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Dodatek č. 2 Příkazní smlouvy

K CES 1604/19 (056/19) Smlouvě ze dne 17.7.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo:
zastoupena:
zástupce pro věci technické:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Přítkovská 1689,415 50 Teplice
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
........................................................................................
490 99 469 
CZ490 99 469
KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:
VIS -  Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s.r.o
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3350 
sídlo: Na Střeziné 1079,500 03 Hradec Králové
zastoupen: Ing. Ladislav Forejtek, ředitel společnosti, jednatel

Ing. Jiří Březina, manager společnosti, jednatel 
Ing. Jiří Forejtek, technický ředitel, jednatel 

zástupce pro věci technické: ...........................................................
IČ: 48153362
DIČ: CZ48153362
bankovní spojení: Equa bank a.s .č.ú: 1014655678/6100

Společně také jako „smluvní strany"

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu 057/19 ze dne 17.7.2019 .(dále jen „smlouva"). Níže 
uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.2, kterým se mění smlouva níže 
uvedeným způsobem
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ČI.I
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se vzhledem k problematickému zajišťování podkladů dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se 
mění terminy v čl. III smlouvy následovně

Výk. fáze
PČ

Termín
Výk.
fáze

~"ič
Termín

3 3 SP s NPM
PD včetně 
rozpočtu

30.4.2020 31.10. 2020

7
DVZ 31.12.2020

ČI. II
Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci 
obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky 
k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejich dodatků č. 1 a 2 dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále 
smluvní ujednáni obsažená v čl. I. -  předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašuji, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán 

na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Hradci Králové dne: 27.1.2020 V 0 Z *03- 2020..............dne:

Ing. Ladislav Forejtek, ředitel společnosti 
VIS spol. s r.o.

.........................
.

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel 
Severočeská vodárenská společnost, a.s.
i>e\eiweskii vodárenská 

4-15 5 0  T e p lic e , Přitkovsk.- 
IČ  4 9 0 9 9 4 6 9 ,  D I Č  C Z 4 9 o o m ,

%
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