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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami při jejich podnikatelské činnosti 

(dále jen „smlouva"): 

1. Objednatel: 

Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace 

Sídlo: Palackého náměstí 2971/30,301 00 Plzeň 

IČ: 00078051 

DIČ: CZ00078051 

zast.: doc. MgA. Martin Otava, Ph.D., ředitel 

(dále jen „objednatel") na jedné straně, a 

2. Zhotovitel: 

Drivecontrol, s.r.o. 
Sídlo: Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna 

IČ: 29367531 

DIČ: CZ29367531 

zast.: Ing. Michal Drlík, nazákladě plné moci 

zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 75873 

(dále jen „zhotovitel") na straně druhé, 

I. Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění nazvané 

„Dodávka řídicího systému divadelních technologií Velkého divadla". V souladu sčl. 13.3 této Smlouvy o dílo se 

smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo. 

II. Předmět dodatku 

2.1. Předmětem dodatku je změna čl. 3.1 Smlouvy o dílo. Na základě dohody smluvních stran se původní znění 

čl. 3.1 ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést a předat objednateli v místě předání nejpozději 3. 9. 2018, a 

to z důvodu potřeby provedení zkušebního provozu a zaškolení obsluhy. Objednatel po vzájemné 

dohodě se zhotovitelem může dobu plnění či dodání díla změnit (upravit 
formou písemného dodatku)." 

2.4 Ostatní znění Smlouvy o dílo ze dne 25. 4. 2018 zůstávají beze změny. 
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III. Závěrečná ujednání 

3.1 Dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

3.2 Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. 

3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem 

výslovně souhlasí, že dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 

srozumitelně, že je jim ve všech ustanoveních jasný a srozumitelný, a že nebyl ujednán v tísni za 

nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými níže připojenými vlastnoručními podpisy. 

V Plzni dne :  17. 08. 2018      V Újezdě u Brna dne : 16. 08. 2018 

 

 

Doc. MgA. Martin Otava, Ph. D.      Ing. Michal Drlík  

            Objednatel            Zhotovitel   

      

 

 

 


