
.Dodatek č. 1. 

ke Smlouvě O dílo č. 382/2020 ze dne 2. 11. 2020 

Vˇít Straclıota ˇ 
IC 04545095, DIC
se sídlem Lipov 406, 696 72 Lipov 
na Stranějedné jako „Zhotovitel“

H 

Česká ı'epublika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav Zemědělský, organizační Složka 
státu 
IČ 00020338, DIČ CZ00020338 
se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno

_ 

jejímž jménem jedná editel Odboru majetkové Správy. na základě 
pověření 

na Straně druhé jako „objednatel“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu tento 

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě O dílo Č. 382/2020 Ze dne 2. l l. 2020 (dálejen „Smlouva“) 

I. 

Smluvní Strany Se dohodly, že S ohledem na překážky na Straně zhotovitele způsobené 
koronavirovou pandemii mění dobu plnění díla stanovenou V čl. IV. Smlouvy. 

II. 
Změna Smlouvy 

1. .Na základě shora uvedeného čl. IV. Doba plnění nově Zní takto: 

,,ZlıotOvíleI Se zčrvaZı,ıje_pıˇove'Sl dílo dle 'ná.S`Iecı'1g/`I'cı'ho harmOı10g7'amu.` 

1. Zahájenípracı' - nejdříve 20. 10. 2020 
2. Předání díla - nejpozději do 30. 4. 2021

. 

Shora uvedene' fermíny považıg/'I' Smluvní Strany za Závazné a [Ze je Změnil pouze písemné 
po vzdjˇemne' dohodě Smlzfvních stran. " 

XI. 
Závěrečná ustanovení 

l. Tento dodatek je Sepsána ve dvou stejnopisech, znichž každá Smluvní Strana Obdržı 
pojednom. '

ı



2. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část dodatku neobsahuje obchodní tajemství nebo jine' 
důvěrné informace aje Srozuměn se skutečností, že objednatel dodatek zveřejní V registru 
smluv. 

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho Zveřejnění V registru smluv. 
4. Smluvní Strany prohlašují. že se řádně seznámily S obsahem tohoto dodatku. že mu 

porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tento dodatek uzavírají na 
základě Své Svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv V tísni a Za nápadně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojuji pod tento dodatek Své podpisy. 
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