
 

 

 

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

evidovaný u Objednatele pod č. 85/2017/UIB a č. j. SPCSS-00217/2018 

 

 

 

Smluvní strany: 

 

Objednatel:  Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. 

se sídlem Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

pod sp. zn. A 76922 

zastoupený: Mgr. Jakubem Richterem, ředitelem Úseku 

právních služeb, 1. zástupcem generálního ředitele 

IČO:  03630919  

DIČ:  CZ03630919  

ID datové schránky:  ag5uunk 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a. s. 

Číslo účtu:  6303942/0800 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel:   ALTRON, a.s.   

se sídlem Praha 4, Novodvorská 994/138, PSČ 14221 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze  

pod sp. zn. B 3609  

zastoupená:  Ing. Antonínem Hemmerem, předsedou 

představenstva a Mgr. Michalem Hejskem, členem 

představenstva 

IČO:  64948251 

DIČ:  CZ64948251 

ID datové schránky:  fzycrf3 

Bankovní spojení:  CITIBANK, a.s. 

Číslo účtu:  2507810108/2600 

   (dále jen „Zhotovitel“) 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní 

strany“) 

 

 

uzavírají tento 

 

 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 

(dále jen „Dodatek č. 1“) 

  



 

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
85/2017/UIB 
Dodatek č. 1 Úprava provozního tlaku a VZT jednotky v 

NDC 

 

2/2 

I. ÚVOD 

1.3 Smluvní strany spolu uzavřely dne 11. 12. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 

závazek Zhotovitele navrhnout funkční technické řešení pro dodávku a instalaci úpravny 

provozního tlaku a vzduchotechniky a tuto dodávku ve prospěch Objednatele uskutečnit 

včetně napojení do stávajícího systému Měření a regulace v datovém centru v sídle 

Objednatele (dále jen „Smlouva“). 

1.4 Zhotovitel se v článku II Smlouvy zavázal provést dílo v termínu nejpozději do 31.12.2017 

při zachování následujících dílčích termínů: 

1.1.1 Termín předání staveniště:  do 1 týdne od nabytí účinnosti smlouvy  

1.1.2 Zahájení prací:    do 3 dnů od předání staveniště  

1.1.3 Dokončení díla:   nejpozději do 31.12.2017 

1.5 S ohledem na skutečnost, že Objednatel z technických důvodů neposkytl Zhotoviteli 

potřebnou součinnost k předání staveniště, dohodly se Smluvní strany na novém termínu 

plnění Smlouvy.  

II. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 

2.3 Smluvní strany se dohodly, že odst. 2.2 článku II Smlouvy se nahrazuje tímto ustanovením: 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu nejpozději do 19.3.2018 s tím, že Objednatel je 

povinen Zhotoviteli předat staveniště do 1 týdne od nabytí účinnosti Dodatku č. 1. 

2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy včetně jejich příloh zůstávají beze změny.  

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv. Zhotovitel bere 

na vědomí a souhlasí s tím, že Dodatek č. 1 bude v elektronické podobě v registru smluv 

zveřejněn. 

3.4 Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy 

a Zhotovitel jeden stejnopis.  

3.5 Smluvní strany prohlašují, že obsah Dodatku č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle 

a na důkaz dohody o všech článcích tohoto Dodatku č. 1 připojují své podpisy. 

 

 Za Objednatele:  Za Zhotovitele: 

V Praze dne   V  dne  

 

 

 

 

  

 

 

 

Mgr. Jakub Richter 

ředitel úseku právních služeb, 1. zástupce 
generálního ředitele 

Státní pokladna Centrum sdílených 
služeb, s. p. 

 Ing. Antonín Hemmer 

a Mgr. Michal Hejsek 

předseda a člen představenstva 
ALTRON, a.s.   

 

 


