
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 
 

Smluvní strany: 

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace 
se sídlem U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1233 
zastoupená Ing. Petrem Baťkou – ředitelem nemocnice 
IČ 00390780 
DIČ CZ00390780 
Bankovní spojení    

    

jako objednatel na straně jedné (dále jen „Objednatel“) 

a 

A-TECHNOLOGY s.r.o. 
se sídlem Valtice, Střelecká 108, PSČ 69142 
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 52245 
zastoupená Ing. Lubošem Kuklišem, jednatelem 
IČ 276 89 301 
DIČ CZ27689301 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“ a Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako 
„Strany“ nebo „Smluvní strany“) 
 
 
níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“) 
 

I. 
Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany mezi sebou dne 23. 12. 2019 uzavřely smlouvy o dílo, na jejímž základě se 
Zhotovitel zavázal provést stavební práce a instalaci zařízení, kterým je klimatizace lůžkového 
pavilonu A pro Objednatele a Objednatel se zavázal provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou 
cenu (dále jen „Smlouva o dílo“). 

1.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XIX odst. 7 Smlouvy o dílo dohodly na dále 
uvedených změnách Smlouvy o dílo. 

II. 
Změny Smlouvy o dílo 

2.1  Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. III Smlouvy o dílo se ruší a zcela se nahrazuje jeho 
tímto novým zněním: 

 
„ III.  

Doba plnění 
1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat zcela dokončené Dílo řádně a včas Objednateli 

v termínech: 
 
Předání a převzetí staveniště: do 10 kalendářních dnů od podpisu smlouvy 
Zahájení prací: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy 



Dokončení prací, předání Díla:  do 150 kalendářních dnů od zahájení prací 
 
2. Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel a technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k 

závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve 
Zhotovitele, aby předložil písemně změněný Plán organizace výstavby zajišťující splnění Díla v 
dohodnutých termínech a Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět. 

3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele a TDS doložit popis 
technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění Díla, a to vždy 
před zahájením prací. Na výzvu Objednatele a TDS je Zhotovitel povinen technologický postup 
doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel a TDS výslovně vyžádá, a to bez 
vlivu na změnu ceny Díla. 

4. Za prodlení nebude považována doba vzniku a trvání překážek, které bránily Zhotoviteli ve 
splnění povinností, za něž se považuje zejména: 
a) nemožnost provádět Dílo nebo jeho část Zhotovitelem z titulu vyšší moci (živelné události, 

epidemie nemoci a s tím souvisejícími veřejnoprávními opatřeními apod.), nepříznivých 
klimatických podmínek pro provádění prací, které podle technických norem a podmínek 
realizace uvedených v technologických postupech prací nebo stanovených obecně závaznými 
právními předpisy nebylo možné Zhotovitelem (dílo nebo jeho část) v této době provádět,  

b) nesplnění povinností Objednatele sjednaných v této smlouvě, které jsou podmínkou splnění 
závazku Zhotovitele. 
Smluvní strany se dohodly, že nastanou-li výše uvedené skutečnosti, bude o nich vždy 
smluvními stranami proveden záznam do stavebního deníku a v případě potřeby bude o 
nezbytnou dobu písemným dodatkem této smlouvy prodloužen termín pro dokončení díla.“ 

2.2  Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají bez změny. 

III. 
Závěrečná ustanovení 

3.1 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento Dodatek 
se uzavírá ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží 
jeden z nich. 

3.2 Poté, co se smluvní strany seznámily se zněním tohoto Dodatku, prohlašují, že porozuměly jeho 
obsahu, že tento byl sepsán podle jejich svobodné vůle a že jej neuzavřely v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy. 


