
Cislo smlouvy vlastnika. VPI/PH/2016/141 02 
Cislo ctodatku stavebnika PO-442/2020 

0-o & -rr-,, c- ..U A I Cl\. . ·1 

SAP. 8030001183 
Registr smluv. ANO 

Cosio na pravnf oddeleni czu dne: 

2 5. 06. 2020 

ke Smlouve o reahzac1 orektactkv site elel<trontcl<Vch komunikaci c. VPI/PH/2"-.w,,;,""'1;,,..4..,j1� ............... -
--_j 

SRM: 8020003896, uzavrene dne 19.10.2016 

C TlN :q;, 

se sidlem Ceskomoravska 2510i19, Libe1i, 190 00 Praha 9ICO: 04084063

DIC: CZ04084063 
zaosana v obchodnim rejstfiku vectenem u Mestskeho soudu v Praze pod so. zn. B 20623

zastoupena Pavlem Ptackem, supervizorem, Vystavba pevne pristupove site Praha 

h�nknvni spo�eni· PPF h�r,k;,i � c::

ti�lo (1ctlr 2019160003/€.flOO 

(daie Jen ,,C i '') 

Ceska zemedelska univerzita v Praze

c::P !=:irllPm K�m�,..k� 12q 1 Rf; 00 Prah;,a - S• ,,..hrjQI

1co· 50-450109 
DIC: CZ60460709 
zastouoena Ing. Karlem Pubalem. Ph.D., kvestorem

(dale Jen" tavebnik") 

Vedouci spolecnik: Zlinstav a.s.

se sidlem Bartosova 5532, 760 01 Zlin

,�o· 1331 "668 
DIG· CZ283155.5Q 
zapsany v obchodnim rejsti'iku vedenem u Krajskeho soudu v �rne pod sp. zn. B 5743

7::1"t11nr.A VP vF°>r.Pr.h !=:mluvnir.h· 
.,. 

Pavel Moll. koordinator. 
Vojtech Hribal, reditel SZ 01

zastuoce ve vecech technickvch:

xxxx. vedoucl provozu

tel.: 736 500 391, e-mail: xxx

xxxx. hlavni stavbyvedouci.

tel.: 605 224 301, e-mail: xxxx

spolecnik: GEOSAN GROUP a.s.

se sirltem tJ NPrnncnicP .4-:\0 K_nlin Ill 280 n? Knlin

,co· ,s1595,, 
DIC: CZ28169522 
Z8ps�n:::1 v ohchodn!m re!sti''ik11 vectenem u MPc::tsket,n c::011rlu v Pra7P pod sp zn

8 12459 
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Cislo smlouvy vlastnika: VPI/PH/2016/141_O2 
Cislo dodatku stavebnika P0-44212020 

zastupce ve vecech smluvnich: 

SAP. 8030001183

Registr smluv: A.NO 

Ivan Havel. vykonny feditel. na zaklade olne rnoci. 
Ing. Kami! Vykydat, vyrobni reditet. na zaklade pine moci 

zastupce ve vecech technickych: 
xxxx vedouci oroiektoveho tvmu tel · +420 724 241 010 e-mail· xxxx

(Zlinstav a.s. a GEOSAN GROUP a.s. spolecne dale jen .. Zhotovitel Stavby
u

) 

CETIN. Stavebnlk a Zhotovitel Stavbv dale spolecne ien iako .. Srnluvnl stranv" a sarnostatne 
jako .Smluvni stranau. 

I. 

Shara uvedene smluvni strany se nize uvedeneho dne, mesIce a roku v navaznosti na 
pozadavek Stavebnika tykajici se zmeny v hrazeni nakladu pfekladky site elektronickych 
kornunikacl dohodly na nasledujicl zmene Smlouvv o realizaci pfekladky site elektronickych 
komunikaci c. VPI/PH/2016/141. SRM: 8020003896. uzavfene dne 19. 10. 2016 (dale jen 
.Smlouva") a v dusledku toho o oristoupeni Zhotovitele Stavbv ke Smlouve. s cfmz 
Zhotovitel stavby vyslovuje oodoisem tohoto dodatku c. 1 svuj piny souhlas. 

