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DODATEK č. 1 
smlouvy o dílo č. 67/2016_3 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“)  
 
 
 

I. 
Smluvní strany 

 
1. Česká republika – Městský soud v Praze 

se sídlem Spálená 6/2, 112 16  Praha 2 
zastoupená JUDr. Liborem Vávrou, předsedou soudu  
IČO: 00215660 
DIČ: CZ00215660 - není plátce DPH 
bankovní spojení:  
č. ú.:  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné      
 

a 
 

2. PKS Praha a.s. 
se sídlem Holečkova 777/39, 150 00 Praha 5 – Smíchov, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10948 zastoupená 
panem Jindřichem Beštou, členem představenstva 
IČO: 27580539  
DIČ: CZ27580539 
bankovní spojení:   
č.ú.:  (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 
 
 
 
uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 67/2016_3  ze dne 3. 10. 2018 (dále jen „Dodatek“): 
 
        

II. 
 

V čl. IV. Čas plnění, smlouvy o dílo č. č. 67/2016_3  ze dne 3. 10. 2018, se tímto Dodatkem 
odstavec 1 mění takto: 
 
„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy a předat toto dílo 
objednateli nejpozději do 12 měsíců od účinnosti této Smlouvy. Dokončení díla potvrdí objednatel 
a zhotovitel v protokolu o předání a převzetí díla (stavby) vč. zápisu o odstranění vad a 
nedodělků.“ 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv v 

rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel se zavazuje Dodatek dle 
předmětného zákona uveřejnit. 
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2. Tento Dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými elektronickými 
podpisy. 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v 
Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 
 

 
 

  V Praze, za objednatele el. podpis   V Praze, za zhotovitele el. podpis 
 

JUDr. Libor Vávra    Jindřich Bešta,  
předseda Městského soudu v Praze   člen představenstva PKS Praha a.s. 

 




