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Dodatek č. 2  

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. DOD20180072 ze dne 23.04.2018 
 
Dopravní podnik Ostrava a.s. 
Se sídlem Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČ: 61974757, 
DIČ: CZ 61974757, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104, 
jednající Ing. Daniel Morys, MBA, předsedou představenstva; 

  Ing. Roman Šula, MBA, místopředseda představenstva 
jako Objednatel, 
 
a 
 

T- Mobile Czech Republic a.s. 
se sídlem Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, Česká republika 
IČ: 649 49 681 
DIČ: CZ 649 49 681 
zapsána v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3787      
zastoupená XXX, XXX 
bankovní spojení: XXX, XXX, XXX, č.ú. XXX 
 
osoby oprávněné k jednání ohledně smlouvy ve věcech:  
- smluvních (obchodních):  XXX, tel. XXX, e-mail XXX 
- technických: XXX, tel. XXX, e-mail XXX 
jako Zhotovitel, 
 
Objednatel a Zhotovitel, dále společně jako „Smluvní strany“ spolu uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto:  

 
DODATEK Č 2 SMLOUVĚ O DÍLO  

(dále jen „Dodatek “) 
 
 

 PREAMBULE 
A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 23. 04. 2018 Smlouvy o dílo (dále též jen „Smlouva“), přičemž 

předmětem smlouvy byl závazek Zhotovitele dodat Objednateli řádně a včas kompletní funkční 
Systém po účel výrazného rozšíření komunikačních schopností Vozidla, zatraktivnění veřejné 
dopravy pro cestující pomocí veřejné wifi a souvisejících služeb, zvýšení bezpečnosti dopravy, 
zlepšení informování cestujících a získání on-line informací o stavu technologií ve Vozidle (dále též 
jen „Dílo“).  
 

B) V ustanovení bodu 3.5. Smlouvy si Objednatel, v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále tež jen „ZZVZ“), vyhradil možnost 
změny závazku ze Smlouvy, a to z provozních důvodů na straně Objednatele.  

 
C) Jelikož na straně Objednatele nastaly provozní důvody předvídané Smlouvou, tj. provozní důvody 

spočívající v nutnosti změnit jednotlivé typy a specifikaci vozidel přistavovaných Objednatelem 
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Zhotoviteli  dle v rámci Základního harmonogramu plnění, který tvoří přílohu č. 5 Smlouvy, přistupují 
smluvní strany k uzavření tohoto Dodatku ke Smlouvě.  

 
D) Nad rámec shora uvedeného Objednatel prohlašuje, že změna Smlouvy není změnou podstatnou, 

nemění ekonomickou rovnováhu závazku, nemění cenu ani rozsah díla, byť se jedná o změnu 
vyhrazenou dle ust. § 222 odst. 2 ZZVZ.  

 
I.  

PŘEDMĚT DODATKU   

1.1. Smluvní strany si sjednaly, že Základní harmonogram plnění, který tvoří přílohu č. 5 Smlouvy, že ke dni 
podpisu tohoto Dodatku nahrazuje novou přílohou č. 5 - Základní harmonogram plnění ze dne 24. 10. 
2018.   
 

1.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.   

II. 

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

2.1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení. 

 
2.2. Přílohami tohoto Dodatku je: 

5. Základní harmonogram plnění ze dne 24. 10. 2018 
 

 

Smluvní strany prohlašují, že si přečetly podmínky obsažené v tomto Dodatku a porozuměly jim. Na důkaz své 

skutečné vůle přijmout změnu závazku založeného Smlouvou a změněného tímto Dodatkem zde připojují své 

podpisy. Smluvní strany tímto rovněž potvrzují převzetí příslušného počtu vyhotovení Dodatku. 

 

V Ostravě, dne ___________    V Ostravě, dne __________ 

 

 

 

____________________________   ______________________________ 

Za Objednatele       za Zhotovitele  
Ing. Daniel Morys, MBA     XXX 
Předseda představenstva    XXX 
 
 
 
 
____________________________ 
Za Objednatele 
Ing. Roman Šula, MBA 
Místopředseda představenstva 


