
DODATEK  č.  06632-2017-4502-D-0050/02-UV-005-SU0398-01 

      

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

„Napojení ÚSES Komořansko – gravitační propojení přeložky Vesnického potoka 

s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA“ (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: JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., náměstek ministra financí 

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. 

 se sídlem na adrese: Okounov 65, 431 51 Klášterec nad Ohří 

 IČ: 25028316 

 DIČ: CZ25028316 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, 

vložka 1751 

zastoupen:  Jaroslavem Oršuliakem, členem představenstva 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen „smluvní strany“)  

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06632-2016-4502-S-0050/02-UV-005-SU0398 

ze dne 16.3.2016 (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 Realizační smlouvy ve smyslu 

dokumentu z  10. srpna 2017 označeného jako „Návrh změny závazku dle zákona 

134/2016Sb. dle § 222 odst. 6 – Napojení ÚSES Komořansko-gravitační propojení přeložky 

Vesnického potoka s řekou Bílinou přes vnitřní výsypku lomu ČSA“, ve znění jeho 

aktualizace ze dne 25.10.2017. 

II. 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. a III. 

Realizační smlouvy.  



Čl. II. bod 2.1 odst. 2. Realizační smlouvy nově zní takto: 

„Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 64 692 646,- Kč (slovy: šedesát-čtyři-

milionů-šest-set-devadesát-dva-tisíc-šest-set-čtyřicet-šest korun českých).“ 

V čl. 2.7 Realizační smlouvy se mění výše bankovní záruky na částku 3 235 000,-Kč (slovy: 

tří-miliony-dvě-stě-třicet-pět-tisíc korun českých) 

V čl. III. bod 3.3.1. a 3.3.2. se prodlužuje lhůta  výstavby technické části na 40 měsíců. 

 

III. 

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 jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel 

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

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 22. 11. 2017 

 

V                       dne 14. 11. 2017 

 

 

Česká republika - Ministerstvo financí Za Stavební společnost Jaroslav Oršuliak, a.s. 

 

 

 

 

____________________________ 

JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D. 

náměstek ministra financí 

 

 

 

 

_______________________________ 

Jaroslav Oršuliak  

člen představenstva  

 

 

 

 

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

Za právní správnost odpovídá: Mgr. Dita Horálková 



 

 

 

 

 

 

 

 

         


