
                                                      

    DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  
uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb.  Občanského zákoníku v platném 

znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1.    Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva  

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                                          e-mail: xxxxxxxxxxxxx 

                                                                          tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

           e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

           tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ: 25396544 

DIČ CZ25396544 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 

            číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

tel.: +420 595 621 444 

fax: +420 596 621 103 

          (dále jen „Objednatel“) 

 

 

 

2.        Hydac spol. s r.o 

 se sídlem Kanadská 794, 391 11  Planá nad Lužnicí 

zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 2427 

oprávněn jednat ve věcech smluvních a technických:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

                     e-mail : xxxxxxxxxxxxxxx 

             tel. : xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

IČ: 48200441 

DIČ CZ 48200441 

 bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

            číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

tel.: +xxxxxxxxxxxxxxxx 

  

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

Na základě dohody smluvních stran a na základě skutečností spojených se samotnou realizací 

předmětu smlouvy, jež nebyly předem známy a objednatelem stanoveny ani ve smlouvě o dílo, 

se tímto dodatkem mění následující: 

mailto:bartosova@okas.cz
mailto:novotny.jiri@hydac.cz
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▪ ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek IV. Doba plnění, odst. 1. smlouvy o 

dílo takto: 

Článek IV. 

Doba plnění 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem 

provedeno v následujícím termínu: nejpozději do 31. 8. 2020. Dřívější plnění díla je 

možné.  

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn. 

 

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními 

zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují 

svými podpisy. 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v 

registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku 

do registru smluv zajistí společnost Ostravské komunikace, a. s. neprodleně po podpisu 

dodatku. Společnost Ostravské komunikace, a. s. se současně zavazuje informovat druhou 

smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce 

registru smluv o uveřejnění  smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, 

popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní 

strany (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy 

obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisem dodatku statutárními zástupci obou smluvních 

stran.  

 

V Ostravě, dne                      V Ostravě, dne  

Za zhotovitele:                       Za objednatele: 

 

 

 

 

……………………………………                                 ……………………………………… 

xxxxxxxxxxxxxxxxx                        Ing. Daniel Lyčka                                                             

xxxxxxxxxxxxxxx                                                    předseda představenstva 


