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č. smlouvy: 1093705/ 2234

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. DMSS: 1091502
IDEC: 213/229/37904/5000

Česká televize
IČO: 00027383
DIČ: CZ00027383
se sídlem: Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 1540252/0800
zastoupená: Petrem Dvořákem, generálním ředitelem
(dále jen „Objednatel“)

ADASTRA, s.r.o.
IČO: 26202981
DIČ: CZ26202981
se sídlem: Benešovská 1926/8, Praha 10, 101 00
zapsán v obchodním rejstříku, Městským soudem v Praze sp. zn. C 79377
bankovní spojení: Komerční banka
č. účtu: 27-7734050287/0100
zastoupen: 
(dále jen “Poskytovatel“)

Objednatel a zhotovitel se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě 
jako „smluvní strana".

PREAMBULE
Smlouva o dílo byla uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené 
objednatelem pod názvem „Televizní poplatky - datový sklad a reporting -  realizace -  II“.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:
(A) Smluvní strany uzavřely dne 26. 9. 2018 smlouvu o dílo č. DMSS 1091502 

(v Registru smluv zveřejněna dne 3. 10. 2018), jejímž předmětem je vytvoření 
datového skladu pro účely evidence a správy televizních poplatků (dále také jako 
„smlouva“).

(B) Z provozních důvodů na straně objednatele, zejména z důvodu souběhu několika 
projektů, se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění smlouvy. 1

1. TERMÍN PLNĚNÍ
1.1. ČI. 2.1. smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

„Dílo vymezené v článku 1. této Smlouvy bude Poskytovatelem předáno Objednateli 
nejpozději do 31. 8. 2019“.

1.2. Ostatní části smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti a 
účinnosti.
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2. ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ
2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak

dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění podle zákona 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.

2.2 Smluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu dodatku a ceny, případně hodnoty 
předmětu dodatku na titulní straně tohoto dodatku nemá normativní význam a uvádí 
se zde pouze pro účely provedení uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

2.3 Za účelem vyloučení veškerých pochybností smluvní strany výslovně uvádějí, že 
tento dodatek nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy o dílo, 
kromě skutečností, které tento dodatek přímo upravuje.

2.4 Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským 
zákoníkem

2.5 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení tohoto dodatku či k jeho části podle 
zákona jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení 
dodatku čí jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo 
nevymahatelným, oddělí se bez dalšího v příslušném rozsahu od ostatních ujednání 
dodatku a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních 
ujednání dodatku. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo 
neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením 
novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický 
význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby 
účel a smysl dodatku zůstal zachován. Smluvní strany pro vyloučení všech 
pochybností výslovně vylučují aplikaci § 576 občanského zákoníku.

2.6 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bude dodatek dle 
uvedeného ustanovení uveřejněný na profilu zadavatele.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly, že jeho obsah je 
srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek 
nemohl být smluvními stranami uzavřen a závazky z něj řádně plněny a nejsou jim známy 
žádné důvody, které by způsobovaly neplatnost tohoto dodatku. Na znamení toho, že 
s obsahem tohoto dodatku bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tento 
dodatek nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují 
smluvní strany své podpisy níže.

Jméno:
Funkce
Místo: PrahaMísto: Praha 

Datum: Datum: 3 1 *01- 2019
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