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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
 
Číslo smlouvy objednatele: 1593/2018 
Číslo smlouvy zhotovitele: 042018 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel:   Povodí Vltavy, státní podnik 
sídlo:    Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00  Praha 5 
statutární orgán:  RNDr. Petr Kubala, generální ředitel 
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo  
a k jednání o podmínkách smlouvy: XXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
oprávněni jednat o věcech technických: XXXXXXXXXX, pověřen řízením sekce technické 
 XXXXXXXXXX, specialista oddělení realizace  
 investic 
IČO:    70889953 
DIČ:    CZ70889953 
bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:   XXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594 
tel.: XXXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXXX 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:    Ateliér Hronek s.r.o. 
sídlo:    České Budějovice – České Budějovice 3,  
    Otakarova 2696/20, PSČ 37001  
zastoupená:   Ing. Stanislavem Hronkem, jednatelem 
oprávněn jednat o věcech technických: Ing. Stanislav Hronek 
IČO:    28093968 
DIČ:    CZ28093968 
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., České Budějovice 
číslo účtu:   XXXXXXXXXX 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16914 
tel.: XXXXXXXXXX  e-mail: XXXXXXXXXX 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“, jednotlivě též „smluvní strana“) 
 

I. 
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na zpracování 

projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení na akci „PD Štěchovice – rekonstrukce služební budovy – dokumentace pro 
vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení“ ze dne 11.9.2018. 

 
2. Důvodem prodloužení termínu je požadavek budoucího provozovatele na úpravu 

a rozšíření prací, souvisejících s předmětem díla vzešlých z výrobních výborů.  
 
3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo v Článku II. následujícím 

způsobem: 
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II. 
 

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odst. 1 nově zní: 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to v termínu nejpozději do 

28.2.2019. 
 

III. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze 
změn.  
 
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž 
každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.  
 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřely na základě vzájemného projednání, určitě, 
vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují 
své podpisy.  
 
 
 
objednatel:      zhotovitel: 
 
 
V Praze dne ……………..    V Českých Budějovicích dne …………….. 
 
 
 
…………………………………   …………………….…… 
XXXXXXXXXX     Ing. Stanislav Hronek 
pověřen řízením sekce technické   jednatel 
Povodí Vltavy, státní podnik   Ateliér Hronek s.r.o. 
 
 


