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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 18. 5. 2020, ID smlouvy 11801396

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Kraj Vysočina
zastoupený: 
se sídlem:
IČO:
bankovní spojení (číslo účtu):
e-mail:
tel.:

MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava 
70890749
Sberbank CZ, a.s.; č. ú. 4050005000/6800 
bartos.p@kr-vysocina.cz 
+ 420 564 602 237

kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je: Ing. Pavel Bartoš 

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel

Ing. Ivo Herman, CSc.
zastoupený:
se sídlem: Na Vyhlídce 559/8, 664 48 Moravany
IČO: 42588022
DIČ: CZ6006141515
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 25356 
bankovní spojení (číslo účtu): Československá obchodní banka, a.s.; č. ú.

109550305/0300
e-mail: herman@herman.cz
tel.: +420 545 214 226
ID datové schránky: age7vv5
kontaktní osoba Zhotovitele ve věcech technických dle této smlouvy je: Ing. Ivo Herman, CSc. 

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvnístrany")

II

Výše uvedené smluvní strany spolu dne 18. 5. 2020 uzavřeli Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva"), 
ID smlouvy 11801396. Výše uvedené smluvní strany uzavírají dle čl. XIX. odst. 84. Smlouvy tento 
Dodatek (dále jen „Dodatek č. 1") z důvodu prodlení se splněním povinnosti Objednatele dle čl. 
VI. odst. 23.
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4. Článek IV. „Doba a místo plnění" odst. 10. se ruší a nahrazuje textem, který zní:
„Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele Etapu 1 díla do 8 měsíců ode dne 
uzavření smlouvy a Etapu 2 Díla do 10 měsíců ode dne ukončení etapy 1."

IV. Závěrečná ustanovení

5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají platné a účinné beze změn.
6. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom vyhotovení.
7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem jeho podepsání poslední ze smluvních stran 

a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Poskytovatel výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy- Registru 
smluv. Zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv splní 
Objednatel a splnění této povinnosti písemně potvrdí Zhotoviteli.

8. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou 
vůli a že nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují 
své podpisy.

V Jihlavě dne 1 H. 11. 2020

Zhotovitel Objednatel
l

Ing. Ivo Herman, CSc. MUDr. Jiří Běhounek, hejtman
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