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DODATEK č. 1 
Smlouva o dílo

I.
Smluvní strany

Vysočina Tourism, příspěvková organizace
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1571
se sídlem: < 
zastoupená:
IČO:
bankovní spojení: 
Č.Ú.:

Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava 
Ing. Tomášem Čihákem, ředitelem 
28263693 
Sberbank CZ, a.s. 
4200143303/6800

(dále jen „objednatel")

ALBl Česká republika a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7943
se sídlem: 
zastoupená:
IČO:
bankovní spojení: 
Č.Ú.:

Thámova 289/13, 186 00 Praha 8
Mgr. Radomírem Švecem, statutárním ředitelem
49708368
Česká spořitelna, a. s.
1049252/0800

(dále jen „zhotovitel")

II.
Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo uzavřené dne 14. 5. 2019 
(dále jen „Smlouva"):

1. V ČI. II. odst. 2 Smlouvy se slova „1 000 ks" ruší a nahrazují slovy „983 ks".
2. V ČI. VI. odst. 1 Smlouvy se slova „153 646 Kč včetně DPH (slovy: sto padesát tři tisíc šest 

set čtyřicet šest korun českých) ruší a nahrazují slovy „151 034 Kč včetně DPH (slovy: sto 
padesát jeden tisíc třicet čtyři korun českých)".

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoliv v tísni a za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku včetně 
podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této smlouvy.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
jedno.
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5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systěmu veřejné správy - Registr 
smluv.
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za zhotovitele: za objednatel^

Mgr. Radomír Švec In^rTémáš Čihák
statutární ředitel ředitel

QS&C
ALBl Česká republika a.s. 
Palác Karlín, Thámova 13 
186 00 Praha 8 

• IČ: 49708368 
DIČ: CZ49708368 
tel.: 222 541 381 ^
fax: 222 541 380 VÍ)

Vysočina Tourism,
příspěvková organizace 

Na Stoupách 144/3, 586 01 Jihlava 
IČ:28263693
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