
DODATEK č. 2 
V EDISU - 6/028/2021 
ke SMLOUVÉ O DÍLO 

Smluvní číslo smlouvy objednatele: 6155/05/2020 
Smluvní číslo smlouvy zhotovitele: 20Zak00139 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Objednatelz 
se sídlem: 
statutární orgán: 
IČO: 
DIČ: 

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) 
Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 

 ředitel ČHMÚ 
00020699 
CZ00020699 

(dále jen objednatel) 

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
statutární orgán: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

AVT Group a.s. 
V Lomech 2376/lOa, 149 00 Praha 4 

 jediný člen představenstva 
01691988 
CZ01691988 

(dále jen zhotovitel) 

ıı. 
PŘEDMĚT DODATKU 

Název akce: 
,,Audiovizuální technika - Centrální předpovědní pracoviště" 

1. Smluvní strany se oboustranně dohodly na provedení změny ve Smlouvě O dílo č. objednatele 6 l55/05/2020, č. 
zhotovitele 20Zak00139 (dále jen 77Smlouva") uzavřené dne 24. 3. 2020: 

Článek IV., odst. 1.: 
Celková cena bude zvýšena O 493 980,00 Kč bez DPH, tj. 597 715,80 Kč S DPH. 

Celková cena za dűo po změně: 
Celková cena bez DPH : 
DPH 21% 

10 077 115,00 Kč 
2 116 194,15 Kč 

Celková cena S DPH: 12 193 309,15 Kč 

2. Zdůvodnění změny ceny díla je uvedeno ve změnovém listu č. 2,jenž je nedílnou součástí dodatku. 

3. Prodloužení termínu doby plnění do konce května 2021 Z důvodu koordinace S akcí sítě LAN na nové CPP. 
III. 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 
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IV. 
ZÁVĚREČNÉ LSTANOVENÍ 

I .  

na 

3. 

Dodatek Č. 2je nedílnou součástí Smlouvy, je vyhotoven ve dvou stejnopisech S platností originálu. přičenıž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise. 
Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a S účinností. která nastává až uveřej měním v 
registru smluv na základě zákona č. 340/20 l5  Sb., zákon O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a 
o registru smluv (zákon O registru smluv) způsobena dle ustanovení § 5 zákona o registru smluv. 
Smluvní strany prohlašují. že si dodatek č. 2 řádně přečetly. se změnami souhlasí a na důkaz toho připojuji své 
podpisy. 

Příloha: změnový list č. 02 
29-cłbbba 9027 

CSSKÝ Hvnfż-r -€vıısTsoRoı.osıcKÝ ÚSTAV 
 4, Na Šabatce 2050/17 

za objednatele: r 

 ředitel CHMU 
V

(5/1) 

. . . ..................................... .............
za zhotovitele 

jediný člen představenstva AVT Group a.s. 
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