
DODATEK č. 1
ke smlouvě o poskytování poradenských služeb

 (dále jen „Dodatek“)

mezi

Deloitte Advisory s.r.o.
se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 113225,
IČO: 27582167, DIČ CZ27582167
bankovní spojení:  ING Bank N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, 
Číslo účtu CZK: XXXXXXXX, IBAN: XXXXXXXX
Číslo účtu EUR: XXXXXXXX, IBAN: XXXXXXXX
(dále jen „Deloitte“)

a

společností Povodí Vltavy, státní podnik
se sídlem Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 43594
IČO: 70889953, DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. číslo účtu: XXXXXXXX
(dále jen „Klient“)

Na Deloitte a Klienta je dále odkazováno též jednotlivě jako na „Stranu Smlouvy“, případně 
dohromady jako na „Strany Smlouvy.“ 



Obě Strany Smlouvy, s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, se dohodly na následujícím znění 
Dodatku:

1 Preambule

1.1 Strany Smlouvy mezi sebou uzavřely dne 9. 9. 2019 Smlouvu o poskytování 
poradenských služeb (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Strany Smlouvy mají zájem prodloužit termín pro dokončení poskytování Služeb dle 
Smlouvy a to způsobem uvedeným dále v tomto Dodatku.

1.3 Důvodem prodloužení termínu je požadavek Klienta na delší dobu pro vyplnění a validaci 
dotazníků, než bylo plánováno v rámci harmonogramu Deloitte. 

2 Změny Smlouvy

2.1 Poslední věta Přílohy č. 1 Smlouvy se mění tak, že nově zní následovně:
„Smluvní strany se dohodly na dokončení předmětu Smlouvy a předání veškeré 
dokumentace nejpozději do 13. 12. 2019.“

2.2 Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem změněna a nejsou s ním v rozporu, 
zůstávají nadále platná a účinná.

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

3.2 Veškeré změny tohoto Dodatku je možno činit po vzájemné dohodě jen formou dalších 
číslovaných písemných dodatků Smlouvy. 

3.3 Tento Dodatek byl vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu (přílohy jsou 
nedílnou součástí této Smlouvy), jeden (1) z nich obdrží Klient a jeden (1) obdrží 
Deloitte. 

3.4 Pojmy uvedené v tomto Dodatku s velkým počátečním písmenem mají význam, který je 
jim přiřazen ve Smlouvě, nestanoví-li tento Dodatek jinak.

3.5 Veškerá vzájemná ujednání mezi Stranami Smlouvy, ať ústní nebo písemná 
předcházející uzavření tohoto Dodatku a vztahující se k tomuto Dodatku, pokud se 
nestala součástí tohoto Dodatku, ztrácejí uzavřením tohoto Dodatku platnost a účinnost.

V Praze dne:  V Praze dne:

Deloitte Advisory s.r.o. Povodí Vltavy, státní podnik

………………………………………….
XXXXXXXX
na základě plné moci

…………………………………………….
RNDr. Petr Kubala
Generální ředitel

 


