
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

sídlo: Malostranská 143/2, Doudlevce, 32600 Plzeň,

IČO: 25205625, DIČ: CZ 25205625,

. . .

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

.......

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

.........

zapsaná: obchodní rejstřík Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 574,

zastoupená: ........................................-  generální ředitel 

(dáfe jen „objednatel“)

a

Beneš & Michl s.r.o.

sídlo: Božkovská 671/33, Východní Předměstí, 32600 Plzeň,

IČO: 28046234, DIČ: CZ28046234,

zapsaná: obchodní rejstřík Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 26671,

zastoupená:.................. ..........  jednatel společnosti 

(dále jen „zhotovitel")

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění,

tento

dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo ze dne 23.04.2020 

(dále jen „Smlouva“).

PREAMBULE

A. Smluvní strany spolu dne 23.04.2018 uzavřely smlouvu o dílo účinnou od 21.05.2018, na 
jejímž základě zhotovitel zajišťuje pro objednatele provozováni díla -  vytvořené webové 
prezentace objednatele, na vlastním řešení zhotovitele po dobu dvou let.

B. Smluvní strany se dohodly na úpravě znění stávající smlouvy a to tak, jak je níže v tomto 
dodatku uvedeno.

Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby provozování díla sjednané v ČI. 1.2. 
Smlouvy tak, že zhotovitel se zavazuje provozovat dílo na vlastním řešení do 1.5.2022 za 
cenu ve výši 8.640,00 Kč bez DPH.

1.2 Ceny za provozování díla dle tohoto dodatku bude uhrazena na základě řádného daňového 
dokladu, s lhůtou splatnosti ne kratší 15 dnů, vystaveného do pěti dnů od podpisu tohoto 
dodatku.

1.3 Článek 8 odst. 7 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:



Oprávněnými osobami objednatele pro jednání ve věcech smluvních podle této smlouvy 
jsou:

ve smluvních záležitostech:

................................, email: ......................................................, .................... 

ve věci plnění smlouvy:

............. ...................., email: ......................................................., tel.: .............................

1.4 Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak změněna.

II.

Společná a závěrečná ustanovení

2.1 Jakékoli změny tohoto dodatku musí být provedeny v písemné podobě.

2.2 Tento dodatek nahrazuje jakékoli předchozí písemné nebo ústní dohody mezi stranami, 
které se týkají předmětu tohoto dodatku.

2.3 Smluvní strany souhlasí s tím, že dodatek je závazný rovněž pro právní nástupce smluvních 
stran.

2.4 Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších 
předpisů.

2.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem. Zároveň smluvní 
strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek.

2.6 Dodatek byl vyhotoven v českém jazyce ve dvou vyhotoveních. Každá ze stran obdrží po 
jednom výtisku.

V Plzni V Plzni

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

Digitálně podepsa! ........... 
..........................
DN;ť=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ 25205625. 
o ̂ VODÁRNA PLZEŇ a.s.. ou^SG1685. 
cn........ . .. . .............................. 
.........................given Name=..... 
serialNumber=P204487, title=Generální 
fteditel
Datum: 2020.05.28 10:38:58 +02’00'

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

Digitálně podepsal 
......................... 
Datum: 2020.05.26 
10:13:52 +02'00'

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

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

generální ředitel společností

Beneš & Michl s.r.o. 

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

jednatel společnosti