Ii. 

2.1 Do Cl. 5 Naklady pojene s rekladkou SEK. odst. 5.1 Smlouvy se doplnuje 
nasledujicf text: .Smfuvnf stranv se dohodlv. i.e nakladv Pfekladkv budou hrazenv 
Zhotovlf.elem Stavbv namisto Stavebnikem. a to oostuoem die Ct. 6 teto sm/ouvy." 

Smluvni strany se dale dohodly, ze ustanoveni ci. 5 Smiouvy se pfimefene pouziji na 
Zhotovitele stavbv. kterv ie oovinen uh rad it veskere nakladv sooiene ofekladkou die 
Smlouvy. 

2.2 Cl. 6 Platebni podminkv Srnlouvv se v celem svern rozsahu rusf a nahrazuie se 
nasledujicim textem: 

6. 1. Naklady na Piekiadku ve vysi skutecne provedenych praci a nakiadii die CJ. 5
odst. 5. 3 teto sm/ouvv ie Zhotovitef Stavbv 1Jovinen uhradit na zak/ade fakf.ury IJO 
reatizaci Pfektadky do 30 dmi ode dne doruceni faktury Zhotoviteli Stavby. 

6.2. Fakf.ura die Ci. 6 odst. 6.1 bude vystavena do 15 dnu od ukonceni reaiizace 
Pfekfadkv ve smvsfu cl. 4 odst. 4. 7 teto smlouvv a Zhotovite/ Stavbv ie oovinen 
uhradit fakturu ve thute splatnosti. 

6. 3. Faktury je spolecnost CETIN povinna dorucit na adresu vedouciho spolecnika
Zhotovitele Stavby. a to: Zlfnstav a.s .. Bartosova 5532. 760 01 Zlin. Jine dorucenf 
nebude povai.ovano za fadne s tim. te Zhotoviteli Stavby nevznikne povinnost 
fakturu dorucenou jinym zpilsobem uhradit. 
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6.4. Náklady společnosti CETiN die Ci. 5 odst. 5.4 této smlouvy budu hrazeny
Zhotovitelem Stavby odděíeně na základě samostatné faktury vystavené
společností CETIN a Zhotovitel Stavby je povinen uhradit fakturu ve lhůtě
splatnosti die odst. 6.1. této smlouvy.

6.5. Nák/ady dje této smlouvy budou Zhotoviíe/em Stavby hrazeny na účet spojeónosít
CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude fakturou vystavenou
společnosti CETIN stanoveno jinak. Dnem úhrady faktury (zaplacením
fakturovaných nákladů) se rozumí den připsáni účtované (fakturované) částkv na
účet společnosti CETIN.

6.6. Stavebnik jako rüciľet ümto přebirá ručeni za fádnó a včasné spinéni veškerých
povinností a diuhü Zhotovitele Stavby vůči společnosti CETIN vyplývajících z této
smlouvy. tzn.. zavazuje se, že uhradí jakýkoliv peněžitý dluh Zhotovitele Stavby
vůči spotečnosti CETlN, který vznikne v důsledku porušení jakókoiN povinnosti
Zhotovitele Stavby vůči společnosti CETÍN dle této smíouvy a který nebude
Zhotovitelem Síavby uhrazen.

6.7. Stavebníkje povinen uhradit dluh za Zhotovitele Stavby die předchozího odstavce
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení prvního písemného oznámení společnosti
CET{N Stavebnikoví, v němž bude uvedeno, že Zhotovitel Stavby řádně a -včas
nesplnit (jakoukoli) povinnost nebo dluh vyplývající z této Smlouvy.

