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Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
●

●

●

Výzkumný ústav organických syntéz a.s.

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
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TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 21. 02. 2017,
evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv 170023 (dále jen „Smlouva“), je uzavřen
MEZI
Českou republikou – Ministerstvem životního prostředí
sídlo:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
jednající:
Ing. Karlem Bláhou, CSc., ředitelem odboru environmentálních rizik
a ekologických škod
IČO:
00164801
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
zástupce pro věcná jednání:
RNDr. Milada Vomastková, CSc.
DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,
A
Výzkumným ústavem organických syntéz a.s.
sídlo:
Rybitví 296, 533 54 Rybitví
jednající:
RNDr. Karlem Novákem, místopředsedou představenstva, z pověření
představenstva
IČO:
60108975
DIČ:
CZ60108975 (Je plátcem DPH)
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
zapsanou v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. B 1033
zástupce pro věcná jednání:
xxxxxxxxxx
DÁLE JEN „Zhotovitel“
NA STRANĚ DRUHÉ,
OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „Smluvní strany“
NEBO JEDNOTLIVĚ „Smluvní strana“.

PREAMBULE
V průběhu doby plnění Smlouvy došlo z důvodu nabytí účinnosti nové legislativy, tj. zákona
č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o biocidech), a současně jeho novelizace k extrémnímu nárůstu počtu žádostí
o vzájemné uznání biocidního přípravku. Z uvedeného důvodu došlo mezi Smluvními stranami
k nutné konkludentní dohodě o rozšíření plnění Smlouvy, jak je popsáno v Příloze č. 1 tohoto
Dodatku, a tedy i k navýšení celkové ceny za poskytované plnění pro rok 2017 o částku 242 000,Kč včetně daně z přidané hodnoty.
Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že plnění specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku,
jako část předmětu plnění Smlouvy (Díla), bylo již Zhotovitelem řádně provedeno v souladu se zájmy
a požadavky Objednatele. Objednatel ve smyslu ustanovení § 1903 a násl. Občanského zákoníku tímto
výslovně potvrzuje, že plnění poskytnuté do doby nabytí účinnosti tohoto Dodatku bylo poskytováno
řádně a včas. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany konstatují, že jejich smluvní
vztah se řídí Smlouvou ve znění tohoto Dodatku, a činí zejména nesporným nové ujednání o výši ceny
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za plnění dle tohoto Dodatku, která bude uhrazena zcela v souladu s příslušnými ustanoveními
Smlouvy po předání a akceptaci Díla Objednatelem ve lhůtě stanovené ve Smlouvě.
Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy, jak jsou popsány níže
v tomto Dodatku.
Článek I.
Změny Smlouvy
I.1

Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění odst. 3.1 v článku
3. Smlouvy mění a nově zní následovně:
„3.1

Celková cena za realizaci Díla dle čl. 1. odst. 1.1 této Smlouvy činí 400 000,Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH činí v souladu s aktuálně
platnou a účinnou právní úpravou 21 %, tedy 84 000,- Kč. Celková cena včetně
DPH tedy činí 484 000,- Kč (dále jen „Cena“).“

I.2

Smluvní strany se dále dohodly, že účinností tohoto Dodatku se znění Přílohy č. 1 Smlouvy
a nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu tohoto Dodatku.

I.3

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna.
Článek II.
Ostatní a závěrečná ujednání

II.1

Tento Dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá
ze Smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.

II.2

Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění tohoto Dodatku a relevantních
metadat v souladu s příslušnými právními předpisy.

II.3

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejnění v Informačním systému Registr smluv (dále jen „IS RS“) v souladu
s příslušnými právními předpisy. Uveřejnění Dodatku v IS RS provede Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Dodatek přečetly, s jeho obsahem
souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

V Praze, dne 29. 12. 2017

V Rybitví, dne 29. 12. 2017

Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí
Ing. Karel Bláha, CSc.
ředitel odboru environmentálních rizik
a ekologických škod

Výzkumný ústav organických syntéz a.s.
RNDr. Karel Novák
místopředseda představenstva
z pověření představenstva
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Příloha č. 1: Podrobná specifikace Díla

1)

Činností Zhotovitele při realizaci Díla je vyhodnocení požadované dokumentace věcně příslušné
resortu Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) pro:


schvalování biocidních účinných látek,



zpracování prvního povolení pro biocidní přípravky,

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků
na trh a jejich používání, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 324/2016
Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o biocidech), ve znění pozdějších předpisů. Výsledek každého hodnocení ukazatelů věcně
příslušných resortů MŽP bude v elektronické podobě vložen do systému CHLAP.
2)

Činností Zhotovitele při realizaci Díla je dále vyhodnocení požadované dokumentace věcně
příslušné resortu MŽP pro registraci chemických látek Ministerstvem zdravotnictví podle zákona
č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Pro zpracování vzájemných uznání biocidních přípravků a prvního povolení pro biocidní
přípravky v oblasti životního prostředí bude Zhotovitel používat metodiku a postupy uvedené
ve vyhlášce č. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah a podrobná specifikace údajů předkládaných
před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh.
Činnost Zhotovitele při hodnocení účinných biocidních látek v oblasti životního prostředí bude
vycházet z údajů o vlastnostech chemických látek poskytnutých jejich výrobcem nebo dovozcem
v rámci registračního procesu a pro vyhodnocení požadované dokumentace bude používat
metodiku a postupy uvedené ve vyhlášce č. 304/2002 Sb., kterou se stanoví podrobná specifikace
zásad a postup hodnocení biocidních přípravků a účinných látek.
Výsledkem každého hodnocení ukazatelů věcně příslušných resortů MŽP bude relevantní část
zprávy v písemné i elektronické formě a to jak v českém tak v anglickém jazyce v souladu
se zněním nařízení (ES) 1451/2007 a směrnice 98/8/ES, s přihlédnutím k relevantním Technical
Guidance Document a Technical Notes for Guidance.

3)

Zhotovitel se dále zúčastní jednání a pracovních cest podle požadavků Objednatele.
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