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DODATEK č. 1    
SMLOUVY O DÍLO 

 ID č. 155429 

uzavřené dne 26. 5. 2022 (ID č. 153473) § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na akci 

„VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – Hala Strojírenská – statické zajištění“ 
 
 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:   Kraj Vysočina 

se sídlem:   Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01 

zastoupený:   Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje 

zástupce pro věci smluvní:  Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek 

k podpisu smlouvy pověřen:  Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 

zástupce pro věci technické:  Ing. Pavel Novotný, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový 

    KrÚ Kraje Vysočina 

Tel:   +420 564602221, +420 564602121 

IČO:   708 90 749 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., 

číslo účtu:   123-6403810267/0100 

 

 

Zhotovitel:   PEEM, spol. s.r.o 

se sídlem:   Čajkovského 1865/35, 616 00 Brno 

zastoupený:   Ing. Jiřím Chalabalou 

zástupce pro věci smluvní:  Ing. Jiří Chalabala 

zástupce pro věci technické:  Ing. Jiří Chalabala 

osoba pověřená vedením stavby:  Ing. Jiří Chalabala 

tel/email:   +420 602 531 526, chalabala@peem.cz 

IČO:   479 03 627 

DIČ:   CZ47903627 

bankovní spojení:  KB Brno město 

číslo účtu:   122302621/0100 

zápis v obchodním rejstříku:  KS Brno, oddíl C, vložka 9308 

 

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, je povinna smluvní strana, u 
které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti 
dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit. 
 
II. Předmět dodatku  
 
Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 5. 2022 (ID č. 153473) je změna 
termínu dokončení díla z provozních důvodů uživatele stavby a s touto změnou související 
změna fakturace předmětu díla.  
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Smluvní strany proto dohodly na uzavření Dodatku č. 1,  

 

kterým se ruší text v Článku 5 – Termín plnění a nahrazuje se novým textem, který zní: 

 

„Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy řádně a včas zhotovit a předat Objednateli bez 
vad a nedodělků v následujících termínech:  
 
Dokumentace pro stavební povolení nejpozději do 09. 06. 2022  
Realizace sanace 6 ks vazníků nejpozději do 23. 09. 2022“ 

 

a 

 

kterým se ruší dále uvedená část textu v Článku 6 – Platební podmínky  

 

„Za předmět plnění z bodu 3.2.2. Nabídky – fakturace 100 % po předání a převzetí se 
splatností 14 dní, v případě vad a nedodělků s finanční pozastávkou ve výši 5 % z ceny díla 
do jejich odstranění.“ 
 

a nahrazuje se novým textem, který zní: 

 

„Za předmět plnění z bodu 3.2.2. Nabídky – fakturace 50 % po dokončení zpevnění 3 ks 
vazníků a fakturace zbylých 50 % po předání a převzetí dokončeného díla se splatností 
14 dní, v případě vad a nedodělků s finanční pozastávkou ve výši 5 % z ceny díla do jejich 
odstranění.“ 

 

III. Závěrečná ustanovení 
Ostatní ujednání shora citované Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění. Obě 
strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a 
souhlasí s ním. 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – 
Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o 
registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem 
zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 
povinnosti je smlouva do 3 měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 
začátku. 
 
Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě. 
 
za objednatele: za zhotovitele: 
 
Jihlava Brno   
Za zhotovitele   Za objednatele 
 

 
 
 

............................................................  ............................................ 
Mgr. Karel Janoušek   Ing. Jiří Chalabala  
člen rady kraje    jednatel 
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