
Smlouva o dílo
Strategie rozvoje MHD v Českých Budějovicích

DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo

na zpracování Strategie rozvoje MHD v Českých Budějovicích
uzavřené v souladu s ustanovením

§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník")

číslo smlouvy u objednatele: 2019000283
číslo smlouvy u zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: 107/2019/002

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice

sídlo: nám. Přemysla Otakara li. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: náměstkem primátora Mgr. Viktorem Lavičkou, na základě plné moci

č.j. KP-PO/473/2019/EPM/92, ze dne 25. 6. 2019, udělené primátorem 
statutárního města České Budějovice

ve věcech technických: Ing. Michal Šram, vedoucí odboru útvar hlavního architekta,
Magistrátu města České Budějovice 

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732
bankovní spojení:

1.2. Zhotovitel: České vysoké učení technické v Praze
sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3,160 00 Praha 6
zápis v obchodní rejstříku (je-li zapsán): WS - veřejná nebo státní vysoká škola (Zákon 
č. 111/1998 Sb.)
IČ: 68407700
DIČ: CZ68407700
Fakulta dopravní
sídlo: Konviktská 20, 110 00 Praha 1
zastoupený: ve věcech smluvních: doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D., děkan fakulty

ve věcech technických: Ing. Martin Jacura, Ph.D., vedoucí ústavu K612 
kontaktní údaje

bankovní spojení: 
číslo účtu:

I.

1. V souladu s ustanovením článku 17. odst. 17.3. smlouvy o dílo č. 2019000283 na zpracování 
Strategie rozvoje MHD v Českých Budějovicích (dále jen „původní smlouva"), se smluvní 
strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to zejména z důvodu, že nezbytným 
podkladem pro skutečně systémový, objektivní, nestranný a komplexní návrh strategie MHD, 
jež naplní očekávání a maximalizuje přínosy pro objednatele, jsou závěry workshopu, jenž se 
uskuteční až koncem měsíce září, dále se jeví jako nezbytné provést další místní šetření 
v terénu, a to zejména v oblasti centra města a na linkách vybraných ve spolupráci s DP m ČB.
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2. Text článku 4. odst. 4.1. původní smlouvy se vypouští a nahrazuje se novým textem takto:

„4.1. Zhotovitel se zavazuje odevzdat části Díla a dále celé Dílo v dohodnutých lhůtách. 
Zhotovitel je povinen:

4.1.1. zahájit realizaci Díla ihned po nabytí účinnosti této smlouvy
4.1.2. předat objednateli část Díla pro období 2020 - 22 do 31.3.2020
4.1.3. předat objednateli část Díla pro období 2023 - 25 do 31.5.2020

II.

1. Tímto dodatkem č. 1 objednatel zároveň plní svou povinnost uvedenou včl. 16. odst. 16.5. 
původní smlouvy, když prokazatelně sděluje zhotoviteli změnu v osobě zástupce objednatele, 
a to konkrétně náměstka zmocněného primátorem na základě příslušné plné moci.

2. Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v 6 (šesti) vyhotoveních s platností originálu, z nichž 

objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení, zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento 

dodatek č. 1 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 

a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze 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, podléhá tento dodatek č. 1 
uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, 
v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je 
oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění původní smlouvy, včetně všech příloh 
v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty 
nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách statutárního města České 
Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tento dodatek č. 1 
či skutečnosti z něj vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup 
vyplývá z příslušných právních předpisů.

7. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města České Budějovice 
zedne 15. 7. 2019, č. 931/2019.

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne .

Za zhotovitele:

- 9 -08- 2019

Mgr. Viktor Lavička 
náměstek primátora 
statutární město České Buděj

V Pra
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oc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 
děkan fakulty
České vysoké učení technické v Praze 
Fakulta dopravní


