
Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o provádění kontroly provozuschopnosti věcných prostředků požární ochrany a

požárně bezpečnostních zařízení a jejich údržbě ze dne 20. 4. 2018

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika - Generální finanční ředitelství 
se sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
zastoupená: , vedoucí Oddělení hospodářské správy
bankovní spojení: 
číslo účtu:
AVISme č.: 18/2510/0001/02D
korespondenční adresa: Generální finanční ředitelství

Oddělení hospodářské správy v Ústí nad Labem
Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem

(dále jen „objednatel“)

a

Poskytovatel:

Jiří Drahorád
se sídlem: Mikoláše Alše 2148/3, 434 01 Most
IČO: 86780433
DIČ: není plátcem DPH
zapsán(a): Živnostenský rejstřík sp. značka SZ-MmM/015757/2017 
bankovní spojení:
číslo účtu:

(dále jen „poskytovatel“)

společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní  strany  uzavřely  dne  20.  4.  2018  Smlouvu  o  provádění  kontroly  provozu-
schopnosti věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení a
jejich údržbě, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 6. 2020 (dále jen „smlouva“), na základě
které se poskytovatel zavazuje provádět pro objednatele kontrolu provozuschopnosti
věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení a jejich údrž-
bu v objektu Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územního pracoviště v Mostě, 2. ná-
městí 3300, 434 01 Most a Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územního pracoviště
v Litvínově, U Zámeckého parku 948, 436 01 Litvínov.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. XI. odst. 3 smlouvy dohodly na uzavření tohoto Do-
datku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva mění a doplňuje způso-
bem a v rozsahu uvedeném v článku. II. tohoto dodatku.



Článek II. Předmět dodatku

1. Odstavec 1 v článku II se ruší a nahrazuje se slovy:

„Poskytovatel se za podmínek sjednaných v této smlouvě zavazuje provádět pro ob-
jednatele  na  svůj  náklad  a  nebezpečí  kontrolu  provozuschopnosti  věcných
prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení a jejich údržbu
(dále též “předmět smlouvy“) nacházejících se v budově Finančního úřadu pro Ústecký
kraj, Územní pracoviště v Mostě, 2. náměstí 3300, 434 01 Most (dále jen „místo plně-
ní“) a objednatel se zavazuje hradit poskytovateli za řádné plnění předmětu smlouvy
cenu sjednanou v článku III. smlouvy.“

2. Příloha smlouvy č. 1 Soupis specifikace zařízení se ruší a nahrazují se novou Přílohou
č. 1 – Soupis specifikace zařízení, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní  ustanovení  smlouvy  tímto  dodatkem  nedotčená  se  nemění  a  zůstávají
v platnosti.

2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku a smlouvy v registru smluv dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřej-
ňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, a to v plném znění se znečitelněním osobních údajů. Smluvní strany rovněž
tímto  prohlašují,  že  dodatek  a  smlouva  neobsahují  obchodní  tajemství  ve  smyslu
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších před-
pisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních
stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a že tento doda-
tek je sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni za nápadně nevý-
hodných podmínek a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Soupis specifikace zařízení

V Ústí nad Labem dne 17.9.2021  V Mostě dne 16.9.2021

Objednatel: Poskytovatel:

Česká republika – Generální Jiří Drahorád
finanční ředitelství
                  

…………………………………………..        ……………………………………….
                 Jiří Drahorád

vedoucí Oddělení hospodářské správy            
                v Ústí nad Labem
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