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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O VÝKONU 
TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

Smluvní strany:

NOSTA-HERTZ spol. s r.o.

IČO: 15270041

se sídlem: Perucká 61/13, 120 00 Praha 2

jejímž jménem jedná: Ing. Vítězslav Humík, jednatel

(dále též jako „technický dozor“ nebo „TDI“)

a

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha

příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR 

IČO: 613 83 082

se sídlem: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

jejímž jménem jedná: prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D„ ředitel

(dále též jako „Objednatel“)

(TDI a Objednatel dále společně také jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě také jako 
„Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Vzhledem k tomu, že:

(i) dne 16.11.2017 Smluvní strany uzavřely smlouvu o výkonu technického dozoru 
investora (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě TDI vykonává pro Objednatele 
činnost technického dozoru realizace stavby - dokončení rekonstrukce Pavilonu B 
(dále jen „Stavba“);

(ii) oproti původnímu časovému harmonogramu realizace Stavby představeného 
zhotovitelem došlo k prodloužení doby realizace Stavby;

se Smluvní strany dohodly na úpravě doby výkonu činnosti technického dozoru.

1.2 Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).
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2. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

2.1 Smluvní strany se dohodly, že se nahrazuje ustanovení odst. 3.2. Smlouvy ustanovením 
v následujícím znění:

3.2. Výkon činnosti TD1 bude technickým dozorem ukončen v den předání kompletní 
dokumentace o průběhu výstavby objednateli. Předpokládaný termín ukončení je 
30.09.2019.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v původním znění. V případě rozporu mezi 
Smlouvou a tímto Dodatkem č. 1 mají přednost ustanovení tohoto Dodatku č. 1.
Smlouva musí být vykládána s přihlédnutím k tomuto Dodatku č. 1.

3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění. Pro účely uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 
v registru smluv se použije obdobně Článek IX Smlouvy s tím, že žádná ze Smluvních 
stran neprohlašuje žádnou část tohoto Dodatku č. 1 za své obchodní tajemství.

3.3 Tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze
Smluvních stran obdrží jeden (1) stejnopis. ,
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3.4 Tento Dodatek č. 1 byl Smluvními stranami vyhotoven po vzájemné dohodě, na základě 1

jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

ii

Technický dozor: Objednatel:

V Praze dne .....2019

Ing. Vítězslav Humík, jednatel 
NOSTA-HERTZ spol. s r.o.

'  4 -07- ¿gjg
V Praze dne.....................2019

prof. MUDr. 
ředitel Ústřed 
Vojenské faku

V ¿a í í OUPENÍ

táUOr. Ivan J^fsbek
f, d . f ' • .:y.V

avoral, Ph.D. 
é nemocnice -  
cnice Praha


