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Evidenční číslo Smlouvy Objednatele: Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele: 

0224004465 05/2018 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 0224004465 

(dále jen „Dodatek“):  

 

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003, 

IČO: 282 44 532, 

DIČ: CZ699003361, 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

číslo účtu (CZK): 801812025/2700, 

 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Rekonstrukce a Stavby VS Vinařice s.r.o. 

se sídlem:                     č. p. 147, 273 07 Vinařice  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239052 

IČO: 039 08 399 

DIČ: CZ03908399 

bankovní spojení: ČSOB 

číslo účtu (CZK): 269190900/0300 

 

(dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“. 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Strany spolu uzavřely dne 29. 10. 2018 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce 
budov stáčiště LPH“ ev. č. Objednatele 0224004465 a ev. č. Dodavatele 05/2018 (dále jen 
„Smlouva“), 

(B) Strany mají v důsledku zpoždění na straně Objednatele s předáním Staveniště Objednatelem 
Dodavateli zájem změnit termín pro dokončení a předání Řádně dokončeného Díla Objednateli 
podle Smlouvy (viz níže v textu tohoto Dodatku), 

(C) Dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně: 
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I. ZMĚNY SMLOUVY 

 

1.1 Článek 2.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým čl. 2.1 následujícího znění: 

„2.1 Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla nejpozději do 7 dnů ode dne účinnosti 
Smlouvy a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo (s výjimkou čistopisů 
dokumentů dle čl. 2.4 Smlouvy) nejpozději do 30. 4. 2019.“ 

1.2 S ohledem na změnu doby plnění předmětu Smlouvy, jak je popsána v odst. 1.1 Dodatku, se 
Strany dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 3 Smlouvy – Harmonogram prací, a to v 
rozsahu popsaném v Příloze č. 1 /D1 tohoto Dodatku. 

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku netvoří obchodní tajemství. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu jeho poslední Stranou. 
Stanoví-li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve 
k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, 
nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle 
takového právního předpisu účinnosti nejdříve. 

3.2 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto 
Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za 
plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a 
povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto 
Dodatku. 

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a 
Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. 

3.5 Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je 

3.5.1 Příloha č. 1/D1 – Příloha č. 3 Smlouvy - Harmonogram prací  

 

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly. 
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Datum:   Datum:   
 
 

Za Objednatele: 
 

Za Dodavatele: 

Podpis:  Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Jméno:  Michal Průcha 
Funkce:  Funkce:  Jednatel 

 
Podpis:   

Jméno:    

Funkce:    

 