6.8. Ručení Stavebníka z tohoto ručitelskáho grohlášení není vázáno na Dodmínku
vymáhání nebo uvlatněni Dráva nebo jakéhokoíiv jiného nároku VyDIÝVajícího
z této smlouvy vůči Zhotoviteti Stavby společností CETIN.

2.3 V Či. 7 Sankce. odst. 7.1 Smlouvy se slova „Stavebnika' nahrazují slovem
„Zhotovitele Stavbý.

2.4 V Ci. 7 Sankce, odst. 7.5 Smlouvy se slova „nékterou ze stran či obéma stranami"
nahrazu\\ s\ovy„kteroukoliv ze smluvních stran či všemi smluvními stranämr.

2.5 V Či. 11 Závěrečná ustanovení, bod 11.3 Smlouvy se slova .druhé strany nahrazují
slovy „všech smtuvnich stran".

2.6 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

lii.

3.1 Tento dodatek č. 1 ie nedílnou součástí Smlouvy.

3.2 Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu všemi Smluvními
stranami a účinnosti dnem následujícím 00 dni jejího uveřejnění die zákona
-... = .....o. o#utzul5 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, üveřeíňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ..Zákon o registru smluv . Stavebník se zavazuje uveřejnit obsah dodatku a
tzv. metadata a splnit další Dovinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv.
Nebude-li tento dodatek č. 1 ke Smlouvě uveřejněn v souladu se Zákonem o registru
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smluv do tři měsíců po jejím uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společnosti
CETIN a Zhotovitelem Stavby nový dodatek ke Smlouvě. který svým obsahem bude
hospodářsky odp-ovjdat znění tomuto dodatku čl ke Sm!.ouvě (Přičemž určení lhůt.
dob a termínů bude odpovidat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi dnů
od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebnikovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá
účinnosti dnem uzavření tohoto dodatku Č 1 ke Smlou'vej

3.3 Smluvní strany bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak. aby
tento dodatek mohl být předmétem poskytnuté informace ve smvsíu zákona č. . ' '

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdéíších preapisu
Smluvní strany rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním Díného znění tohoto

dodatku díe zákona č. 134/2016 Sb.- o zadávání veřeíných zakázek ve znění
pozděíších oředpisů a die zákona č. 340/2015 Sb: o ľenístru smluv, ve znění
pozdějších předpisů.

3.4 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sjednán na základě jejich pravé a
svobodné vůle. že si jeho obsah přečetiy a bezvýhradně s ním souhlasí. což stvrzuji
c\/úmi närinisv- - . - , - - .= - -l.---:-

3.5 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž spoiečnost CETIN, a
..

Zhotovítel Stavby obdrží íedno a Staveonik cíve vyhotovení.
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Cislo smlouvy vlastnika. VPI/PH/2016/141_02 
Cislo dodatku stavebnil<.a PO-442/2020 

CETIN 

V Pra7e dne 2 9 -04- 2020 

.
CPsk:a tetek:�it,c11i intrastruk:tur8 8 s

ptacek

. ., . .. ............
 
.

Suoervizor Vii�ueif���b_ .e site · 190 00 Pral1a 9 .. � c-�,:h., : . 
"IC: CZ04084063 _ _;_ �-

j 224 I 

SAP. 8030001183 
Registr smtuv: ANO 

St;;ivebnik· 
V Praze dne 2 4 -06_��.,:.2�02-.11.0 ____ =----

/ .._. __ .,, - n ceSKA 
�-

, J �:. �MEDELSKAj
u i� i ·1 � � z r - ·

V l'�AZE 

Ceska zemedelsk:a univerzlta \/ Praze 
!ng l(,:.1rel p·,b;;i! Ph D

Spolecnost .,GEOSAN + ZLiNSTAV - PAVILON TROPICKEHO ZEMEDELSTVlu : 

V dne 

Marek v. 

Mistop a pfedstavenstva 

Ing \/o!tect"i Hrih;;il 
Reditel SZ 01 Praha 
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