
Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo, na akci „Vlhkostní sanace administrativní budovy“
kód akce: akce nemá číselný kód, je součástí položky Likvidační práce – Provozní práce

č. objednatele: KOH/Po/213/2018
Smluvní strany:

Palivový kombinát Ústí,
státní podnik
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 000 07 536

DIČ CZ00007536

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Most

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

Číslo účtu: xxxxxx

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxx, vedoucí střediska Kohinoor

xxxxxx, technický pracovník oddělení kontroly báňské činnosti

(dále jen „Objednatel“)

a

Y S S E N – spol. s r.o.
Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov

IČO 445 66 565

DIČ CZ44566565

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
sp. zn. C 2021

Číslo účtu: xxxxxx

Zastoupen: Zdeňkem Weisnichtem, ředitelem společnosti
Ing. Vladimírem Serdulou, jednatelem společnosti

Ve věcech technických: xxxxxx, autorizovaný technik

xxxxxx, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XVI odst. 8. Smlouvy o dílo, na akci „Vlhkostní sanace administrativní
budovy“, kód akce: LP – PP (dále jen „Smlouva“), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše
citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 6. 8. 2018 pod č. KOH/Po/213/2018 a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým
se mění článek IV. předmětné Smlouvy.
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I. Důvod uzavření dodatku

1. Zhotovitel Y S S E N – spol. s r.o. dne 8. 10. 2018 písemně požádal Objednatele o prodloužení termínu
pro ukončení a předání předmětu díla z důvodu dodržení technologického postupu doporučeného
výrobcem. Po odstranění původních omítek byla v souladu s projektovou dokumentací provedena
injektáž zdiva a následně i nové jádrové sanační omítky. Během prací však bylo zjištěno, že původní
zdivo vykazuje vysoký stupeň provlhčení. Přestože, tato vlhkost postupně ustupuje, lze následné štukové
sanační omítky i sanační malby provádět pouze v omezeném rozsahu a tempu, urychlená aplikace
postrádá smysl a je v rozporu s technologickým postupem doporučeným výrobcem. Vzhledem k těmto
okolnostem je potřeba prodloužit termín dokončení stavebních prací specifikovaných v čl. II Smlouvy.

Z výše uvedeného důvodu, se prodlužuje termín pro ukončení a předání předmětu díla,
do 10. 12. 2018.

II. Změna smlouvy

1. Článek IV. Smlouvy v tomto znění:

Termín dokončení plnění Smlouvy: nejpozději do 31. října 2018

se nahrazuje novým zněním:

Termín dokončení plnění Smlouvy: nejpozději do 10. prosince 2018

2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy se nemění.

II. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které mu budou sděleny druhou Smluvní
stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a českými právními
předpisy.

2. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem, PKÚ, s. p. ve smyslu
čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).

3. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, obě Smluvní strany
obdrží dva výtisky.

4. Obě Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1,
že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé
a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární
orgány obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 26. 10. 2018 V Litvínově dne 30. 10. 2018

….…………………………………………… …………………......................................
Ing. Petr Lenc Zdeněk Weisnicht

ředitel ředitel společnosti
Palivový kombinát Ústí, státní podnik Y S S E N spol. s r.o.

(Objednatel) (Zhotovitel)

http://www.pku.cz/
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