
 
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 31. 10. 2016 
 

uzavřený mezi stranami: 

Česká republika  - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

IČ:    00023817 

se sídlem.   Šrobárova 48, PSČ: 100 41, Praha 10 

zastoupen:   PharmDr. Zdeňkem Blahutou, MHA, ředitelem 

bankovní spojení: 623101/0710 

 (dále jen "Objednatel")  

 

a 

 

ALTRON, a.s. 

IČ:    64948251 

DIČ:    CZ264948251 

se sídlem:  Novodovorská 994/138, 142 21 Praha 4 

zastoupený:   Mgr. Michalem Hejskem, členem představenstva 

   Ing. Petrem Řezníčkem, MBA, členem představenstva 

bankovní spojení: CITIBANK, a.s, č.ú. 2507810108/2600 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“ nebo „strany smlouvy“) 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1.01 Dne 31. 10. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), 
jejímž předmětem je výstavba datového centra (Non-IT část) v přízemí budovy č. 30 na adrese 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (dále také jen „Dílo“). 

1.02 Po zahájení prací v průběhu realizace plnění Díla bylo zjištěno, že je nutné provést práce nad 
rámec původního předmětu Díla, popřípadě provést některé změny technického řešení, 
obsaženého v projektové dokumentaci, jejíž kopie tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy. V průběhu prací 
bylo rovněž zjištěno, že protipožární podhled v 1. PP obsahuje azbest, který musí být v souladu 
s příslušnou legislativou odstraněn a nahrazen zdravotně nezávadným materiálem se stejnými či 
obdobnými vlastnostmi. Způsob odstranění podhledu obsahujícího azbest vyžaduje schválení 
Hygienické stanice Hlavního města Prahy. Odstranění tohoto zdravotně závadného materiálu 
navíc podmiňuje provádění dalších navazujících prací. Veškeré změny Díla vzniklé v průběhu 
jeho realizace jsou či budou popsány v příslušných změnových listech a budou přílohou dalšího 
dodatku, zohledňujícícho vliv změn na cenu Díla.  

 

Strana 1 z 3 
 



 
 

1.03 V návaznosti na předchozí bod požádal Zhotovitel (viz zápis z kontrolního dne č. 7 ze dne  
20. 12. 2016) o prodloužení termínu pro řádné dokončení Díla do 31. 3. 2017. Objednatel 
konstatoval, že důvod pro prodloužení termínu pro provedení Díla byl vyvolán objektivně 
nepředvídatelnými skutečnostmi a neleží na straně Zhotovitele, a proto zápisem z kontrolního 
dne č. 7 ze dne 20. 12. 2016 souhlasil s prodloužením termínu Díla do 31. 3. 2017. 

1.04 Na základě skutečností uvedených v předchozích odstavcích sjednávají Objednatel a Zhotovitel 
na základě své shodné vůle tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se Smlouva mění 
tak, jak je uvedeno v následujícím článku. 

 

 

II. 

Změna Smlouvy  

2.01 Tímto Dodatkem se dosavadní znění odst. 6.02 vypouští a nahrazuje se následujícím 
ustanovením: 

 „Zhotovitel je povinen celé Dílo provést a řádně dokončit nejpozději do 31. 3. 2017. Objednatel 
souhlasí s převzetím dokončeného Díla i před dohodnutým termínem plnění.“ 

2.02 Tímto Dodatkem se aktualizují přílohy Smlouvy, a to následovně: 

a) Stávající Příloha č. 3 Smlouvy se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto Dodatku, 

b) Doplňuje se nová Příloha č. 6 Smlouvy - Zápis z kontrolního dne č. 7 ze dne 20. 12. 2012, 
která tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

3.01 Ostatní ustanovení Smlouvy, neuvedená v čl. II tohoto Dodatku, zůstávají tímto Dodatkem 
nedotčena. 

3.02 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

3.03 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 
vyhotovení. 

3.04 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný 
a srozumitelný. Prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán ani v tísni, ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

3.05 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: 

Příloha č. 1 – Podrobný harmonogram prací (nahrazuje stávající Přílohu č. 3 Smlouvy) 
Příloha č. 2 – Zápis z kontrolního dne č. 7 ze dne 20. 12. 2016 (doplňuje se jako nová Příloha č. 

6 Smlouvy) 
 

 

Na důkaz toho, že celý obsah Dodatku je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují 
osoby oprávněné za smluvní strany uzavírat tento Dodatek své vlastnoruční podpisy. 
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V Praze dne: ………………………….             V Praze dne: ………………………….          
 
 
 
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 

 

 

 

…………………………………………………..    ………………………………………. 
PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA Mgr. Michal Hejsek 

ředitel   člen představenstva ALTRON a.s. 

Česká republika  - Státní ústav pro kontrolu léčiv,            
organizační složka státu 
      

 

 

   ………………………………………. 

   Ing. Petr Řezníček, MBA  

   člen představenstva ALTRON a.s. 
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