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PO 1004/2021 

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo ze dne 25.1.2021

(dále jen „dodatek“) 

I. Smluvní strany
Němec s.r.o. 
Sídlo: V Štíhlách 2031/12, 142 00 Praha 4 – Krč 
Zastoupená: Josef Němec, jednatel 
IČO: 25637762 
DIČ: CZ25637762 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 56959 
(dále jen „objednatel“) 

a 

Česká zemědělská univerzita v Praze 
Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol 
Zastoupená: Ing. Jakub Kleindienst, kvestor 
bank. spojení: xxxx 
č. ú.: 
IČO: 
DIČ: 

xxxx
60460709 
CZ60460709 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále také jen jako „smluvní strany“) 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že tímto dodatkem se doplňuje Smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními 
stranami dne 25.1.2021, jejímž předmětem je zhotovení díla pro účely projektu s názvem „Vertikální vegetační konstrukce 
pro použití v městském prostředí“ (dále jen „smlouva“). 

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že mají zájem, aby spolupráce smluvních stran založená smlouvou pokračovala i
v následujícím roce. Z tohoto důvodu se zhotovitel na základě tohoto dodatku zavazuje pro objednatele zajistit další
monitoring optimální druhové skladby rostlin ve smyslu čl. II., odst. 2, písm. b.- c. smlouvy, a to v termínu 1.10.2021
– 30.6.2022 (dále jen „monitoring“).

2. Po provedeném monitoringu zhotovitel předá doplněné dílo o nové poznatky z tohoto monitoringu objednateli, a to
nejpozději do 30.7.2022.  Předání a převzetí doplněného díla bude potvrzeno písemně oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
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3. Ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti smluvních stran vzniklá
na základě tohoto dodatku řídí přiměřeně smlouvou.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti v
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právním řádem.

3. Objednatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek mohl být
předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, a s uveřejněním plného znění dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

4. Dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a je elektronicky podepsán. Každá smluvní strana obdrží elektronické
vyhotovení dodatku v podobě souboru .pdf.

5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí.
Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto
prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne ……………… V Praze dne …………………… 
za objednatele: za zhotovitele: 

………………………………………………………… …………………………………………………………… 
Josef Němec, jednatel Ing. Jakub Kleindienst, kvestor 
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