
vodí Ohře,
ní podnik

Dodatek č. 1 
SMLOUVY O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

číslo smlouvy zhotovitele: 19/022
číslo smlouvy objednatele: 576/2019

Název díla: „VD Jesenice - abraze břehů, část E, 1. Etapa
- projektová dokumentace DSJ“

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:
sídlo:
statutární orgán
zástupce ve věcech smluvních: 
zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele
pro projektovou přípravu:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

a

Zhotovitel:
sídlo:
zástupce ve věcech smluvních: 
zástupce ve věcech technických:

IČO:
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zápis v obchodním rejstříku: 
zápis v živnostenském rejstříku:

AZ Consult, spol. s r.o.
Klíšská 1334/12 400 01 Ústí nad Labem
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Smlouva o dílo

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne

Původní termín:
ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole: do 15.10.2019

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZW:
do 31.10.2019

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení 
vIKPŘ: do 30.11.2019

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Příprava projektů 
a zakázek.

Nové znění:
ČI. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Termín předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) ke kontrole: do 13.03.2020

Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZW:
do 30.03.2020

Ukončení díla - předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení 
v IK PŘ: do 30.04.2020

Místo plnění:
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor Příprava projektů a 
zakázek.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, 
neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva 
je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
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Smlouva o dílo

5. V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních 
údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují 
ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na 
http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit 
obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy 
odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru 
smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž 
v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

7. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran 
a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných 
ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne 0 4 -12- 2019 V Ústí nad Labem, dne 9, 12. 2019

Stránka 3 z 3


