tak, že tímto dodatkem mění přílohu č. 1 Smlouvy tak, že ji nahrazují 
novým úplným zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku; 

b) na změně prvních pěti řádků článku V Smlouvy (nazvaném Kupní cena a platební podmínky), tak že je nahrazují 
tímto zněním:  

 “Cena za realizaci jednotlivých dílčích plnění za celou dobu trvání platnosti smlouvy v předpokládaném 

rozsahu určeném v příloze č. 1 této smlouvy je dána cenovou nabídkou prodejce ze dne 15.03.2021 ve znění 

přílohy č.1 dodatku č. 1 této smlouvy.  

 Celková cena za předmět díla nebude vyšší než 1 572 556 Kč, 

 slovy jedenmilionpětsetsedmdesátdvatisícpětsetpadesátšest českých bez DPH.” 

2. Smluvní strany tak činí s ohledem na globální extrémní nárůst cen energií, pohonných hmot a ostatních výrobních 
a distribučních nákladů, které nemůže Prodávající ovlivnit a které nebylo možno předvídat při uzavření Smlouvy. 
Smluvní strany tak přitom činí v souladu s ustanovením § 1765 občanského zákoníku, které umožňuje stranám jednat 
o změně smluvních podmínek v situaci, kdy dojde k natolik podstatné změně okolností, že vytvoří výrazný nepoměr 
mezi stranami. Tato podstatná změna okolností byla Prodávajícím doložena dopisem ze dne 05.05.2022, 
což Kupující akceptoval.  
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II. 

 
Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny. 

 

 
III. 

1. Tento dodatek  nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek v registru smluv uveřejní Kupující, a to 
bez zbytečného odkladu po jeho uzavření. Smluvní strany s jeho uveřejněním souhlasí. 

2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými 
elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran 
obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

3. Smluvní strany  prohlašují, že tento dodatek uzavřely  na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání 
nejednaly v tísni ani za nevýhodných podmínek, dodatek si řádně přečetly a s jeho obsahem plně souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy.  

 
Příloha:  č. 1 – Požadovaný sortiment plynů, doprovodné poplatky, nájemné 
 
 

Za Kupujícího  Za Prodávajícího 
 

elektronicky podepsáno 

   

 
 

 
 
 
 
 

elektronicky podepsáno 

             Povodí Labe, státní podnik 
 

 AIR PRODUCTS spol. s r.o. 

 



Příloha č. 1 dodatku č. 1 smlouvy č. D918210006 / 1676350

Požadovaný sortiment plynů, doprovodné poplatky, nájemné 

Typ a čistota plynu Balení 
Předpokládaný

 roční odběr (ks)

Předpokládaný počet po dobu trvání 

smlouvy (ks)
Jednotková cena

Cenová nabídka

po dobu trvání smlouvy

Provozovna 

HK 

Provozovna 

UL 

actylen  2.6. 50/10 kg 1 4 XXX XXX ano ne

argon  5.0 10/200 1 4 XXX XXX ano ne

argon 5.0 50/200 5 20 XXX XXX ano ano 

argon 5.0 Eurocyl 230l /24 12 48 XXX XXX ano ne

dusík 4.7. 50/200 25 100 XXX XXX ano ano 

dusík 5.0 10/200 1 4 XXX XXX ano ne

dusík 5.0 50/200 5 20 XXX XXX ano ano 

dusÌk 5.5 ECD 50/200 1 4 XXX XXX ano ne

helium 5.5 50/200 16 64 XXX XXX ano ano 

helium 6.0 10/200 1 4 XXX XXX ano ne

kyslík  2.5 50/200 6 24 XXX XXX ano ne

kyslík - respirox 50/200 6 24 XXX XXX ano ano 

methan  2.5. *  balení X50 -ok 40/200 3 12 XXX XXX ano ne

methan 5.5. 10/200 1 4 XXX XXX ano ne

oxid uhličitý potrav. 27/20 kg 1 4 XXX XXX ano ne

vodík  5.5 50/200 1 4 XXX XXX ano ano 

vzuch technický 50/200 20 80 XXX XXX ano ne

vzduch 5.0 50/200 13 52 XXX XXX ano ano 

Doprovodné poplatky 
Předpokládaný roční počet

Předpokládaný počet po dobu trvání 

smlouvy
Jednotková cena

Cenová nabídka

po dobu trvání smlouvy

poplatek  ADR - lahve 1 ks 100 400 XXX XXX

poplatek  ADR - kontejner  EuroCyl 1 ks 12 48 XXX XXX

poplatek mýtné - lahve 1 ks 100 400 XXX XXX

poplatek  mýtné - kontejner  EuroCyl 1 ks 12 48 XXX XXX

dopravné 1 dodávka 30 120 XXX XXX

jiné poplatky- lahve 100 400 XXX XXX

jiné poplatky- kontejner  EuroCyl 12 48 XXX XXX



jiné poplatky 1 dodávka 30 120 XXX XXX

Nájemné 

Předpokládaný počet  tlakových 

lahví a kontejnerů 
Jednotková cena / měsíc Počet měsíců 

Cenová nabídka

po dobu trvání smlouvy

tlaková lahev - 1 ks 55 XXX 47 XXX

kontejner  EuroCyl - 1 ks 1 XXX 47 XXX

Celková cenová nabídka po dobu trvání smlouvy

1 572 556,00

*)zadavatel u tohoto plynu připouští alternativní balení  50/200.

Pro fakturaci jednotlivých dílčích plnění dodavatel uvede  cenu za toto alternativní balení :

Jednotková cena 

methan 2.5 *) 50/200

V kolonce "jednotková cena " a  "Cenová nabídka po dobu trvání smlouvy" dodavatel z důvodu srovnatelnosti nabídkových cen vyplní cenu po přepočtu na objem 40 litrů.


