
DODATEK  č.  06642-2018-4502-D-0209/99-01-001-S00572-01 

k Realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – 

„Realizace sanačních opatření vedoucích k nápravě starých ekologických zátěží vzniklých 

před privatizací ve společnosti Momentive Specialty Chemicals, a.s. v Sokolově – II. etapa 

sanačního zásahu“  (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 

IČ: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

     

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. DEKONTA, a.s. 

 se sídlem na adrese: Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves 

 IČ: 25006096 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

12280 

 zastoupen: Ing. Janem Vaňkem, členem představenstva  

   

 (dále jen „zhotovitel“) 

 (dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. 06642-2016-4502-S-0209/99-01-001-S00572 ze 

dne 8.4.2016 (dále jen „Dodatek“). 

 

 

I. 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na změně předmětu plnění Realizační smlouvy ve smyslu 

dokumentu z května 2018 označeného jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 (ke smlouvě o 

dílo ze dne 8.4.2016)“ vyhotoveného zhotovitelem. 

 



II. 

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

2.1 odst. 1., 2. a 3. Realizační smlouvy, který nově zní takto:  

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je 

součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem vyhotoveným zhotovitelem, 

označeným jako „Změna závazku ze smlouvy č. 1 (ke smlouvě o dílo ze dne 8.4.2016)“ 

z května 2018. Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný. 

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 30.515.289,- Kč (slovy: třicet-milionů-

pět-set-patnáct-tisíc-dvě-stě-osmdesát-devět korun českých). 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.“  

 

 

III. 

 

Smluvní strany se dohodly, že všechny odkazy v textu Realizační smlouvy na Směrnici FNM 

ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky při privatizaci č. 

3/2004 se ruší a nahrazují se odkazy na Směrnici MF a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek 

řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci č. 4/2017 (dále jen „Směrnice“). 

Zhotovitel je povinen Směrnici dodržovat. V případě rozporu mezi zněním Realizační 

smlouvy a zněním Směrnice má přednost znění realizační smlouvy. Směrnice je dostupná na 

webových stránkách objednatele http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-

dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194. Na případnou změnu webových 

stránek, kde je Směrnice umístěna, objednatel zhotovitele upozorní a tato změna není 

důvodem k uzavírání dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel prohlašuje, že se se Směrnicí seznámil. 

V případě rozporu mezi zněním Směrnice a zněním usnesení vlády č. 51 ze dne 10.1.2001 má 

přednost znění Směrnice. 

 

IV. 

1. Ostatní ustanovení Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

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

smluvní strana obdrží po jednom. 

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. 

http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194
http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/smernice-mf-a-mzp-c-4-2017-28194


 

V Praze dne 23.7.2018 

 

 

V Praze dne 17.7.2018 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za DEKONTA, a.s. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová  

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Jan Vaněk 

člen představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


