
číslo registrační (zhotovitel): číslo registrační (objednatel): D200/25000/00151/19/01

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

reg. č. smi. (zhotovitel):
reg. č. smi. (objednatel): D200/25000/00151/19/00

I. Smluvní strany
Objednatel: DIAMO, státní podnik

Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: .........................................................

č.ú. .....................................
Zastoupený: ......................................... vedoucím odštěpného závodu
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 
........................................................................................................ 
Tel.: ..........................................  e-mail: ...........................

Zhotovitel:

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

DEKONTA, a.s.
Dřetovice 109,273 42 Stehelěeves
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12280 
IČO: 25006096 I)IČ: CZ25006096, plátce DPH
Bankovní spojení: .................................

č.ú. .............................

2000127085

Zastoupený: .............................................., členem představenstva
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: 
............................
Tel.: ........................... e-mail: ..............................

II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je upřesnění množství drcením vzniklého recyklátu z původně 

odhadovaného množství 5500 tun dle č. II odst. 1 smlouvy na zhotovitelem skutečně 
zpracované množství materiálu.

2. Skutečně zpracované množství materiálu je 6815 tun.

III. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
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2. Smluvní strany ujednaly, že jakákoli plnění stran v souladu s předmětem tohoto dodatku 
uskutečněná smluvními stranami před nabytím jeho účinnosti se považují za plnění podle 
tohoto dodatku a práva a povinnosti z nich vzniklé se řídí tímto dodatkem a výše 
uvedenou smlouvou.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena.
5. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na tomto dodatku nemohou být nahrazeny 

mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

6. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento 
je srozumitelný a určitý a nebyl ujednán v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem dne .19..”.11 '.2019 V Praze dne
zí,

Za DIAMO, státní podnik: Za DEKONTA, a.s.:

.......................... 
vedoucí odštěpného závodu
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