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DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2403/2021 

(dále jen „dodatek“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  (dále jen „občanský 
zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 2403/2021-SML
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00  Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy
a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXXXX, ředitel závodu Dolní Vltava
oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXXX, vedoucí provozního střediska 5

XXXXXXXXXXX, úseková technička 
XXXXXXXXX

                                                   
IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1487015064/2700
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXX XXX XXX e-mail: XXXXXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: SUEZ CZ a.s.
sídlo: Španělská 1073/10, Vinohrady, 120 00 Praha 2                   
oprávněn k podpisu smlouvy o dílo:               Miloš Krýda, MBA
oprávněn k jednání o podmínkách smlouvy:  XXXXXXXXXXXX
oprávněn jednat o věcech technických:          XXXXXXXXXXXX
IČO: 25638955
DIČ: CZ25638955
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9378
tel.:  XXX XXX XXX
Email:  XXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule

V důsledku nepředvídaných překážek a tím nemožné koordinace zajištění potřebné techniky              
a personálního zajištění pro zadané práce bude po dohodě přiměřeně prodloužen termín 
dokončení díla „Kemp Radava – sanace prostoru po požáru“.
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Výše uvedené smluvní strany se proto dohodly na následujícím dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo 
č.2403/2021, uzavřené dne 2.11.2021 ( dále jen „Smlouva“ ), kterým mění tuto smlouvu 
následujícím způsobem :
 

II.

Článek II. se mění a celý nově zní takto :

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
 zahájení prací: bez zbytečného odkladu po nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy
 ukončení prací do 15.12.2021

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č.1, zůstávají v platnosti a beze 
změn.

2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními 
stranami. Je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy                   
a zhotovitel jeden stejnopis. 

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č.1 uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne ………………… V                            dne ……………………..

objednatel: zhotovitel:

………………………………… …………………………………………
XXXXXXXXXX  Miloš Krýda, MBA
ředitel závodu Dolní Vltava                                      oblastní manažer obchodu
Povodí Vltavy, státní podnik   SUEZ CZ a.s. 


