
1 
 

 Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. D800180054 

„Labe, kácení 16 ks stromů v havarijním stavu v k.ú. Litoměřice“ 
 
 
Objednatel: 
 
Název:  Povodí Labe, státní podnik  
Adresa sídla:  Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
  500 03 Hradec Králové 
Statutární orgán:         Ing. Marián Šebesta, generální ředitel 
          
Adresa závodu:  závod Roudnice nad Labem 
  Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem 
Osoba oprávněná k podpisu: XXXXXXXXXXXXXXXX 
Zástupce pro věci technické:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČO:   70890005  
DIČ:   CZ70890005   
Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473  
 
(dále jen jako „objednatel“)  
 
 
Zhotovitel: 
 
Název:  Arbo PRO s.r.o. 
Adresa sídla:  Pod bání 2021/5, Libeň, 180 00 Praha 8 
 
Statutární orgán:  Jan Ingrisch, jednatel 
 
Osoba oprávněná k podpisu: Jan Ingrisch 
Zástupce pro věci technické: Jan Ingrisch, tel. XXXXXXXXX 
 
IČO:   06153411 
DIČ:   CZ06153411 
Obchodní rejstřík:   Krajský soud v Praze, oddíl C, vložka 276562 
 
(dále jen jako „zhotovitel“)  
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Smlouva o dílo č. D800180054: „Labe, kácení 16 ks stromů v havarijním stavu v k.ú. 
Litoměřice“ ze dne 12. 12. 2018 se mění a upravuje se takto: 
 
 
1) Článek 3. odst. 3.4. se mění a upravuje se takto: 

 
Termín dokončení díla je: nejpozději do 15. 3. 2019 
 
 

2) Článek 4. odst. 4.3.2. se mění a upravuje se takto: 
 
Konečný daňový doklad bude vystaven na základě skutečně provedených prací nejpozdě-
ji ke dni 15. 3. 2019. 
 
 

3) Důvodem změny termínu dokončení díla jsou nevhodné povětrnostní, teplotní a srážkové 
podmínky, které od začátku roku převládají.  
 
 

4) Ostatní části smlouvy se nemění 
 
 

5) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. 
 
 

6) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik 
uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zá-
kon o registru smluv). 

 
 

7) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž 
dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel. 

 
 

8) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejně-
ní v registru smluv. 

 
 
 
 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 
V Roudnici n. L. dne ……………….    V Ústí n. L. dne ……………. 
 
 
 
 
...................................      ...................................... 
      XXXXXXXX                         Jan Ingrisch 
      XXXXXXXX                             jednatel 


