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DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO 
 

    číslo smlouvy objednatele:   54/2022 

    číslo smlouvy zhotovitele:  

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen "občanský zákoník"), 

 

 

1. 

 S M L U V N Í   S T R A N Y 

 
1.1. Objednatel:  

Město Tábor 
 Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 15 Tábor 

 IČ: 00253014 

 DIČ: CZ00253014 

 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor 

 Číslo účtu: 20028-0701427349/0800 

    

 zastoupené společností 

 BYTES Tábor s.r.o. 

 Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor 

 IČ: 62502573 

 DIČ: CZ62502573 

  

Osoby zmocněné jednat za objednatele: 

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech 

plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxx), 

Věci technické: 

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxx 

(dále jen "objednatel") 

 

 

a 

 

 

1.2.     Zhotovitel: 

AKM Tábor s.r.o. 

Sídlo: Chýnovská 2217, 390 02 Tábor 

IČ: 06588581 

DIČ: CZ06588581 

Bankovní spojení: Fio Banka 

Číslo účtu: 2001326351/2010         

Spisová značka: C 26914 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx 

tel: / fax: xxxxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxx 

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele: 

Věci smluvní: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx (na základě generální plné moci) 

Věci technické: xxxxxxxx 

(dále jen "zhotovitel") 
 

 

 

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 54/2022 dle článku 11 smlouvy o 

dílo. 
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2. 

D O B A   P L N Ě N Í 
 

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění 

takto: 

 

Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla je 6.5.2022. 

 

Důvodem prodloužení termínu plnění je nedostatek pracovních kapacit zhotovitele z důvodu vysoké nemocnosti. 

     

 

3. 

Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í 
 

3.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy. 

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti. 

3.3 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno 

zhotovitel. 

3.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl 

uzavřen v tísni, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem. 

 

 

V Táboře dne 25.4.2022 V Táboře dne 25.4.2022 

 

 

Za objednatele: Za zhotovitele:  

 

 

 

 

 

………………………………… …………………………………… 

Ing. Ondřej Semerák xxxxxxxxxx 

Jednatel společnosti Zástupce jednatele 

BYTES Tábor AKM Tábor s.r.o. 

 

 

 


