
Dodatek č. 1 
ke Smlouvě O provádění revizí a kontrol elektrospotřebičů, nářadí, prodlužovacích a 
přípojných kabelů - Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj a detašovaných 
oddělení GRC 

(dále jen „Dodatek č. l“) 

Smluvní Strany: 
1. Objednatel: Česká republika - Generální ředitelství cel 

se sídlem: 140 96 Praha 4 
J ednající:  vedoucí oddělení 134.5 Hospodářské 

Správy Ostrava, pověřená generálním ředitelem Generálního 
ředitelství cel 

IČ; 71214011 
DIČ: ) 
bankovní spojení: 
č. ú.: 

(dále jen ,,0bjednatel”)

a 

2. Zhotovitel: Pavel Hron 
se sídlem: Pražská 1 180, 393 01 Pelhřimov 
IČ; 68541171 
DIČ; CZ6705220896 v nøpıáıne DPH 
Bankovní spojení:
č.ú.: 

0 Fyzická Osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním 
rejstříku, zapsán u Městského úřadu Pelhřimov, Obecní živnostenský úřad

I 
(dále jen ,,zh0t0vitel”) 

Preambule: 

a) Výše uvedené Smluvní Strany mezi sebou uzavřely dne 30.12.2019 Smlouvu O 
provádění revizí a kontrol elektrospotřebičů, nářadí, prodlužovacích a 
přípojných kabelů - Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj a detašovaných 
oddělení GRC (dále jen ,,Smlouva“). 

b) Po uzavření Smlouvy se zhotovitel stal plátcem daně Z přidané hodnoty. Z uvedeného 
důvodu smluvní Strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě.
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I. 

Předmět dodatku č.1 

1. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku č.1 Smlouvy prohlašuje, že byl od 1.2.2021 
registrován Finančním úřadem pro Kraj Vysočina k dani Z přidané hodnoty (DPI-I) a 
tudíž je plátcem DPH. 
DIČ zhøıøviıøıøz CZ6705220896 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem č.1 se nemění a zůstávají 
v platnosti a účinnosti. 

2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti V souladu S příslušnými ustanoveními Zákona č. 340/2015 Sb., O registru 
smluv, ve Znění poZděj ších předpisů (dále jen ,,Zákon o registru smluv“), dnem jeho 
uveřejnění vregistru smluv. V souladu se zákonem o registru smluv se smluvní 
strany dohodly, že objednatel zašle tento Dodatek č.1 správci registru smluv k 
uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto Zákonem. Osobní údaje stran před odesláním 
budou anonymizovány V souladu se Zákonem č. 110/2019 Sb., o Zpracování 
osobních údajů. 

3. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních S*platnoStí originálu, Z nichž každá 
Ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

4. Smluvní Strany potvrzují, že S obsahem tohoto Dodatku č.1 souhlasí a že nebyl 
uzavřen v tísni a Za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojuji své 
podpisy. 

V Ostravě dne " 
4. U5. 2021 V Pelhřimově dne 3 -S- 7× 014 

Objednatel: Zhotovitel: 
CR - GRC 

vedoucí oddělení 134.5 HS Ostrava 
cvěnøfáıni řfldiıøıflıvi øøı 

CENERÄLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL 
ODBOR 13 - ødd. 134.5 (Dj 

140 96 Praha 4, Budějovická 7 
IC: 71214Oıı_ H J
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