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Dodatek č. 1 – ke smlouvě o dílo 

č. smlouvy u objednatele: 33/2015 

č. smlouvy u zhotovitele: 101-07-14 

 

uzavřené dle ustanovení občanského zákoníku platného od 1. 1. 2014 č.89/2012 Sb., v platném znění mezi smluvními  

 

Objednatel: 

DĚTSKÁ 

PSYCHIATRICKÁ 

NEMOCNICE 

OPAŘANY  

 

Zástupce - Prim. MUDr. Iva Hodková, ředitelka nemocnice 

Sídlo: Opařany 121, 391 61 Opařany 

IČO: 00667421  

DIČ:  CZ00667421 

 

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení Jitka Kopcová, MBA - ve věcech ekonomicko provozních 

E-mail jitka.kopcova@dpnoparany.cz 

Telefon do zaměstnání +420381204217 

(dále jen „Objednatel“) 

 

Zhotovitel:  

Výtahy Tábor s.r.o. 

 

Zástupce – Petr Beneš - jednatel 

Sídlo: Čsl. armády 1773, Tábor 390 03 

IČO: 281 47 847 

DIČ:  CZ28147847 

 

Kontaktní osoba 

Jméno a příjmení Petr Beneš 

E-mail  

Telefon: +420775612644 

Bankovní spojení 
Česká spořitelna 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

   

tímto uzavírají dodatek ke smlouvě o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“).  

 

I. 

Předmět dodatku 
 

1. Předmětem dodatku je úprava smluvního ujednání následujícím způsobem 

 změna bodu číslo IV. Termíny plnění, kde se termín dokončení prací z 31. ledna 2020 

mění na termín: na dobu neurčitou.  

 změna bodu číslo VII. Odstoupení od smlouvy, kde se doplňuje odstavec č. 6, a to: 
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6. Kterákoliv smluvní strana může tuto smlouvu vypovědět, a to i bez udání 

důvodu. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu. Výpovědní lhůta 

v takovém případě činí 2 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního 

měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 

 

II. 

Ostatní ujednání 
 

1. Ostatní body smlouvy zůstávaní v platnosti a nemění se.                                            

 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední 

smluvní stranou. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavírán 

na základě jejich svobodné vůle. 

3. Tento dodatek je pořízen ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom výtisku.  

 

 

 

V Opařanech dne ..............................   V Táboře dne.......................... 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 

 

 

 

Prim. MUDr. Iva Hodková              Petr Beneš 

     ředitelka nemocnice      jednatel 

 

 


