
DODATEK Č. 1 

SMLOUVY O DÍLO 
(dále jen „dodatek“) 

 

 uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník), upravující po vzájemné dohodě 
Smlouvu o dílo uzavřenou dne 30.4.2019 (číslo smlouvy objednatele: 222/OD/2019) pro zakázku s názvem:    

 

       „Revitalizace architektonického osvětlení budovy radnice“    

 

  

 

uzavřená mezi těmito smluvními stranami: 

 

 

Objednatel:              Statutární město Teplice 
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou,  

 vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Teplice 
sídlo:  nám. Svobody 2, Teplice 415 95 

IČ:  002 66 621  

DIČ: CZ002 66 621 
bankovní spojení: KB Teplice,  č.ú. 226501/0100 

 

osoby oprávněné k jednání:  ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová,  

 vedoucí odboru dopravy,  
 ve věcech technických:  Bc. Šárka Marešová,  

  vedoucí oddělení investic a realizací, tel.    

 technický dozor objednatele (TDO): Simona Zajícová   
                                                   

      

 
 

Zhotovitel:   Marius Pedersen a.s. 

jednající/zastoupen:   na základě plné moci 

sídlo:  Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové 
                                                     provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice 

                                                     sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice 

IČ:  421 949 920 
DIČ:  CZ421 94 920    

bankovní spojení:   č.ú.:  8787063/0300 

e-mail:   

osoby oprávněné k jednání:  
 ve věcech smluvních:   obchodní zástupce 

                                                      

                                                      
     ve věcech technických:   vedoucí středisko VO 

                                                               

                                                               
 ve věcech realizace a předání díla:  , vedoucí středisko VO 

                                                              tel.:  

                                                               

 
 

zápis v OR (nebo ŽR) :  Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 389    

 

 



 

 

 

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje: 

 

 
 

 

                                                 Článek IV. – Platební podmínky 
 

Z důvodu změny projektové dokumentace  se mění bod č. 3 tohoto článku Smlouvy o dílo  

následovně: 
 

3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Objednatel zaplatí 

zhotoviteli za dodávku nakoupeného materiálu, jehož cena je daná ve smlouvě o dílo, 

v soupisu prací, a to po dodání materiálu  do skladu správce VO.  Ostatní zbývající materiály a 
provedené práce  na celém díle budou objednatelem hrazeny až po úplném dokončení díla   

včetně odstranění vad na podkladě daňového dokladu zhotovitele, vystaveného na základě 

odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací TDO. Soupis skutečně provedených 
prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení do pátého dne následujícího kalendářního 

měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví 

zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta 

na 14 dnů od jejich doručení. 
    

 

 

 Článek V. -  Čas plnění 

 

Z důvodu změny projektové dokumentace   se  mění v bodě  č. 1 tohoto článku Smlouvy o dílo:  
 

Zahájení prací: do 1 měsíce od předání nové projektové dokumentace 

Dokončení díla: max. do 10 týdnů od předání staveniště 

    
 

 

Závěrečná ustanovení 
 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním 

v registru smluv dle zákona o registru smluv. 
Dodatek ke smlouvě je podepsán v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají 

v platnosti beze změny. 

Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0810/18 ze dne 21.9.2018. 
Všechny informace uvedené ve smlouvě jsou považovány za veřejné.  

 

 
V Teplicích dne 6.9.2019  V Teplicích  dne  6.9.2019  

 

 

                       
...........................................................      ........................................................... 

za zhotovitele:   za objednatele: 

   Bc. Ivana Müllerová  
Oblastní manažer   vedoucí odboru dopravy 

 




