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    DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb.  Občanského zákoníku v platném 

znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 

1.    Ostravské komunikace, a.s. 

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 

zastoupení: Ing. Daniel Lyčka, předseda představenstva  

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886 

oprávněn jednat ve věcech smluvních: Bc. Markéta Bartošová 

                                                                          e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

                                                                          tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

oprávněn jednat ve věcech technických: Bc. Petra Zatloukalová 

           e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

           tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČ: 25396544 

DIČ CZ25396544 

 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 

            číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

tel.: +420 595 621 444 

fax: +420 596 621 103 

            

 (dále jen „Objednatel“) 

 

 

 

2.   PTD Muchová, s.r.o. 

 se sídlem Olešní 313/14, 712 00  Ostrava - Muglinov  

 zastoupení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41267  

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 oprávněn jednat ve věcech technických:      xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 IČ :   27767931 

 DIČ: CZ27767931   

 bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   tel:  xxxxxxxxxxxxxxx 

 fax: xxxxxxxxxxxxxx 
 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

 

Na základě dohody smluvních stran a skutečností, jež nastaly v průběhu realizace 

předmětu smlouvy, a sice; nedokončení tisků dle č. III, odst. 3, bod 18 a 19 smlouvy, 

které nemohly být v daném termínu dokončeny z důvodu nepředvídatelných okolností, a 
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to termínem stanoveným pro projednání ve finanční komisi a na to navazující termín 

přípravy podkladů k projednání a schválení dokumentu v RMO v 1. pol. 2020, se tímto 

dodatkem mění následující: 

 

Článek IV. Odst. 1 smlouvy se ruší se v plném rozsahu a nově zní: 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny po podpisu smlouvy.  

Doba plnění je pro předmět plnění dle článku III. Odst. 3, mimo bod 18 a 19 stanovena 

do 30.11.2019.  

Doba plnění je pro předmět plnění dle článku III. Odst. 3, bod 18 a 19 stanovena do 

30.6.2020. 

 

 

Článek V. Odst. 1 smlouvy se ruší se v plném rozsahu a nově zní: 

1. Celková cena na za provedené dílo je stanovena dle cenové nabídky ze dne 30.7.2019. 

Cena za dokončení díla předáním dokumentu v tisku dle článku III. Odst. 3, bod 18 

a bodu 19 je stanovena v objemu 415 500,00 Kč bez DPH, 502 755,00 Kč vč. DPH 

z celkové ceny dle cenové nabídky ze dne 30.7.2019.  

Cena za předaný dokument dle článku III. Odst. 3, mimo bod 18 a bod 19 je stanovena 

v objemu 56 000,00 Kč bez DPH, 67 760,00 Kč vč. DPH z celkové ceny dle cenové 

nabídky ze dne 30.7.2019. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn. 

 

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných statutárními 

zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv 

v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují 

svými podpisy. 

 

Platnost tohoto dodatku nastává dnem podpisu dodatku statutárními zástupci obou smluvních 

stran.  

Dodatek nabývá účinnosti dne 30.11.2019. 

Příloha č. 1: Cenová nabídka ze dne 30.7.2019 

 

V Ostravě dne                          V Ostravě dne  

Za zhotovitele:                       Za objednatele: 

 

 

……………………………………                                 ……………………………………… 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx        Ing. Daniel Lyčka                                                             

jednatel společnosti                        předseda představenstva 


