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DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
(uzavřený podle ust. § 2079 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění) 

Číslo smlouvy objednatele DOD20180210 

Číslo smlouvy zhotovitele 

 

Objednatel:    Dopravní podnik Ostrava a. s. 

se sídlem:    Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 

IČO:      619 74 757 

DIČ:      CZ 61974757 

zapsaná v obchodním rejstříku:  vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1104   

bankovní spojení:    xxx  

číslo účtu:    xxx  

zastoupen:     xxx  

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxx 

kontaktní osoby ve věcech technických: xxx 

 (dále jen jako „objednatel“)    

na straně jedné    

a  

název prodávajícího:    IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

se sídlem:     Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  

IČO:      258 69 523  

DIČ:      CZ25869523  

zapsaná v obchodním rejstříku:  vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419  

bankovní spojení:    KB Olomouc, ČSOB Olomouc 

číslo účtu:    xxx 

datová schránka: wycehic 

zastoupen: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva 

 Ing. Hynkem Schilbergerem, místopředsedou představenstva 

 Vladimírem Dvořákem, členem představenstva 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva 

 xxx 

kontaktní osoba ve věcech technických: xxx 

 xxx 

kontaktní doručovací adresa: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc 

 (dále jen jako „zhotovitel“)    

na straně druhé 

 

uzavřely dne 22. 11. 2019 smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: DOD20180210 (dále jen „smlouva 

o dílo“ nebo „smlouva“). Smluvní strany tímto uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek. 

S ohledem na využití práva objednatele na poskytnutí dodatečných služeb a stavebních prací (víceprací) 

podle bodu 3.1 smlouvy o dílo, a to v souvislosti s požadavky na změny vyvolané nepředpokládanými 

skutečnostmi zjištěnými při realizaci díla, kdy tyto změny byly nezbytné pro poskytnutí původních 

stavebních prací, byly odsouhlaseny změnové listy č. 1 – 4, které jsou podkladem pro zpracování tohoto 

dodatku smlouvy. 
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I. 

Předmět dodatku smlouvy 

Předmětem dodatku smlouvy je změna konstrukčních vrstev střešního pláště přístřešků pro cestující, změna 

rozsahu provedené elektroinstalace, změna rozsahu prováděných úprav omítek a obkladů přístřešků pro 

cestující a drobné stavební úpravy nad rámec zadávací dokumentace. Na základě přiložených 

odsouhlasených změnových listů č. 1-4 se mění v původní smlouvě body: 

 

V. Termín plnění a dokončení díla 

Původní znění bodu 5.1. 

Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy vyjma dodání geometrického plánu 

dokončené stavby a geometrických plánů pro zapsání věcných břemen dle bodu 2.3 bude 

dokončeno a předáno do 70 kalendářních dnů od předání a převzetí místa plnění (staveniště) 

dle bodu 11.2 této smlouvy. Předpokládaná doba zahájení plnění díla je v druhé polovině roku 

2018. Geometrické plány pro zapsání věcných břemen se zhotovitel zavazuje dodat do jednoho 

měsíce ode dne převzetí díla dle předchozí věty, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

Nové znění bodu 5.1. 

Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy vyjma dodání geometrického plánu 

dokončené stavby a geometrických plánů pro zapsání věcných břemen dle bodu 2.3 bude 

dokončeno a předáno do 84 kalendářních dnů od předání a převzetí místa plnění (staveniště) 

dle bodu 11.2 této smlouvy. Geometrické plány pro zapsání věcných břemen se zhotovitel 

zavazuje dodat do jednoho měsíce ode dne převzetí díla dle předchozí věty, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

 

VI. Cena předmětu smlouvy 

 

Původní znění bodu 6.1. 

 Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, platná po celou 

dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě 6.5. 

Rekonstrukce přístřešků zastávky Hotelový dům Hlubina bez DPH:        4 413 877,89 Kč 

Nové znění bodu 6.1. 

Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, platná po celou 

dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě 6.5.  

 

dle změnového listu č. 1 

 vícepráce                        293 446,62 Kč 

 méněpráce                    - 113 240,09 Kč 

dle změnového listu č. 2 

 vícepráce                         49 306,37 Kč 

méněpráce                  - 112 413,30  Kč 

dle změnového listu č. 3 

 vícepráce                     284 320,80 Kč 

 méněpráce                            - 17 785,30 Kč 

dle změnového listu č. 4 

 vícepráce                      84 889,53 Kč 

méněpráce                      - 20 726,40 Kč 

Rekonstrukce přístřešků zastávky Hotelový dům Hlubina bez DPH:    4 861 676,12 Kč 
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II. 

Způsob ocenění víceprací a méněprací je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy. 

 

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  

 

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, zůstávají v platnosti beze změn. 

 

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 

obdrží jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení tohoto dodatku mají stejnou platnost. 

 

Přílohu tohoto dodatku tvoří: 

Příloha č. 1 – Změnové listy č.  1- 4 

V Ostravě dne     V Olomouci dne 

 

 

……………………………..   ……………………………… 

Xxx      Ing. Hynek Schilberger 

ředitel úseku technického    místopředseda představenstva 


