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DODATEK Č. 1 

ke kupní smlouvě 

uzavřené dne 17. 3. 2021 dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

I. Dopravní podnik Ostrava a.s.  

Zastoupená: Ing. Daniel Morys, MBA., předseda představenstva 

 Ing. Martin Chovanec., člen představenstva 

Se sídlem: Poděbradova 494/2, 70200 Ostrava 

IČO: 61974757 

DIČ: CZ61974757 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 1104 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

Číslo účtu:  2105677586/2700 

Číslo smlouvy: DOD20200869 

(dále jen „Kupující“ nebo „DPO“) 

na straně jedné 

 

a 

 

II. Solaris Bus & Coach sp. z o.o. 

Zastoupená:  xxx, na základě plné moci zapsané ve Výpisu ze seznamu 

kvalifikovaných dodavatelů 

Se sídlem: ul. Obornicka 46, Bolechowo Osiedle, 62-005 Owińska, Polsko 

IČO: 010498995 

DIČ: PL5240015630 

zapsaná v Rejstříku podnikatelů u Obvodního soudu v Poznani oddíl VIII. Odbor 

Hospodářský Celostátního soudního rejstříku, spisová značka 0000856560 

Bankovní spojení: Bank PKO BP, I odzial w Poznaniu, Plac Wolności 3, 60-914 

Poznań 

Číslo účtu: IBAN: PL47 1020 4027 0000 1102 0877 9490 BIC: BPKOPLPW 
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a 

SOLARIS CZECH spol. s r.o. 

 Zastoupená:  xxx, na základě plné moci zapsané ve Výpisu 

   ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů 

 Se sídlem:   Radvanická 802/13, Michálkovice, 71500, Ostrava 

 IČO:   25914723 

 DIČ:   CZ25914723 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 25282 

  Bankovní spojení:   ČSOB, a.s., Hollarova 5, 702 00 Ostrava 

  Číslo účtu: 178550130/0300 

  Číslo smlouvy: 20/014/KS_DPO 

(dále jen jako „Prodávající“) 

na straně druhé 

 

(společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě jako „Smluvní strana“) 
 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

A. Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2021 kupní smlouvu (číslo smlouvy kupujícího 

DOD20200869), jejímž předmětem byla mj. dodávka, montáž a zprovoznění dvou kusů 

nabíjecích stanic včetně vyhotovení projektové dokumentace, inženýrské činnosti a 

zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení či společného 

povolení (dále jen „Kupní smlouva“); 

B. Prodávající se dle čl. IX odst. 1 písm. a) Kupní smlouvy zavázal zpracovat projektovou 

dokumentaci pro nabíjecí stanice a zajistit pravomocná povolení do 9 měsíců od účinnosti 

Smlouvy, přičemž Kupní smlouva nabyla účinnosti dne 19. 3. 2021; Smluvní strany 

souhlasně prohlašují, že Prodávající řádně realizoval projekční práce a předal Kupujícímu 

podklady pro majetkoprávní jednání ve vztahu k nabíjecí stanici v lokalitě Hranečník a 

Valchařská včas; 

C. Kupující se dle čl. I odst. 6 Kupní smlouvy zavázal poskytovat nezbytnou součinnost a dle 

přílohy č. 12 Kupní smlouvy zajistit nezbytné souhlasy vlastníků pozemků a vypořádání 

majetkoprávních vztahů tak, aby Prodávající mohl podat žádost a získat s ohledem na 

správní lhůty pravomocné společné povolení do 9 měsíců od účinnosti Kupní smlouvy, tj. 
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do 19. 12. 2021; Prodávající rovněž v harmonogramu, který tvoří přílohu č. 14 Kupní 

smlouvy a byl součástí nabídky Prodávajícího, kalkuloval 9 týdnů pro inženýrskou činnost; 

