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DOHODA O NAROVNÁNÍ 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ze dne 10. 5. 2019 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 

obchodní firma: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 

doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem 

IČO: 250 13 891 

DIČ: CZ25013891 

registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945 

zástupce: Bc. Martin Prachař, předseda představenstva 

Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA, členka představenstva a výkonná 

ředitelka společnosti 

dále jen „objednatel“ na straně jedné 

a 

Zhotovitel – společnost DYSELEN:  

Vedoucí účastník společnosti:  

obchodní firma: DYSK, spol. s r.o. 

se sídlem: Meziboří, Okružní 228, PSČ 435 13 

IČO: 472 87 888 

DIČ: CZ47287888 

registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 3282 

zástupce: Jan Řehák, jednatel 

a druhý účastník společnosti: 

obchodní firma: ELTODO, a.s. 

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 

IČO: 452 74 517 

DIČ: CZ45274517 

registrace: Městský soud v Praze, sp. zn. B 1573 

zástupce: vedoucí účastník společnosti a třetí účastník společnosti jednající 

společně na základě čl. III společenské smlouvy o vzniku společnosti 

ze dne 14. 3. 2019 

a třetí účastník společnosti: 

obchodní firma: Energovod CZ, a.s.  

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4 

IČO: 041 55 637 

DIČ: CZ04155637 

registrace: B 20697 vedená u Městského soudu v Praze 

zástupce: Mgr. Marat Saber, předseda představenstva 

Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva 
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společně dále jen „zhotovitel“ na straně druhé 

uzavírají v souladu s § 1903 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  

ve znění pozdějších předpisů následující dohodu o narovnání  

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku: 

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

2.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Výměna technologie 

usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V“, kterého se objednatel účastnil jako zada-

vatel a zhotovitel jako dodavatel (dále jen „veřejná zakázka“), uzavřena smlouva o dílo ze dne 10. 5. 

2019, která byla v Registru smluv uveřejněna pod ID smlouvy 8353571 (dále jen „smlouva o dílo“), 

ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 11. 2020, který byl v registru smluv uveřejněn pod ID smlouvy 

13446092 (dále jen „dodatek č. 1“). 

2.2. Zhotovitel se smlouvou o dílo zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dodávku a 

výměnu technologie měníren dle bodu 2.2 smlouvy o dílo (dále jen „dílo“), a poskytnout související 

plnění, to vše za podmínek dle smlouvy o dílo. Objednatel se zavázal dílo převzít a za provedení díla 

zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu.  

2.3. V bodě 4.5 písm. (c) smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že zhotovitel může požadovat 

prodloužení lhůty pro provedení díla nebo změnu harmonogramu prací (včetně změny v odstávkách 

technologie měníren) mimo jiné v případě, pokud je jeho plnění zpožděno nebo bude zpožděno mimo 

jiné z v důsledku vyšší moci, která objektivně znemožňuje zhotoviteli plnit. 

2.4. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 10. 12. 2020 odůvodněné tím, že nastaly okolnosti vyšší moci 

podle bodu 4.5 písm. (c) smlouvy o dílo, a následné komunikace mezi smluvními stranami, objednatel 

souhlasil s prodloužením termínu realizace Měnírny MR1 Bratislavská, umístěné ve stavbě pro 

dopravu, která je součástí parcely č. 1769/3 v katastrálním území Ústí nad Labem, do 28. 2. 2021 (dále 

jen „prodloužení termínu realizace“).  

2.5. Žádost o prodloužení termínu realizace byla zhotovitelem odůvodněna a objednateli osvědčena mimo 

jiné dokumenty osvědčujícími výrazné personální oslabení realizačního týmu zakázky v důsledku 

šíření onemocnění COVID-19, konkrétně v důsledku onemocnění nebo nařízení karantény u více než 

poloviny členů realizačního týmu. Z tohoto důvodu objednatel prodloužení termínu realizace ve 

smyslu bodu 4.5. písm. (c) smlouvy o dílo umožnil.  

