
 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
  

č. 1G20-2005A-S01.1 
č.: 2022/633 

 

www.vfnuclear.com            strana 1/3 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  
uzavřená podle § 2586 a následujících a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 
 
Ev. č. smlouvy objednavatele: 2020/002 Ev. č. smlouvy zhotovitele: VF 1G20-2005A-S01 
 
 

1 Smluvní strany 
 
         Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 

sídlo: Bartoškova 28, 140 00 Praha 4 
         Zapsaný v:              rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném MŠMT 

IČO:  86652052 
DIČ: CZ86652052 
bankovní spojení: Komerční banka, č. ú.: 43-8473960227/0100 
zastoupení:  Mgr. Aleš Froňka, Ph.D., ředitel 
 
Pracovník oprávněný jednat za objednatele: 
Ve věcech technických a k převzetí díla: RNDr. Libor Judas, Ph.D., mobil:  
 
(dále jen objednatel) 
 
 

          A 
 

 
VF, a.s. 
sídlo: Svitavská 588, 679 21 Černá Hora 
zapsaná v: OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2681 
IČO:  255 32 219 
DIČ: CZ25532219 
bankovní spojení: KB Blansko, č. ú.: 447948-631/0100 
tel./fax:   
zastoupení:  Ing. Jiří Malysák, předseda představenstva a generální ředitel 
 
Pracovník oprávněný jednat za zhotovitele: 
ve věcech smluvních: Mgr. Petr Borek, člen představenstva a obchodní ředitel 
 
(dále jen zhotovitel) 
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Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku, jsou v souladu s příslušnými zápisy ve 
veřejných rejstřících, a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněnými zástupci. Smluvní strany se 
zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Jestliže jedna smluvní 
strana tuto povinnost opomene, nahradí druhé smluvní straně veškerou škodu, která druhé smluvní 
straně vznikla tímto opomenutím první strany. 

PREAMBULE 

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, na změně Smlouvy o dílo č.: 2020/002 u Objednatele a č.: VF 
1G20-2005A-S01 u zhotovitele uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne 24. 1. 2020, ve znění 
dodatků č. 1 (dále jen "Smlouva"). Změna Smlouvy je realizována v souladu s článkem 12.3 Smlouvy 
formou tohoto Dodatku. 

 
2    Předmět dodatku 
 

(i) Původní znění článku č. 4 Cena za dílo se ruší a nahrazuje tímto zněním: 

 

2.1 Roční cena za provádění profylaktické údržby dle oddílu 2.2 je stanovena jako cena pevná a limitní ve 
výši 74.400,-Kč bez DPH. Cena je kalkulována bez cestovních nákladů. Předpokládá se součinnost  
a shodné termíny s plněním smlouvy č. VF 1G20-2005A-S01. 

2.2 Sazba za ujetý km je stanovena na 18 Kč/km bez DPH. 

2.3 K ceně bude připočteno DPH dle aktuální sazby DPH, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

2.4 V případě doplňujících prací potřebných ze strany objednatele bude fakturace navýšena podle skutečně 
provedeného rozsahu následujícím způsobem ocenění: 

- hodinovou zúčtovací sazbou: dle rozpočtu č. VF1G23-2005A-R01, který je nedílnou součástí tohoto 
dodatku 

- cestovní náhrady 18 Kč/km bez DPH 
 

(ii) Původní znění článku č. 12 Závěrečná ustanovení, odstavec 12.1. se ruší a nahrazuje tímto 
zněním: 

2.5 Tato smlouva se prodlužuje na další 3 roky s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 

 
 
3 Podpisy 
 
 
Datum: 27.1.2023  Datum: 29.11.2022 
 
 
 
 
 

  
 
 

Mgr. Aleš Froňka, Ph.D.  
ředitel                      

 Ing. Jiří Malysák 
předseda představenstva a generální ředitel                               

Státní ústav radiační ochrany, v.v.i.  VF, a.s. 
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