
DODATEK č.  02685-2017-4502-D-0050/02-UV-004-SU0091-01 

k realizační smlouvě o provedení prací při sanaci ekologických škod, následné 

rekultivaci a revitalizaci na akci „Rekultivace Podkrušnohorské výsypky VI. etapa“ 

(dále jen „Realizační 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. GEOSAN GROUP a.s. 

 se sídlem na adrese: U nemocnice 430, 280 02 Kolín  

 IČ: 28169522 

 DIČ: CZ28169522 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 

12459 

            zastoupena: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a Ing. Kamilem Vykydalem, 

výrobním ředitelem, oba na základě plné moci ze dne 2. 1. 2017 

 

           Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. 

 se sídlem na adrese: Okounov 65, 431 51 

 IČ:25028316 

 DIČ: CZ25028316 

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

B, vložka 1751 

            zastoupena: Jaroslav Oršuliak, člen představenstva 

 

  (dále pro GEOSAN GROUP, a.s.  a Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s jen            

„zhotovitel“) 

 

Právní předchůdce společnosti GEOSAN GROUP a.s. a Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, 

a.s. spolu založili dle ustanovení §829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 

„Sdružení GEOSAN GROUP x Stavební společnost Jaroslav Oršuliak“, v němž společnost 

GEOSAN GROUP, a.s. je vedoucí účastník a Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. 

účastník. 

 

(dále společně jen „smluvní strany“) 

 



tento Dodatek k Realizační smlouvě č. 02685-2006-452-S-0050/02-UV-004-SU0091 ze dne 

18. 9. 2006 (dále jen „Dodatek“).   

I. 

S ohledem na potřebu vylepšení rekultivované plochy a dosažení cílových parametrů se 

smluvní strany ve smyslu dokumentu nazvaného „Čerpání rozpočtové rezervy“ ze dne 10. 8. 

2016, vypracované zhotovitelem dohodly na čerpání rozpočtové rezervy v následující výši: 

 

SO 05 Lesnická rekultivace ve výši 598 950,00 Kč bez DPH 

SO 06 Zemědělská rekultivace ve výši 199 025,00 Kč bez DPH 

SO JIR Jiná rekultivace ve výši 99 750,00 Kč bez DPH 

 

Celkem bude rozpočtová rezerva čerpána ve výši 897 725,00 Kč (slovy:osm-set-

devadesát-sedm-tisíc-sedm-set-dvacet-pět korun českých) bez DPH 

II. 

1. Ostatní ujednání Realizační 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. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel 

souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy i 

případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto 

dokumentech. Uveřejnění zajistí objednatel. 

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 6. 10. 2017 

 

                        V Praze dne 29. 9. 2017 

Za Českou republiku - Ministerstvo 

financí 

                       Za GEOSAN GROUP, a.s. . 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

                      _______________________________ 

                       Ivan Havel, výkonný ředitel 
 

                  

                     

 

 

                     _______________________________ 

                     Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel 
 

 

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

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Láznová 


