
Úřad vlády České republiky 
Odbor technický a provozní   
 

DODATEK Č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  

v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem 
„Výměny koberců v administrativních budovách Úřadu vlády ČR“ 

 

     Číslo smlouvy objednatele: 15/293-1 
        

Česká republika – Úřad vlády České republiky 

se sídlem   nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1 
IČO:    00006599 
DIČ:    CZ00006599 
kterou zastupuje  Ing. Ivana Hošťálková, pověřená řízením Odboru technického 

a provozního, dle vnitřního předpisu 
bankovní spojení:  ČNB Praha, č. účtu: 19-4320001/0710 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Miloslava Procházková AVANTI 

se sídlem    Zbuzany, PSČ 252 25 
IČO:   40056210 
DIČ:   
zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka (oddíl, vložka) A 43695 
jejímž jménem jedná: Miloslava Procházková 
bankovní spojení: PPF Banka a.s., účet č.:  

(dále jen „původní zhotovitel“) 

a 

AVANTI FLOORS s.r.o. 

se sídlem:  Na Sadech 246, 252 25 Zbuzany 
IČO:  07699506 
DIČ:  CZ07699506 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 
spisová značka (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 305658 
kterou zastupuje:  Miloslava Procházková, jednatelka 
bankovní spojení: PPF Banka a.s., účet č.: 6017850025/6000 

(dále jen „nový zhotovitel“) 
 
(dále společně také jen „smluvní strany“) 
 

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 1 (dále jen 
„dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 15/293-0 uzavřené dne 07.01.2016 (dále jen „smlouva“)  

 



  

Stránka 2 (celkem 3) 
 

Článek I 
Předmět dodatku 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že s účinností ke dni 01.01.2019 vstoupil 
do veškerých práv a povinností zhotovitele vyplývajících z výše uvedené smlouvy 
namísto původního zhotovitele: 

Miloslava Procházková AVANTI 
se sídlem    Zbuzany, PSČ 252 25 
IČO:   40056210 
DIČ:   
zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka (oddíl, vložka) A 43695 
jejímž jménem jedná: Miloslava Procházková 

nový zhotovitel: 

 AVANTI FLOORS s.r.o. 
se sídlem:  Na Sadech 246, 252 25 Zbuzany 
IČO:   07699506 
DIČ:   CZ07699506 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka (oddíl, 
vložka) oddíl C, vložka 305658 

           kterou zastupuje:  Miloslava Procházková, jednatelka 

2. Důvodem změny v osobě zhotovitele je vklad celého závodu původního zhotovitele 
včetně veškerých smluv, zaměstnanců, dluhů a pohledávek a hmotných 
i nehmotných majetků do nového zhotovitele (nově založené společnosti AVANTI 
FLOORS s.r.o., se sídlem: Na Sadech 246, 252 25 Zbuzany, IČO: 07699506), kdy 
jediným společníkem a jednatelem této společnosti je pí. Miloslava Procházková. 

3. Převod závodu byl učiněn na základě Smlouvy o poskytnutí příplatku mimo základní 
kapitál ze dne 18.12.2018 uzavřené mezi novým zhotovitelem a pí. Miloslavou 
Procházkovou s tím, že vlastnické právo k závodu přešlo na nového zhotovitele 
ke dni 01.01.2019. Doklad o převodu závodu byl zveřejněn ve Sbírce listin vedené 
Městským soudem v Praze. 

Článek II 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.  

2. Původní zhotovitel a nový zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku 
především na profilu zadavatele v systému E-ZAK a se zveřejněním tohoto dodatku 
včetně smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(dále jen „Registr smluv“). Splnění této zákonné povinnosti není porušením 
důvěrnosti informací. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. V Registru smluv uveřejní 
dodatek a smlouvu objednatel a  bude nového a původního zhotovitele písemně 
informovat o uveřejnění smlouvy v Registru smluv. 

4. Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, přičemž nový zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 
původní zhotovitel 1 vyhotovení a objednatel 3 vyhotovení. 



  

Stránka 3 (celkem 3) 
 

5. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné 
a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což 
stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

V …………………. dne ……………….     V Praze dne ……………………. 

Za nového zhotovitele: 
AVANTI FLOORS s.r.o.  
 

 Za objednatele: 
Českou republiku –  
Úřad vlády České republiky 

  

 

 

 

 

 

 

Miloslava Procházková 
jednatelka 

 
Ing. Ivana Hošťálková 
pověřená řízením Odboru technického a 
provozního 

   

V …………………. dne ……………….    

Za původního zhotovitele: 
Miloslava Procházková AVANTI  
 

 

Miloslava Procházková 
 

 




