
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 21/7700/0129

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Název díla:

„ÚP V KYJOVĚ   – REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY  “  
  

Článek 1.    
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel 
Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
Zastoupena:

Osoby oprávněné jednat: 
ve věcech technických: 

                                                   
                                                   

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní adresa: Strakonice, Na Ohradě 1067, PSČ 386 01 Strakonice

na straně jedné (dále jen „objednatel‟)

Zhotovitel
Název: Radmil CZ s.r.o.
Sídlo: Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9 - Kbely
IČO: 292 05 506
DIČ: CZ29205506
Zastoupena: 

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vl. 204819

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních:      

ve věcech technických:   

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Kontaktní adresa zhotovitele: K Rašelině 1614, 696 42 Vracov

na straně druhé (dále jen „zhotovitel‟)

(dále společně také jako „smluvní strany“)
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Článek 2. 

PREAMBULE

1. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  v souladu  s článkem  XII.  odst.  2  Smlouvy  o  dílo
č. 21/7700/0129 „ÚP v Kyjově – rekonstrukce plynové kotelny“ uzavřené dne 14. 06. 2021
(dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění
způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 1.

2. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nedodržení dodavatelsko-odběratelských vztahů
dochází ke změně doby plnění díla.

Článek 3. 

ZMĚNA SMLOUVY

Smluvní strany se dohodly na změně článku II. DOBA PLNĚNÍ, odst. 1, který nově zní:

Zhotovitel  se  zavazuje  předat  objednateli  kompletní  funkční  dílo  protokolem  o  předání  
a  převzetí  díla  bez  vad  a  nedodělků  bránících  užívání  (bez  provedení  topné  zkoušky),
podepsaným  osobami  oprávněnými  za  smluvní  strany  dílo  předat  a  převzít,  přičemž
k předání díla a jeho uvedení do zkušebního provozu (bez provedení topné zkoušky) dojde
nejpozději  do  70  dnů  od  předání  a  převzetí  staveniště.  Vzhledem
ke  klimatickým podmínkám bude  provedena  topná zkouška  až  v průběhu  topného
období. K úplnému převzetí díla bez vad a nedodělků dojde až po provedení topné
zkoušky,  nejpozději  do  15.  11.  2021.  Termín  topné  zkoušky  bude  stanoven  dle
klimatických podmínek, po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele.

Článek 4.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají
nadále v platnosti.

2. Tento Dodatek č.  1 nabývá platnosti  dnem jeho  podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

3. Změny  tohoto  Dodatku  č.  1  jsou  možné  pouze  formou  písemných  dodatků,  řádně
očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv, podle
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. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

5. Tento  Dodatek  č.  1  je  vyhotoven ve  třech stejnopisech  s  platností  originálu,  z nichž
2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel. 

           V Praze dne 20. 08. 2021                Ve Vracově dne 19. 08. 2021

za objednatele: za zhotovitele:
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