D. Smluvní strany souhlasně konstatují, že Kupující je v prodlení s poskytováním součinnosti a 

plněním povinností dle přílohy č. 12 Kupní smlouvy (vypořádání majetkoprávních vztahů), 

když ke dni uzavření tohoto dodatku dosud nezajistil souhlas Městského obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz s umístěním nabíjecí stanice v lokalitě Valchařská (Kupující 

předpokládá zajištění souhlasu ke dni 20. 1. 2022) a současně byl v prodlení s předáním 

souhlasů vlastníků pozemků s umístěním nabíjecí stanice v lokalitě Hranečník, neboť 

poslední souhlas doložil 11. 11. 2021; 

E. Prodávající s ohledem na prodlení Kupujícího požádal o prodloužení doby plnění ve vztahu 

k zajištění společného povolení pro nabíjecí stanice; 

uzavírají Smluvní strany tento dodatek, jehož předmětem je vyjasnění běhu doby plnění dle čl. IX 

odst. 1 písm. a) Kupní smlouvy, neboť dle § 1968 občanského zákoníku není dlužník za prodlení 

odpovědný, nemůže-li plnit v důsledku prodlení věřitele, tj. Prodávající není odpovědný za 

prodlení se zajištěním pravomocného společného povolení z důvodu prodlení s poskytováním 

součinnosti a plněním povinností dle přílohy č. 12 Kupní smlouvy na straně Kupujícího. S ohledem 

na správní lhůty a harmonogram Prodávajícího bude doba plnění dle čl. IX odst. 1 písm. a) Kupní 

smlouvy upravena tak, aby byla zachována celková sjednaná doba plnění, tj. nebyla Prodávajícímu 

ani prodloužena, ani zkrácena, ale respektovala prodlení na straně Kupujícího. 

Čl. I. Předmět dodatku 

1) Smluvní strany se dohodly, že čl. IX odst. 1 písm. a) Kupní smlouvy se mění tak, že nově zní 

následovně: 

„Prodávající se zavazuje zpracovat PD Valchařská a zajistit pravomocné Povolení k této Nabíjecí 

stanici nejpozději do 75 dnů od předání posledního souhlasu vlastníka/ů pozemku/ů 

s umístěním stavby; Kupující k uvedenému poskytne jen zcela nezbytnou součinnost. 

Prodávající se zavazuje zpracovat PD Hranečník a zajistit pravomocné Povolení k této Nabíjecí 

stanici nejpozději do 25. 1. 2022; Kupující k uvedenému poskytne jen zcela nezbytnou 

součinnost.“ 

2) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Kupní smlouvy je realizován v souladu s 

ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „ZZVZ“), kdy toliko vyjasňuje práva a povinnosti stran v souvislosti 

prodlením Kupujícího. 

3) Ostatní ustanovení Kupní smlouvy zůstávají nezměněna. 

4) Pro vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že beze změny rovněž zůstávají platební 

podmínky, kdy cena za příslušné dílčí plnění dle čl. VIII odst. 2 Kupní smlouvy bude zaplacena 
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v souladu s čl. VIII odst. 5, 10 a 12 Kupní smlouvy po dodání příslušného dílčího plnění (např. 

projektové dokumentace pro nabíjecí stanice dle čl. VIII odst. 2 bod 4 a 5 Kupní smlouvy) a 

vystavení faktury, která bude vystavena do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění. 

Čl. II.  Závěrečná ustanovení 

1) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních 

stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 

smluv“).  

2) Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho 

elektronický originál. 

3) Prodávající bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění dodatku tak, aby tento dodatek 

mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající rovněž bezvýhradně souhlasí 

s uveřejněním plného znění tohoto dodatku Kupní smlouvy dle ZZVZ a dle zákona o registru 

smluv. 

4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez 

výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na 

důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své 

vlastnoruční podpisy. 

Příloha: 

 Změnový list č. 1 

 

Za Dopravní podnik Ostrava a.s. 

 

Za Solaris Bus & Coach sp. z o.o. a 

SOLARIS CZECH spol. s r.o.  

 

……………………………… 

Ing. Daniel Morys, MBA., předseda 

představenstva 

 

 

……………………………… 

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva 

……………………………… 

xxx, zmocněnec 

 

 

 

 

 


