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Čj. Dodatku č. 2: SOAA-Smlouva/49/2022/1 
Číslo smlouvy dle evidence objednatele: S-05/A5155/2021 
Číslo smlouvy dle evidence zhotovitele:

DODATEK č. 2
S m l o u v y   o   d í l o,

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění

Smluvní strany:

Obchodní jméno: Roman Behota

Místem podnikání: Lessnerova 267, 109 00, Praha 10
IČ: 10147675
DIČ: CZ10147675
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel: 
Email: 
Kontaktní osoba:
(dále jen“ zhotovitel¨)

a

Česká republika – Státní oblastní archiv v Praze

Organizační složka státu

Sídlo: Archivní 4/2257, 149 00 Praha 4
Za níž právně jedná: P
IČ: 70979391
DIČ: nejsme plátci DPH
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel:
Email: 
Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

Preambule

1. Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-05/A5155/2021, neboť 
k dnešnímu dni není možné dílo předat a zejména provést zkušební provoz celého systému, 
zejména z důvodu počasí a potřeby součinnosti dalších profesí, zejména firmy zajišťující 
systém MAR v objektu.



2. Zhotovitel prohlašuje, že k dnešnímu dni je kotelna dokončena a osazena všemi 
požadovanými komponenty. Zároveň byly provedeny všechny tlakové zkoušky tj. rozvodu 
plynu, TV, SV a ÚT. Je vydána Zpráva o revizi plynového zařízení a Zpráva o revizi 
spalinové cesty. Revize elektro bude po vyjasnění situace ohledně napojení na systém MaR 
rovněž vydána. Zhotovitel současně prohlašuje, že nejpozději do 9. 9. 2022 dokončí všechny 
ostatní práce, které jsou spojeny s řádným provedením a dokončením díla dle Smlouvy a 
zajistí si potřebnou součinnost třetích stran.

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že se mění čl. II. odst. 4 Smlouvy tak, že nově zní takto:

4. Dílo bude zhotovitelem prováděno tak, aby bylo dokončeno nejpozději do 30. 9. 2022 

včetně 15 denního zkušebního provozu celého systému (tím se rozumí 15 kalendářních dní). 

Teprve úspěšným ukončením 15 denního zkušebního provozu lze považovat dílo za dokončené 

a lze jej řádně předat a převzít (o tom bude sepsán příslušný protokol). 

2. Smluvní strany se dohodly, že se mění rovněž čl. III. odst. 1 Smlouvy tak, že nově zní 
takto:

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do 30. 9. 2022. 

3. Smluvní strany se dohodly, že se mění rovněž čl. VII. odst. 1 Smlouvy tak, že nově zní 
takto:

1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do 30. 9. 2022.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

2. Tento dodatek je podepsán elektronicky a objednatel a zhotovitel obdrží každý jedno 
oběma stranami podepsané vyhotovení dodatku.

3. V ostatním je Smlouva o dílo nedotčena.

V Praze dne 15. 8. 2022 V Praze dne 15. 8. 2022

Česká republika – Státní oblastní archiv v Praze Roman Behota

Objednatel Zhotovitel


