
 

 

 
 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č.j.     Spr 1952/2017 
 

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen “občanský zákoník“) 

 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
 

1. Česká republika – Okresní soud Plzeň-město  
se sídlem Nádražní 325/7, 306 23 Plzeň 
jejímž jménem je oprávněn činit právní úkony Mgr. David Protiva, předseda Okresního 
soudu Plzeň-město 
IČO: 00024759 
DIČ: není plátce DPH 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx       

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 
 
a  
 
 

2. ENVIROS, s.r.o. 
se sídlem Dykova 53/10, Praha 10 – Vinohrady, 101 00  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  oddíl C, vložka 31001 
zastoupená Ing. Jaroslavem Víchem, jednatelem 
IČO: 61503240 
DIČ: CZ61503240 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 
č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 (dále jen „zhotovitel“) 
 
 
 
 

II. 

Účel dodatku smlouvy 

1. Účelem tohoto dodatku Smlouvy o dílo č.j. Spr 1952/2017 je změna termínu plnění díla 

„Příprava a administrace zadávacího řízení na veřejnou zakázku: Realizace 

projektu EPC v objektu Okresního soudu Plzeň-město“ z původního termínu 30. 6. 

2019 na nový termín 31. 12. 2019 z důvodu průtahů při konečném posouzení zadávacího 

řízení a vydání souhlasu se zahájením zadávacího řízení ze strany MSp.  

 

 



 

 

 

III. 

Čas plnění 

1. Termín plnění uvedený ve Smlouvě o dílo č.j. Spr 1952/2017 v čl. V odst. 2 se ruší a 

nově se stanovuje takto: 

 

2. Termín plnění bodů a) až d) je stanoven do 31. 12 2019. 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 

2. Jsou-li v tomto dodatku Smlouvy uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. 

3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních. 

4. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy principu veřejnosti smlouvy podle 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů a zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 

5. Účastníci tohoto dodatku Smlouvy prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich 

pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což 

stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

6. Tento dodatek Smlouvy vstupuje v platnost dnem podpisu a v účinnost dnem uveřejnění 

v Registru smluv. 

 

 
 
 
 

V Plzni dne 18. 6. 2019 V Praze dne 13. 6. 2019 
 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 

 
 
 

  

.......................................... 
Mgr. David Protiva 
předseda Okresního soudu Plzeň-město 
 

.......................................... 
Ing. Jaroslav Vích, jednatel 
ENVIROS s.r.o. 

 
.      


