
  

 
   Dodatek č. 1 ke  Smlouvě  

 “Dodání 15 kusů pákových otvíračů oken ”   

 

Číslo smlouvy kupujícího: DOD20191893 

                                 Číslo smlouvy prodávajícího: 2020/01/RH 

                                 (Dále jen “Smlouva” a “dodatek”) 

 

uzavřený mezi smluvními stranami 

 

Kupující:  Dopravní podnik Ostrava a.s. 

Sídlo:   Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

Registrace:  Obchodní rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B. 1104 

Zastoupení: xxx, vedoucí střediska správa a údržba ostatního majetku  
IČ:   61974757 

DIČ:   CZ61974757, plátce DPH 

(dále jen „kupující“ nebo „DPO“) 

a 

Prodávající:   DAB Trade, s.r.o. 

Sídlo:                      Ostrava - Moravská Ostrava, Hrušovská 2969/13, PSČ 70200 

Registrace:  vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18619 

Zastoupení:  xxx 

IČ:   25815806 

DIČ:   CZ25815806 

(dále jen „prodávající“) 

(Kupující a prodávající společně dále jen „Smluvní strany“) 

 

I. 

Předmět dodatku 

 

(1) Smluvní strany dne 11. 3. 2020 uzavřely Kupní smlouvu, č. smlouvy kupujícího 

DOD20191893, č. smlouvy prodávajícího 2020/01/RH (dále jen „Kupní 

smlouva“).   

(2) Na základě vzájemné dohody smluvní strany uzavírají k  výše uvedené Kupní 

smlouvě tento dodatek č. 1.  

(3) Smluvní strany se dohodly na novém znění článku 4. Termín dodání, bod 4.1. 

Kupní smlouvy, spočívající v prodloužení termínu dodání předmětu plnění 

z původních 30 dnů na 90 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Důvodem změny 

termínu dodání (prodloužení) byl vznik okolností spojených  s koronavirovou 

nákazou, vyhlášeným nouzovým stavem v  České republice a s rozhodnutím 

krizového štábu DPO a to v působnosti, jež mu byla udělena statutárním orgánem 

DPO, spočívající v zákazu služebních cest vč. zákazu přijímat ex terní návštěvy. 

V příčinné souvislosti s výše uvedeným vznikla na straně kupujícího překážka 

bránící montáži 15 pákovích otevíračů oken v dohodnutém termínu. Překážka na 

straně kupujícího (přijímat externí návštěvy) byla odstraněna s prodlením 53 dnů 

(dne 18. 5. 2020), kdy byly služební cesty vč. přijímání externích návštěv 

krizovým štábem DPO povoleny.  Během této překážky na straně kupujícího došlo 

ještě k výskytu koronavirové nákazy přímo u pracovníka DPO v areále Trolejbusy 



  

(karanténa vyvolaná koronavirovou nákazou v areále trolejbusy trvala od 15. 5. 

2020 – 31. 5. 2020), proto znovu nebylo možné z důvodu na straně kupujícího  

montáž realizovat. Celková doba trvání překážky na straně kupujícího bránící 

montáži pákových otevíračů oken byla 66 dnů. Na základě výše uvedeného se tak 

kupující a prodávající dohodli na náhradním termínu montáže pákových otevíračů 

oken dne 16. 6. 2020 a úpravě čl. 4 odst. 4.1. Kupní smlouvy (viz odst. 4 tohoto 

dodatku). 

(4) V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany v  souladu s bodem 10.1. Kupní 

smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy: 

a) V čl. 4. odst. 4.1. se text „30 kalendářních dnů“ nahrazuje textem „90 

kalendářních dnů“. 

(5) Ostatní ustanovení Kupní smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze 

změn. 

(6) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž po odsouhlasení 

konečného znění a podepsání obdrží každá strana po jednom z nich.  

(7) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 

zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí 

kupující, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat 

prodávajícího, a to na e-mailovou adresu xxx nebo do jeho datové schránky. 

  

 

Za kupující:           Za prodávající: 

 

V Ostravě dne:           V Ostravě dne: 

 

 

 

 

 

_______________________         _______________________ 

xxx             xxxx 

vedoucí střediska správa a údržba ostatního majetku                       

        

 

 

 

 

   


