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DODATEK Č. 1 

ke Smlouvě o dílo ze dne 30.9.2021 

 

Smluvní strany: 

 

 Objednatel:   Obec Ohrobec 

IČ:    00241491 

DIČ:    -- 

Sídlo:    Ohrobec, U Rybníků II 30, PSČ 252 45 

 Zastoupen:   Ing. Otakarem Janebou, starostou 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) 

a 

 

 Zhotovitel:   ZNAKON, a.s.  

IČ:    26018055  

DIČ:    CZ26018055  

Sídlo:    č.p. 44, 386 01 Sousedovice  

E-mail:    info@znakon.cz   

Bankovní spojení:   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Číslo účtu:   430270000/2700  

zapsán v OR:   Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. B1048 

Zastoupen: Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva, a Ing. Eva 

Machová, člen představenstva 

Osoba oprávněná jednat ve věcech 

smluvních: Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva  

technických: Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva 

realizačních:   Jakub Jeništa, stavbyvedoucí 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel společně též jako „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) ke 

smlouvě o dílo uzavřené dne 30.9.2021 (dále jen „smlouva o dílo“), tento: 

 

DODATEK č. 1 

(dále jen „dodatek“) 

 

Článek I. 

Obecná ustanovení 

Tento dodatek je uzavírán při realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Oprava 

komunikace JAROVSKÁ, ŠUMAVSKÁ, V ZAHRÁDKÁCH, Ohrobec“ (dále jen „veřejná 

zakázka“), v souvislosti se vznikem mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky 

(Covid) ve smyslu ustanovení § 2913 občanského zákoníku. 

 

Článek II. 

Změna smlouvy o dílo 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 2 

smlouvy o dílo, který bude nově znít: 
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Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat nejdéle do 15.7.2022.  

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oběma smluvními 

stranami a je nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení 

a zhotovitel dvě vyhotovení.  

3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  

4. Není-li uvedeno jinak, mají výrazy a definice pojmů používané v tomto dodatku stejný smysl 

jako výrazy a definice pojmů používané ve smlouvě o dílo. 

5. Smluvní strany tímto prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a 

povinnostem a právním úkonům, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či 

ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto dodatku. 

6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich 

pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si 

dodatek přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy. 

7. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením zastupitelstva Obce Ohrobec č. j: 

7/2021/Z;  ze dne 25.10.2021. 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

V Ohrobci   dne 26.10.2021    V ________ dne _____ 

 
 

 

 

   

Otakar Janeba, starosta  Bc. Václav Oubrecht, předseda 

představenstva, a Ing. Eva 

Machová, člen představenstva 
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