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DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

Prostav S.r.o. 
se sídlem: Na Chmelnici 533/II, 290 O1 Poděbrady 
IČ; 25105914, DIČz CZ25105914 
zastoupená: Ing. Vlastimilem Hlavatým, jednatelem společnosti 
zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u Městského Soudu V Praze v oddíle C pod sp.zn. 
500 83 

lečnosti, 

na straně jedné jako „zhotovitel“ 

8. 

Česká republika - Ústřední kontrolní a Zkušební ústav zemědělský, organizační složka 
státu 
se sídlem Hroznová 63/2, 656 06 Brno 
IČ 00020338, DIČ CZ00020338 
jejímž jménem jedná Ing. Daniel Jurečka, ředitel ústavu 
kontaktní osoba ve věcech plnění díla: Ing. Vít Vašát, CSc., vedoucí ZS Přerov nad Labem 

na straně druhé jako „objednatel“ 

V souladu s čl. XI odst. 3 smlouvy o dílo Č. 366/2018 ze dne 31. 8. 2018 (dále jen ,,smlouva“) 
uzavírají tento 

dodatek č. 1 

I. 

Předmět dodatku 

Z důvodu probíhajících podzimních zemědělských prací V areálu objednatele došlo k posunu 
termínu předání prostor staveniště a zaháj ení stavebních prací. S ohledem na tuto skutečnost se 
smluvní strany dohodly na prodloužení termínu předání díla stanoveného V čl. IV. odst. 3 
smlouvy do 14. 12. 2018. 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy, kterých se tento dodatek netýká, zůstávají nezměněny. 

2. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, znichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část tohoto dodatku neobsahuje Obchodní tajemství nebo 
jiné důvěrné informace a je Srozuměn se skutečností, že objednatel dodatek zveřejní 
V registru smluv. 

4. Tento dodatek nabývá účinnosti řádným zveřejněním V registru smluv.



5. Smluvní Strany prohlašují, že Se řádně Seznámily S obsahem tohoto dodatku, že mu 
porozuměly a nemají vůči němu žádných výhrad, přičemž tento dodatek uzavírají na 
základě Své Svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni a Za nápadně nevýhodných 
podmínek, na důkaz čehož připojuji pod tento dodatek své podpisy. 

V Poděbradech 1 3 -llˇ 2013 V Brně 
1 3 _“- 2018 

.................... ._ ... _. 

Jednatel Společnosti ředitel 


