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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. OBJEDNATELE: 153/2019 

                                                                      č. ZHOTOVITELE: 12020 

Název veřejné zakázky: 
„Čáslav – servis světelného signalizačního zařízení v letech 2020-2023“ 

 

 

 

 1.  Smluvní strany: 

Město Čáslav 

Sídlo:    Nám. Jana Žižky z Trocnova 1 

286 01 Čáslav 

IČ:   00236021 

DIČ:   CZ00236021 

Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:  11117722/0800 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“). 
 

a 

 

JTS CZ s. r.o. 

Sídlo: Husova 1712, 250 01 Brandýs nad Labem 

zastoupen: Milošem Jansou, jednatelem  

IČ: 29026806 

DIČ: CZ29026806 

bankovní spojení: FIO Banka Praha 

číslo účtu: 2200118205/2010 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze pod sp. zn. oddíl C, vložka 160993 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

 

 

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) 
 

 

2. Předmět plnění 
Smluvní strany se dohodly o zúžení předmětu plnění díla, vymezeného v článku č. 1 Smlouvy, a to ve 
smyslu snížení počtu servisovaných ukazatelů rychlosti o 3 kusy, jmenovitě servis nebude dále 
prováděn na ukazatelích rychlosti v ulici Masarykova (2x) a v ulici Žacká. Jmenované ukazatelé byly 
v měsíci listopadu 2020 zlikvidovány, součástí poskytování servisu zůstává pouze ukazatel rychlosti 
v ulici Jeníkovská.  
 

3. Termín plnění 
V souladu se skutečností uvedenou v předchozím článku Dodatku se upravuje v článku č. 2 znění 
odstavce „Kontrolní činnost“, a to: 

 

Původní znění: 
• Kontrolní činnost 
- Kompletní výměna žárovek jednou za půl roku Osram SIG 1543 a 1546 – 75 W, 100 W 

(celkem 29 ks) 
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- Pravidelná měsíční prohlídka SSZ 

- Pravidelná technická revize slaboproudé části SSZ a 4 ks ukazatelů jednou za rok 

- Pravidelná komplexní revize slaboproudé části SSZ a 4 ks ukazatelů za dva roky 

- Revize silnoproudé části prováděná jednou za tři roky 

 

Nové znění 
• Kontrolní činnost 
- Kompletní výměna žárovek jednou za půl roku Osram SIG 1543 a 1546 – 75 W, 100 W 

(celkem 29 ks) 

- Pravidelná měsíční prohlídka SSZ a 1 ks ukazatele 

- Pravidelná technická revize slaboproudé části SSZ a 1 ks ukazatele jednou za rok 

- Pravidelná komplexní revize slaboproudé části SSZ a 1 ks ukazatele za dva roky 

- Revize silnoproudé části prováděná jednou za tři roky 

 

4. Cena  

V souvislosti se zúžením předmětu díla se upraví jeho ceny za plnění vymezené ve „Specifikaci 
zadání“ v příloze č. 1 Smlouvy. Specifikace zadání upravená dle tohoto Dodatku je nedílnou součástí 
tohoto Dodatku. 

 
 

5. Závěrečné ustanovení 
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek 
je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech 
dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy 

nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří následující přílohy: 
Příloha č. 1:  Upravená specifikace zadání 
 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku smlouvy v registru smluv na webových 
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku 

nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  
 

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán 
na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 
oprávněného zástupce. 
 

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi  
č. RM/546/2020 ze dne 25.11.2020. 

