
SMLOUVA  O  DÍLO 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění                      

pozdějších předpisů 

 

mezi stranami 

 

 

Objednatel: 

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. 

Štěpnická 1139 

686 06  Uherské Hradiště 

IČ:00092096, DIČ: CZ00092096 

Zastoupen: Ing. Marií Fremlovou, ředitelkou organizace          

dále jen „objednatel“ 
 

a 
 

Zhotovitel: 

Vít Strachota 

 696 72  Lipov   

IČ: 04545095, DIČ: 

Zastoupen: Vít Strachota 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

1. Preambule 
 

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo 

objednatele SML/0072/2021 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 3. 8. 2021 na akci: 

 
„DZP Kunovice, Cihlářská – oprava fasády“ 

Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je posun termínu dokončení a 

protokolárního předání a převzetí kompletního díla. K tomu dochází s ohledem na přetrvávající 

celosvětovou pandemii Covid-19 a s ní spojenou pracovní neschopnost či karanténu 

pracovníků, kteří se mají na akci podílet, což způsobuje zpoždění v realizaci zakázek 

zhotovitele.  

 

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění: 

 

 

2. Doba plnění 
 

Původní znění čl. 4 Smlouvy – Doba plnění: 

Termín předání hotového díla do: 30. 11.  2021 
 

Bod 4.1 Smlouvy po změnách zní: 

Termín předání hotového díla do: 30. 4. 2022 

 

 

 

 



 

3. Závěrečná ustanovení 

 

Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze 

změny. 

Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních 

stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv. 

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v zákonné lhůtě prostřednictvím 

registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv provede objednatel. 

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 

objednatel obdrží 1 vyhotovení. 

 

 

Za objednatele:                                                                   Za zhotovitele: 

 

V Uherském Hradišti dne: 24. 11. 2021 V Lipově dne: 23. 11. 2021 

 

 

 

...................................................................                       ........................................................... 

Ing. Marie Fremlová, ředitelka organizace                       Vít Strachota 




