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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů  

číslo Dodatku č.2 dle objednatele:  O/20/243 D2 

číslo Dodatku č.2 dle zhotovitele:   S 200291 

číslo Dodatku č. 1 dle objednatele:  O/20/243 D1 

číslo Dodatku č. 1 dle zhotovitele:  S 200152 

 

číslo původní smlouvy objednatele:  O/20/243  

číslo původní smlouvy zhotovitele:  S 200151 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY  

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.  

  sídlo:  Okružní 25, 638 00 Brno  

    Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786  

    IČ: 463 47 534  DIČ: CZ46347534  

    Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  

    Číslo účtu:  32606 621/0100  

   Zastoupení:  Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem  

     a členem představenstva  

  Kontaktní osoby:  

  ve věcech smluvních:     xxx 

ve věcech technických:   xxx 

 

 

2. Zhotovitel: TENZA, a.s. 

                        sídlo:                                Svatopetrská 7, 617 00 Brno 

                            Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 3023 

                         IČ: 25570722   DIČ  CZ25570722 

           Bankovní spojení:           Komerční banka Brno–venkov účet č.: 743541–641/0100 

               ČSOB, a.s. účet č.:17319173/0300 

               UniCredit Bank Czech Republic,a.s. účet č.:39188004/2700 

              Sberbank CZ, a.s., účet č. 421273154/0800 

                            Zastoupení:           Ing. Michalem Hrubým, předsedou představenstva   

               Ing. František Paulík, místopředseda představenstva 

                            Kontaktní osoby:  

        ve věcech obchodních:    xxx 

                            ve věcech technických:   xxx 

                            Tel.: xxx         E-mail: xxx 
 

Objednatel a zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“. 
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II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/20/243, č. smlouvy zhotovitele S 200 151, uzavřené dne 28.5.2020 

(dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Rekonstrukce lokálních 

zdrojů“, část VZ 1 název LZ BPK Merhautova 222a, Brno (dále jen „dílo“). 

 

2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.2 z objektivních příčin zejména z důvodu posunu předání 

díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla. 

 

 

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

Z důvodu klimatických podmínek a tím nemožnosti zprovoznění nové technologie se smluvní strany 

dohodly, že čl. III, bod 2 smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím novým ustanovením: 

 

2. Časový harmonogram provedení díla:  

1.1. předání staveniště a zahájení prací (po výzvě objednatele)             do 26. 05. 2020  

1.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla  

   do 30. 09. 2020  

1.3. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla              do   9. 10. 2020  

1.4. provedení topné zkoušky (zkušebního provozu)            do 31. 12. 2020, po výzvě objednatele  

 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení.  

2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s., zveřejňovat 

v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy. Pokud 

je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se 

dohodly, že tuto smlouvu do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění této smlouvy si 

nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, 

že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění 

Dodatku č. 2.  

4. Všechny ostatní články a odstavce smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, které nejsou přímo dotčeny tímto 

Dodatkem č. 2, zůstávají beze změn nadále v platnosti. 
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5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 řádně přečetly, jeho obsahu beze zbytku rozumí, 

souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Brně dne:      V Brně dne: 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

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

Ing. Petr Fajmon, MBA    Ing. Michal Hrubý 

generální ředitel      předseda představenstva 

a člen představenstva 

 

 

 

 

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

       Ing. František Paulík 

       místopředseda představenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