2.6. Vzhledem k tomu, že prodloužení termínu realizace bylo realizací práv a povinností smluvních stran 

ze smlouvy o dílo, která nepředstavuje změnu závazku, již by bylo třeba upravovat formou dodatku, 

nebo změnou smlouvy, objednatel nepovažoval za nutné uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. 

3. PŘEDMĚT NAROVNÁNÍ 

3.1. Mezi smluvními stranami se stala spornými jejich vzájemná práva a povinnosti související s prodlou-

žením termínu realizace, a to skutečnost, zda se jednalo o změnu smlouvy o dílo vyžadující uzavření 

dodatku ke smlouvě a zda byly osoby jednající za objednatele při prodloužení termínu realizace 

oprávněny objednatele platně zavazovat. 

3.2. Jelikož strany mají zájem na narovnání sporných práv a povinností a s přihlédnutím k nejvyššímu 

možnému naplnění zásady transparentnosti, jíž se objednatel jako zadavatel v rámci realizace veřejné 

zakázky řídí, přistoupily k uzavření této dohody o narovnání. 

4. OBSAH NAROVNÁNÍ 

4.1. Smluvní strany si potvrzují, že objednatel vyhověl žádosti zhotovitele o prodloužení termínu realizace 

Měnírny MR1 Bratislavská, umístěné ve stavbě pro dopravu, která je součástí parcely č. 1769/3 

v katastrálním území Ústí nad Labem, do 28. 2. 2021, a to z důvodu výrazného personálního oslabení 

realizačního týmu zakázky v důsledku šíření onemocnění COVID-19, konkrétně v důsledku 

onemocnění nebo nařízení karantény u více než poloviny členů realizačního týmu, což lze pokládat 
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za okolnosti vyšší moci ve smyslu bodu 4.5. písm. (c) smlouvy o dílo. K prodloužení termínu realizace 

došlo na základě smlouvy o dílo, k odůvodněné žádosti zhotovitele, se souhlasem objednatele. 

4.2. Tuto dohodu o narovnání uzavírá za objednatele výkonná ředitelka, která je členem představenstva 

společnosti, a potvrzuje tak, že objednatel prodloužení termínu realizace schvaluje. 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřej-

nění prostřednictvím Registru smluv.  

5.2. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že smluvní vztah, který se co do svého obsahu shoduje 

s touto dohodou, byl smluvními stranami založen již před podpisem této dohody na základě jejich 

níže uvedené písemné komunikace. Tato dohoda ujednání smluvních stran potvrzuje. 

5.3. Písemná komunikace smluvních stran zahrnovala mimo jiné: 

− Žádost o uzavření dodatku č. 2 ze dne 10. 12. 2020 

− Odpověď na žádost o uzavření dodatku č. 2 ze dne 18. 12. 2020 

− Odpověď na dopis ze dne 18. 12. 2020 ze dne 22. 12 2020  

− Odpověď na doložení dokladů k žádosti o uzavření dodatku č. 2 ze dne 12. 1. 2021 

5.4. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají 

účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

[následuje list s podpisy smluvních stran] 
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V Ústí nad Labem dne 20. 12. 2021 V Ústí nad Labem dne 20. 12. 2021 

 

 

________________________ ________________________ 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. DYSK, spol. s r.o. 

Bc. Martin Prachař Jan Řehák 

předseda představenstva jednatel 

 

 

________________________ ________________________ 

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. ELTODO, a.s. 

Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA zmocněnec DYSK, spol. s r.o. 

členka představenstva a Jan Řehák 

výkonná ředitelka společnosti  jednatel 

 

 

________________________  

ELTODO, a.s. 

zmocněnec Energovod CZ, a.s. 

Mgr. Marat Saber 

člen představenstva 

 

 

________________________  

ELTODO, a.s. 

zmocněnec Energovod CZ, a.s. 

Mgr. Ladislav Beran 

člen představenstva 

 

 

________________________  

Energovod CZ, a.s. 

Mgr. Marat Saber 

předseda představenstva 

 

 

________________________  

Energovod CZ, a.s. 

Mgr. Ladislav Beran 

místopředseda představenstva 


