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Dodatek č. 1  

k Příkazní smlouvě TDI 

 
 

„Lávka pro pěší přes kolejiště nádraží v Chebu - III“ 
 

mezi těmito smluvními stranami: 
 
1. město Cheb 
 se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 
 IČO:    00253979 
 DIČ:    CZ 00253979 
 Bankovní spojení:   KB Cheb č. ú. 19-528331/0100 
 statutární zástupce ve věcech této smlouvy: Mgr. Antonín Jalovec, starosta 
 zástupce pro věci smluvní:  Ing. Marcela Nečekalová, vedoucí odboru investičního 
 zástupce pro věci technické:   
 (dále jen „příkazce“), 
 
na straně jedné 
 
a 
 
   2. Pontex spol. s.r.o. 

        zapsán v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, spisová značka C2994 
       se sídlem:            Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4 
       IČO:                  40763439 
       DIČ:                   CZ40763439 

       Bankovní spojení:  ČSOB, a.s.  

 číslo účtu:   474022543/0300 

       statutární zástupce ve věcech této smlouvy: Ing. Martin Havlík, jednatel 
zástupce pro věci technické:  
 
(dále jen „příkazník“), 
 
na straně druhé 
 
uzavírají podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu: 

 

 
Předmět dodatku 

 
Smluvní strany se dohodly Dodatkem č. 1 na následující změně výše uvedené Příkazní smlouvy:  
 

Preambule 

 
V rámci plnění veřejné zakázky nastaly změny, které příkazci, ani příkazníkovi nebyly v době podání 
cenové nabídky známy. 
V průběhu realizace stavby uzavřel příkazce se zhotovitelem stavby dodatek ke smlouvě o dílo 
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s termínem dokončení stavby 30.09.2022.  
V zadávací dokumentaci pro výkon TDI uvedl příkazce předpokládaný termín ukončení plnění 
květen 2022. Na toto časové období příkazník kalkuloval výčet a počet činností nutných k zajištění 
řádného výkonu TDI. Vzhledem k tomu, že na základě upraveného harmonogramu výluk se navýšil 
počet technických přejímek na stavbě a ze strany SŽ byl povolen pouze jeden výsuv mostní 
konstrukce měsíčně, byla prodloužena doba dokončení celého díla s dopadem na TDI. 
  
 
Předmětem tohoto dodatku je změna stanovení výše odměny a způsob platby příkazníkovi. 
 

 

IX. Stanovení výše odměny a způsob platby příkazníkovi 

 
 
Znění odstavce 4. příkazní smlouvy: 

 
4. Smluvní strany se dohodly, že odměna Příkazníka za činnosti TDI, jejíž předmět a rozsah je 

vymezen touto smlouvou, je pevná a nepřekročitelná a činí 1 763 000,00 Kč bez DPH (slovy: 

jeden milión sedm set šedesát tři tisíc korun českých). 
             
se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

  
4. Smluvní strany se dohodly, že měsíční odměna Příkazníka za činnosti TDI, jejíž předmět a rozsah 

je dán Příkazní smlouvou, je pevná a nepřekročitelná a činí 88 150,00 Kč bez DPH (slovy: 

osmdesát osm tisíc jedno sto padesát korun českých). 
 
Cena za provedení díla dle článku IX. odst. 4. tohoto dodatku bude splatná dle ustanovení článku 6. 
Příkazní smlouvy.  
 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 
 
Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném 
registru v souladu s uvedeným zákonem. 
 
Za příkazníka:        Za příkazce: 
 
V Praze dne dle el. podpisu                                          V Chebu dne ………………... 
 
 
 
 
______________________      _______________________ 
Ing. Martin Havlík, jednatel      Mgr. Antonín Jalovec, starosta   
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