
 
 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 31. 10. 2016 
 

uzavřený mezi stranami: 

Česká republika  - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

IČ:    00023817 

se sídlem.   Šrobárova 48, PSČ: 100 41, Praha 10 

zastoupen:   PharmDr. Zdeňkem Blahutou, MHA, ředitelem 

bankovní spojení: 623101/0710 

 (dále jen "Objednatel")  

 

a 

 

ALTRON, a.s. 

IČ:    64948251 

DIČ:    CZ264948251 

se sídlem:  Novodovorská 994/138, 142 21 Praha 4 

zastoupený:   Mgr. Michalem Hejskem, členem představenstva 

   Ing. Petrem Řezníčkem, MBA, členem představenstva 

bankovní spojení: CITIBANK, a.s, č.ú. 2507810108/2600 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako „smluvní strany“ nebo „strany smlouvy“) 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1.01 Dne 31. 10. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), 
jejímž předmětem je výstavba datového centra (Non-IT část) v přízemí budovy č. 30 na adrese 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 (dále také jen „Dílo“). Z důvodu objektivně nepředvídatelných 
víceprací nad rámec původního předmětu Díla byl dne 6. 1. 2017 uzavřen dodatek č. 1, kterým 
byl posunut termín pro dokončení Díla do 31. 3. 2017. 

1.02 S ohledem na tuto skutečnost požádal Zhotovitel o změnu způsobu fakturace, spočívající v tom, 
že místo původně jediné faktury, vystavené Zhotovitelem po řádném dokončení Díla, budou 
vystaveny faktury dvě, jedna dílčí a druhá konečná. Vzhledem k tomu, že důvod pro prodloužení 
termínu pro provedení Díla byl vyvolán objektivně nepředvídatelnými skutečnostmi a neleží na 
straně Zhotovitele, souhlasí Objednatel s výše uvedenou změnou způsobu fakturace. 

1.03 Na základě skutečností uvedených v předchozích odstavcích sjednávají Objednatel a Zhotovitel 
na základě své shodné vůle tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“), kterým se Smlouva mění 
tak, jak je uvedeno v následujícím článku. 
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II. 

Změna Smlouvy  

2.01 Tímto Dodatkem se dosavadní znění odst. 8. 01 vypouští a nahrazuje se následujícím 
ustanovením: 

„Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu stanovenou v čl. 7 této Smlouvy po částech na základě dvou 
faktur:  

a) První faktura bude vystavena po podpisu tohoto dodatku, a to na částku: 

  cena bez DPH: 13 695 747,- Kč (slovy: třináct milionů šest set devadesát pět tisíc sedm set 
čtyřicet sedm korun českých) 

  DPH: 2 876 106,- (slovy: dva miliony osm set sedmdesát šest tisíc jedno sto šest korun 
českých) 

  cena vč. DPH: 16 571 853,- Kč (slovy šestnáct milionů pět set sedmdesát jeden tisíc osm set 
padesát tři koruny české) 

 

b) Druhá faktura bude vystavena po řádném dokončení a včasném dokončení Díla jako celku, 
předaného Objednateli bez vad a nedodělků v souladu s touto Smlouvou, a to na částku:  

  cena bez DPH: 2 897 205,- Kč (slovy: dva miliony osm set devadesát sedm tisíc dvě sta pět 
korun českých) 

  DPH: 608 413,- Kč (slovy: šest set osm tisíc čtyři sta třináct korun českých) 

  cena vč. DPH: 3 505 618,-  (slovy: tři miliony pět set pět tisíc šest set osmnáct korun českých) 

 

2.02 Tímto Dodatkem se dosavadní znění odst. 8.03 vypouští a nahrazuje následujícím ustanovením: 

Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené zákonem č. 
235/2004 Sb., o DPH, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění jejich pozdějších změn.  

 Součástí první faktury dle odst. 8.01 písm. a) této Smlouvy musí být kopie oboustranně 
podepsaného soupisu provedených prací a dodaných a zabudovaných materiálů a zařízení za 
fakturované období, jejichž celková cena musí odpovídat ceně uvedené na této faktuře. Součástí 
faktury dle odst. 8.01 písm. b) této Smlouvy musí být buď kopie oboustranně podepsaného 
předávacího protokolu dle odst. 6.08 (osvědčujícího předání fakturovaného Díla), nebo kopie 
oboustranně podepsaného předávacího protokolu dle odst. 6.09 (osvědčujícího předání 
fakturovaného Díla s výhradami) vč. kopie oboustranně podepsaného zápisu o odstranění vad či 
nedodělků dle odst. 6.09 této Smlouvy. V případě, že předložená faktura neobsahuje tyto 
předepsané náležitosti, Objednatel je oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Zhotoviteli s uvedením 
důvodu jejího vrácení. Objednatel upozorňuje, že plnění dle této Smlouvy nebude ani z části 
využito k ekonomické činnosti a tedy se na toto plnění nevztahuje režim přenesené daňové 
povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

3.01 Ostatní ustanovení Smlouvy, neuvedená v čl. II tohoto Dodatku, zůstávají tímto Dodatkem 
nedotčena. 

3.02 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
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3.03 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 
vyhotovení. 

3.04 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek pozorně přečetly a že je jim jeho obsah jasný 
a srozumitelný. Prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán ani v tísni, ani za jinak jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

 
 

Na důkaz toho, že celý obsah Dodatku je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, připojují 
osoby oprávněné za smluvní strany uzavírat tento Dodatek své vlastnoruční podpisy. 
 
 
 
 
V Praze dne: ………………………….             V Praze dne: ………………………….          
 
 
 
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 

 

 

 

…………………………………………………..    ………………………………………. 
PharmDr. Zdeněk Blahuta, MHA Mgr. Michal Hejsek 

ředitel   člen představenstva ALTRON a.s. 

Česká republika  - Státní ústav pro kontrolu léčiv,            
organizační složka státu 
      

 

 

   ………………………………………. 

   Ing. Petr Řezníček, MBA  

   člen představenstva ALTRON a.s. 

 

Strana 3 z 3 
 


