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DODATEK č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 000927 00 18 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„Občanský zákoník“) 

 

 

 

 

1.  SMLUVNÍ STRANY  

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:  Sokolovská 42/217, 190 00 Praha 9 

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  

IČO:   000 05 886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. 

číslo účtu:  1930731349/0800 

OR:   MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „Objednatel“)  
 

a 

   

EDIKT a.s. 

se sídlem:       Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 

zastoupená:   Pavlem Dolanským, předsedou představenstva 

  Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva 

  Ing. Janem Velikovským, členem představenstva 

IČO:                251 72 328 

DIČ:                CZ25172328, plátce DPH 

bankovní spojení: UniCredit Bank 

číslo účtu:       2114525664/2700 

OR:                 KS České Budějovice, sp. zn.: oddíl B vložka 904 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(společně dále jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“) 

 

 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.11.2018 smlouvu o dílo č. 000927 00 18 za účelem 
opravy výdřev mezikolejového prosotru ve vozovně Pankrác (dále jen „Smlouva“). 
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2. V průběhu provádění díla se ukázalo, že je potřeba provést určité vícepráce v podobě 
dodatečného řezání dubových fošen z důvodu rozdílného výškového bodu u 
jednotlivých tramvajových vozů, které souvisí s opotřebením jednotlivých podvozků. 
Při průjezdu tramvají docházelo ke kontaktu s nově položenou výdřevou, která byla 
přizvedávána. Hrozilo vykolejení tramvajového vozu, či zranění osob, proto bylo 

nutné okamžitě upravit zkosení hran. 
 

3. Dále byla při realizaci dřevěné podlahy ze strany Zhotovitele počítána rezerva 10% na 
dubový materiál. Rezerva materiálu dubu (formátování, impregnace, doprava) je 
ponechána ve vozovně na další opravy. Materiál z rezervy je již nařezaný na 2m díly a 
naimpregnovaný a přesně pasuje jako náhradní díl do výdřev 5. haly, může být použit 
i v 1. – 4. hale. Jeho použití pro další opravy, případně výměny při poškození výdřev 
usnadní pracovníkům TSO práci a urychlí opravy. Za účelem ponechání dubových 
fošen byl proveden průzkum trhu, dle kterého cena za tento materiál odpovídá 
obvyklým cenám. 
 

4. Z důvodů uvedených v bodech 2. a 3. výše, se Smluvní strany dohodly na uzavření 
tohoto dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“). 
 

5. Tímto Dodatkem dochází k rozšíření předmětu díla a tomu odpovídajícímu navýšení 
ceny za dílo. 
 

6. Předmět díla se rozšiřuje o položky pod poř. číslem 9 a 10 uvedené v příloze č. 1 
tohoto Dodatku. 

 

7. Cena za dílo se z důvodu uvedeného v bodu 6. Dodatku navyšuje o 69.900,- Kč bez 
DPH. Detailní rozpis navýšení ceny za dílo je uveden v příloze č. 1 Dodatku. 
 

8. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 
 

9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za své 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku. Zároveň 
Zhotovitel bere na vědomí, že je Objednatel povinen na žádost třetí osoby poskytovat 
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Smlouvy 

ve znění tohoto Dodatku budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a 
nebude-li jejich poskytnutí v rozporu s tímto zákonem. 
 

10. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
Smluvní strana obdrží po jednom. 
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11. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je její příloha: 
Příloha č. 1 – položkový rozpočet obsahující vícepráce  

 

 

 

V Praze dne :      V Českých Budějovicích dne : 

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

 

_________________________    __________________________  

Ing. Petr Witowski     Pavel Dolanský 

předseda představenstva    předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,   EDIKT a.s.                                             

akciová společnost 
 

 

_________________________                          ___________________________ 

Ing. Ladislav Urbánek               Ing. Pavel Štindl                                  
místopředseda představenstva   člen představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,   EDIKT a.s. 

akciová společnost 
 

 

 

                         ___________________________ 

                  Ing. Jan Velikovský                                  
       člen představenstva 

       EDIKT a.s. 

 


