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Dodatek č. ke Smlouvě o dHo č. 2009140252 
uzavřené smluvními stranami dne 9. 

Španělská 1073/10, 120 00 Praha 2 Vinohrady 
Zápis V OR: MS Praha, oddíl B, vložka 9378 
IČ: 
DIČ: 

astoupená:  
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „zhotovite1“) 

Krajská zdravotní, a.s. 
se sídlem: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem 
IČ: 
DIČ 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 

ovní spojení: 
zastoupená: MUDr. Aleš — álním ředitelem na základě pověření 
představenstvem společnosti 

(dále j „ “) 

Smluvní strany uzavřely dílo, jejímž předmětem je vyčištění 
daném rozsahu, kamerový průzkum se záznamem, likvidace odpadu a celkové 

vyhodnocení průzkumu na akci „Vyčištění a průzkum vnitroareálové kanalizační sítě 
Krajská zdravotní, a.s. — Ústí nad Labem, o.z.“ 

provozních důvodů na straně objednatele bylo možné provádět práce zejména o 
víken důsledku čeho došlo k navýšení počtu jízd potřebné techniky 0 219 km. Tím 
došlo k navýšení ceny za dopravu o 9855 Kč (při ceně 45 Kč za 1 km). 
Zároveň však došlo ke snížení rozsahu prací, které bylo potřebné vykonat z původně 
plánovaných metrů etrů. Toto snížení rozsahu prací má hodnotu 
Kč. 

důsledku skutečností výše uvedených došlo k navýšení ceny za provedení díla o 5721 
Kč (9855 Kč — 4134 Kč = 5721 Kč). 

Účinnost od: Schválil: 
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K výše uvedené ceně navýšení připoč platná V den uskutečnění 
zdanitelného plnění a za její určení a vyčíslení v právními předpisy nese 
odpovědnost zhotovitel. 

V případě, že se na Smlouvu, která je měněna tímto dodatkem, vztahuje povinnost jejího 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv jako podmínka nabytí její účinnosti, nabývá 
tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smlu 
Jinak nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
Pro případ, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnit ho prostřednictvím 
registru smluv, smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení tohoto dodatku 
(včetně přílohy), nepředstavuje obchodní tajemství žádné smluvní strany podle 5 504 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ani důvěrné informace, a souhlasí s jeho 
uveřejněním V plném rozsahu. Dále se smluvní strany pro tento případ dohodly, že 

ý obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná zákonem o registru smluv 
zašle správci registru smluv Krajská zdravotní, a.s., ve lhůtě 14 dní ode dne jeho 
uzavření. V případě, že tento dodatek nebude uveřejněn prostřednictvím registru smluv v 

jeho uzavření, je oprávněna předat elektronický obraz dodatku a 
metadata druhá smluvní strana tak, aby byl dodatek poskytnut správci registru smluv v 
souladu se zákonem o registru smluv. Plnění předmětu tohoto dodatku před jeho 
účinností se považuje za plnění podle dodatku a práva a povinnosti z něho vzniklé se řídí 
tímto dodatkem. 
V ostatních ustanoveních výslovně nedotčených tímto dodatkem zůstává Smlouva beze 
změn. 
Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou 
ze smluvních stran. 
Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což 
stvrzují vlastnoručními podpisy osob oprávněných za ně jednat. 

Účinnost od: Schválil: 




