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  DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění 

(dále „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami: 

Článek I. 

Smluvní strany 
 
Obchodní firma:         DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Správa uranových ložisek 
Sídlo:   ul. 28. října 184, 261 13 Příbram 
Zastoupena:   Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím o. z.  
IČ:   00002739 
DIČ:   CZ00002739 
Bankovní spojení:   xxxxxxxxxx. 
Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
   Je plátcem DPH 
Zmocněn pro technická jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Obchodní rejstřík:      Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 27458 

/dále jen objednatel/ 

a 

Obchodní firma: S-B s.r.o.
Sídlo:   Husova 332, 264 01 Sedlčany
Zastoupena:  Ing. Jiřím Bartákem - jednatelem společnosti 
IČ:   25652362 
DIČ:   CZ25652362 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
   Je plátcem DPH   
Obchodní rejstřík:     Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 58265                       

/dále jen zhotovitel/ 

Článek II. 
Základní ustanovení 

Smluvní strany se dohodli na uzavření smluvního dodatku č. 2 smlouvy na opravu 
nemovité kulturní památky – šachetní budovy, ul. Husova č.p. 27, Příbram VI -  Březové 
Hory.  

 

Článek III. 

Předmět dodatku 

1. Tímto dodatkem se mění článek IV., odst. 1. smlouvy, kdy cena díla je nově stanovena 
ve výši bez DPH 2,933.445,73 CZK (slovy: dvamilionydevětsettřicettřitisícečtyřista 
čtyřicetpět CZK sedmdesát tři hal ) 

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstaly nezměněny. 
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Článek IV. 

Závěrečná ujednání 

1. Dodatek nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).  

2. Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že dodatek podléhá uveřejnění do 
ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů 
obsažených v dodatku. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik. Tento dodatek je vyhotoven ve 
dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden. 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jejich 
příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek 
nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy: 

Příloha č.1-Změnový list č.3 

 

                  
 
  
 
 
V Příbrami dne 25.11.2016                                          V Sedlčanech dne 28.11.2016 
 
Za objednatele:                 Za zhotovitele: 
 
 
 
 
………………………………. …….……………………….. 
         Ing. Zbyněk Skála Ing. Jiří Barták 
          vedoucí o.z. SUL jednatelem společnosti 
 DIAMO,s.p. S-B s.r.o. 


