
DODATEK č.  06733-2017-4502-D-0050/02-UV-012-SU0402-01 

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – 

„Revitalizace – individuální výstavba Louka u Litvínova“ (dále jen „Smlouva“) 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním úkonům 

způsobilé a řádně zastoupené, 

 

smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČ:                           00006947 

DIČ:                        CZ00006947 

 bankovní spojení:    2629881/0710 

 jednající:                  Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45  

     

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. HERKUL a.s. 

 se sídlem na adrese: Obrnice č.p. 228, 435 21 Obrnice 

 IČ:   25004638 

 DIČ:    CZ25004638 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl 

B, vložka 1820 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:   4629682/0800 

 zastoupen:  Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva 

   

 (dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06733-2016-4502-S-0050/02-UV-012-SU0402 

ze dne 7. 9. 2016 (dále jen „Dodatek“) 

 

I. 

Smluvní strany se v souladu s ust. 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako 

„ZZS č. 1 – Změna závazku ze smlouvy, Akce: Revitalizace – Individuální výstavba Louka u 

Litvínova“ ze dne 11. 9. 2017 vypracovaného zhotovitelem. 

 



II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně čl. II. bod 2.1 

odstavec druhý Smlouvy, který nově zní takto: 

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 14 310 171,43 Kč (slovy 

čtrnáctmilionůtřistadesettisícjednostosedmdesátjedna korun českých a čtyřicettři haléřů).“ 

 

III. 

Smluvní strany se rovněž dohodly na změně čl. III. bod 3.3 Smlouvy, který nově zní takto: 

„K ukončení plnění předmětu smlouvy a předání díla dojde nejpozději do 30. 7. 2018. Způsob 

a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy“ 

 

IV. 

1. Všechna ujednání Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto dodatkem, se ruší. Ostatní 

ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po dvou. 

3. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy i 

případných 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 5. 10. 2017 V  Obrnicích dne 3. 10. 2017 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za HERKUL a.s. 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Radovan Dušek 

předseda představenstva  

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: Klára Bigazová, Bc. DiS. 

Za právní správnost odpovídá: Láznová Kateřina, Mgr. 



 