 

 

V Čáslavi dne 30.11.2020 V Brandýse nad Labem dne 30.11.2020 

JUDr. Vlastislav Málek Miloš Jansa 

starosta      jednatel 

za objednatele        za zhotovitele 



Název: Čáslav - servis světelného signalizačního zařízení v letech 2020-2023
Zadavatel: Město Čáslav

Předmět Cena bez DPH Cena vč. DPH
Pravidelná měsíční prohlídka vč. dopravy - cena za 
jeden měsíc 5144 6224,24

pravidelná technická revize slaboproudé části jednou 
za jeden rok vč. dopravy - cena za jeden výkon

16356 19790,76

pravidelná technická revize silnoproudé části jednou za 
tři roky vč. dopravy - cena za jeden výkon

3500 4235,00

kompletní výměny žárovek jednou za půl roku Osram 
SIG 1543 a 1546 - 75 w, 100 w - cena za jeden výkon 8110 9813,10

cena za práce servisního technika ne venkovní výstroji - 
cena za 1 hodinu 420 508,20

cena za práce servisního technika na řadiči - cena za 1 
hodinu 640 774,40

příplatek za práce servisního technika v sobotu, neděli 
nebo ve státní svátek - cena za 1 hodinu 265 320,65

cena za výjezd servisního technika do místa zásahu a 
zpět včetně času posádky strávené na cestě (paušální 
cena za 1 výjezd) 2630 3182,30

Předmět Cena bez DPH

Pravidelná měsíční prohlídka vč. dopravy - cena za 
jeden měsíc 5298 6410,58

pravidelná komplexní revize slaboproudé části jednou 
za dva roky vč. dopravy - cena za jeden výkon 24156 29228,76

kompletní výměny žárovek jednou za půl roku Osram 
SIG 1543 a 1546 - 75 w, 100 w - cena za jeden výkon 8360 10115,60

cena za práce servisního technika ne venkovní výstroji - 
cena za 1 hodinu 420 508,20

cena za práce servisního technika na řadiči - cena za 1 
hodinu 640 774,40

příplatek za práce servisního technika v sobotu, neděli 
nebo ve státní svátek - cena za 1 hodinu 265 320,65

cena za výjezd servisního technika do místa zásahu a 
zpět včetně času posádky strávené na cestě (paušální 
cena za 1 výjezd) 2690 3254,90

Příloha č. 1 - Specifikace zadání   Smlouva číslo 1/2020 dodatek 1

rok 2020

rok 2021



rok 2022

Předmět Cena bez DPH

Pravidelná měsíční prohlídka vč. dopravy - cena za 
jeden měsíc 5457 6602,97

pravidelná technická revize slaboproudé části jednou 
za rok vč. dopravy - cena za jeden výkon 15726 19028,46

kompletní výměny žárovek jednou za půl roku Osram 
SIG 1543 a 1546 - 75 w, 100 w - cena za jeden výkon 8610 10418,10

cena za práce servisního technika ne venkovní výstroji - 
cena za 1 hodinu 440 532,40

cena za práce servisního technika na řadiči - cena za 1 
hodinu 670 810,70

příplatek za práce servisního technika v sobotu, neděli 
nebo ve státní svátek - cena za 1 hodinu 278 336,38

cena za výjezd servisního technika do místa zásahu a 
zpět včetně času posádky strávené na cestě (paušální 
cena za 1 výjezd) 2760 3339,60

rok 2023

Předmět Cena bez DPH

Pravidelná měsíční prohlídka vč. dopravy - cena za 
jeden měsíc 5621 6801,41

pravidelná kompplexní revize slaboproudé části jednou 
za dva roky vč. dopravy - cena za jeden výkon 25742 31147,82

pravidelná technická revize silnoproudé části jednou za 
tři roky vč. dopravy - cena za jeden výkon

3700 4477,00

kompletní výměny žárovek jednou za půl roku Osram 
SIG 1543 a 1546 - 75 w, 100 w - cena za jeden výkon 8870 10732,70

cena za práce servisního technika ne venkovní výstroji - 
cena za 1 hodinu 440 532,40

cena za práce servisního technika na řadiči - cena za 1 
hodinu 670 810,70

příplatek za práce servisního technika v sobotu, neděli 
nebo ve státní svátek - cena za 1 hodinu 278 336,38

cena za výjezd servisního technika do místa zásahu a 
zpět včetně času posádky strávené na cestě (paušální 
cena za 1 výjezd) 2820 3412,20


