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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.12.2016 
 

na provedení díla „Nemocnice Znojmo – rekonstrukce a dostavba, II. etapa – 2. část, akce II – 
objekt C2 – ORKO“,uzavřené dle §2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ( dále jen 
„smlouva“) 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
1. Objednatel 

 
Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace 
zastoupená:     MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA, ředitelem  
se sídlem:     MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo 
IČO:      00092584 
DIČ:      CZ00092584 
plátce DPH:    ANO 
bankovní spojení (číslo účtu):   xxx 
telefon:     xxx 
e-mail:      xxx 
 

(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
2. Zhotovitel 

 
PKS stavby a.s. 
zastoupená:     Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva 
se sídlem:    Brněnská 126/38,  591 01 Žďár nad Sázavou 
IČO:      46980059 
DIČ:      CZ46980059 
plátce DPH:    ANO 
(uchazeč doplní „ANO“, pokud je plátcem DPH, v opačném případě doplní „NE“) 
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd.B, vložka 930 
bankovní spojení (číslo účtu):  xxx 
telefon:     xxx 
e-mail:     xxx 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“) 
 
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo 
uzavřená mezi smluvními stranami dne 7.12.2016 mění a doplňuje následovně:  
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II. Předmět dodatku 
 

 
1 Změna termínu dokončení díla ( VII. Místo a termíny ) 

 
Smluvní strany se dohodly v souvislosti s klimatickými podmínkami, které neumožňují 
provádět práce s technologickou kázní a v souladu s body SOD 39,40,41 na uzavření 
dodatku č.1 Smlouvy o dílo ze dne 7.12.2016, kterými se mění termín dokončení díla takto: 
 
V článku VII. Místo a termíny se ruší bod:  
38.4. Termín pro předání a převzetí dokončeného díla: do 4 měsíců od uzavření smlouvy  
 
a je nahrazen textem ve znění: 
 
38.4. Termín pro předání a převzetí dokončeného díla: do        12.5.2017  

  
2 Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a 

v platnosti.  
 
 

III. Závěrečná ujednání 
 

1 Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami. 
 

2 Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu. 
 

3 Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv 
omylu, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své 
vlastnoruční podpisy. 

 
Přílohy 
 
Příloha č. 1 Zápisy z KD ( č.3, č.6 ) 
Příloha č. 2 Zápis z SD ( list 1887568 ) 
 
 
 
Ve Znojmě dne ____________                  Ve Žďáře nad Sázavou dne ____________ 
 
MUDr. Miroslav Kavka     PKS stavby a.s. 
MBA, ředitel      Ing. Petr Pejchal 
       předseda představenstva 
 
 
_____________________________________  _____________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 
 

 
                                                      Ing. Jaroslav Kladiva 

                                                                         pověřený člen představenstva 
 

  
 ___________________________________  


