
číslo registrační (odběratel): číslo registrační (dodavatel): D200/70500/00257/15/01

Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dodávce pitné vody, odvádění odpadních vod 

reg. č. dodavatele: D200/70500/00257/15/00

I.
Smluvní strany 2000090099

1. Dodavatel:
Obchodní firma:

Sídlo:
Jeho jménem jedná: 
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 84, PSČ 471 27 
Ing. Tomáš Rychtařík, vedoucí odštěpného závodu 
00002739
CZ00002739, je plátcem DPH 
..........................
.......................................................

Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: ............................ 
........ ............................................................................ ............................

2. Odběratel:
Obchodní firma: 
Sídlo:
Jeho jménem jedná: 
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:

GA PROFI PLAST s. r. o.
Pod Vinicí 171, Stráž pod Ralskem, PSČ 471 27
Ing. Martin Štejfa, jednatel
27500799
CZ27500799, je plátcem DPH 
.................
............................................

Zapsán v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27050 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:............................ 
........ ..................... ... ......... ....................................

II.
Předmět plnění

1. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny plnění uvedené v čl. IV odst. 2 smlouvy, změna čl. IV odst. 4 
smlouvy a rozšíření čl. VII smlouvy o odst. 10.

2. Cena za plnění dle čl. II smlouvy je v čl. IV odst. 2 smlouvy nově stanovena následovně:
pitná voda -  vodné 44,80 Kě za lm 3 bez DPH
odvádění a čištění odpadních vod 29,90 Kě za lm 3 bez DPH

3. Článek IV odst. 4 smlouvy nově zní takto:
V případě, že dojde ke změně ceny, je dodavatel povinen tuto změnu oznámit odběrateli písemně 
doporučeným dopisem nebo elektronicky z domény diamo.cz na e-mailovou adresu odběratele (viz 
čl. I), včetně elektronického podpisu, a to nejpozději do konce měsíce předcházejícího měsíci, od něhož 
bude změna ceny uplatněna. Oznámení o změně ceny je účinné dnem jeho doručení odběrateli. Smluvní 
strany se výslovně dohodly, že oznámení o změně ceny odeslané odběrateli doporučeným dopisem je 
považováno za doručené nejpozději třetí pracovní den od jeho odeslání na adresu uvedenou ve veřejném 
rejstříku (nebo na korespondenční adresu, je-li ve smlouvě uvedena) a že oznámení o změně ceny
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odeslané odběrateli E-mailem na adresu uvedenou v čl. I této smlouvy je považováno za doručené dnem 
jeho odeslání E-mailovou korespondencí.

4. Článek VII smlouvy je nově rozšířen o odstavec 10, který zní následovně:
Odběratel bere na vědomí, že budou-li naplněny podmínky pro uveřejnění této smlouvy v Registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dodavatel uveřejní tuto smlouvu a její dodatky 
v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným výše citovaným zákonem.

III.
Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré změny smlouvy provedené tímto dodatkem j sou účinné 

od 1. 1.2017.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný 

a určitý a nebyl ujednán v tísni či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži pod Ralskem d n e .^ .:í\.2 0 1 7

Za DIAMO, státní podnik 
o. z. TÚU Stráž pod Ralskem:

V-£.. ........d n e .# . ČČ.2017

Za GA PROFI PLAST s.r.o.:
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