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Dodatek Č.2
Smlouvy o dílo č. 08887-2021-PJ UNL

avřená podle § 2586 a následujících zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,Smlouva")

?zi:

:ŽEV chráněná dílna s.r.o.
Jlo: Jarní ] l 16/50, Maloměřice, 614 00 Brno
.psaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp.zn. C 93586
.stupující:
: 050 98 882
Č: CZ05098882
inkovní spojení: ČSOB, a.s.
šlo účtu: 275201274/0300
ále jen ,,Zhotovitel")

D Cargo, a. s.
dlo: Praha 7 - Holešovice, Jankovcova l 569/2c, PSČ l 70 00
istupuje:
: 281 96 678
:Č: CZ 281 96 678
ýkonná jednotka: Provozní jednotka Ústí n. Labem (dále jen ,,PJ Ústí n. L.")
ínkovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., Praha
'šlo účtu: 17873123/0300
ipsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12844
ále jen ,,Objednatel")

jrespondenční adresa Objednatele: Cd Cargo, a.s.
PJ Ústí n. Labem
Pětidomí 1516/6
400 01 Ústí nad Labem

ále také jako ,,Smluvní strany")

Preambule
nluvní strany uzavřely dne 15.3.2021 Smlouvu o dílo č.08887/202l.Pj UNL. (dále jen ,,Smlouva"

I.
Předmět

nluvní strany se nyní dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Příloha č. l Smlouvy se mění z důvodu rozšíření místa plnění o ,,útulek" vozmistrů příjezd
ý Mostě. Aktualizovaná Příloha č. l tvoří přílohu tohoto Dodatku.

2. ČI.II.6 Smlouvy se mění a nahrazuje následujícím textem:
Místem plnění jsou prostory pracoviště Zadavatele ,,železniční slaníce Most nové nádraží
(dále jen ,,žst. Most n. n.)
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· Útulek vozmistrů příiezd (žst. Most n.n.)
· Žst. Chomutov s.n. QVádražní 636)
· Žst.Březno u Chomutova ,výpr. budova(Nádražni' /53)
· Třebušice pom.stavědlo 2 (pozemek 396/40 Třebušice)

3. č.V.l. Smlouvy se mění a nahrazuje následujícím textem:
Cena sluŽeb je měsíčně bez

DPH.

II.
Náhradní plnění

]. Zhotovitel prohlašuje, že má v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, dostatečné množství zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním pro
účely výpočtu možnosti poskytování náhradního plnění. Zhotovitel dále prohlašuje, že je
oprávněn poskytovat třetím osobám náhradní plnění v souladu s platnou legislativou, zejména
zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel rovněž
prohlašuje, že má uzavřenou s Úřadem práce České republiky Dohodu o uznání
zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

2. Objednatel si u dodavatele rezervuje na dobu neurčitou od l. 7. 2021 ,,náhradní plnění"
v objemu odpovídajícímu ceně plnění dle smlouvy o poskytování úklidových služeb.

3. Zhotovitel se podpisem dohody zavazuje poskytnout objem obchodní spolupráce pro účely
náhradního plnění až do výše odpovídající ceně plnění dle smlouvy o poskytování úklidových
služeb.

4. Zhotovitel se zavazuje, že informace, které získá při obchodním plnění pro zákazníky,
neposkytne třetím osobám a bude chápat tyto informace jako obchodní tajemství.

5. Zhotovitel zaeviduje patřičný doklad o poskytnutí služeb - fakturu do Evidence náhradního
plnění do 30 dnů od zaplacení faktury.

III.
Závěrečná ustanovení

l. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají i nadále
v platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek je vypracován ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1)stejnopisu Dodatku.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední stranou. Dodatek nabývá účinnosti
nejdříve 1.1.2023, uveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, zajistí Objednatel.

4. Strany jsou si vědomy skutečnosti, že Objednatel je povinnou osobou podle zákona Č.
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, a důsledků, které jsou s touto skutečností spojeny.
Strany prohlašují, že dospěly ke společnému závěru, že tento Dodatek podléhá povinnosti
uveřejnění v registru smluv. Strany potvrzují, že si za tímto účelem navzájem poskytly
informace, které považují za dostatečné. Obě strany souhlasí s takovým zveřejněním Dodatku
s případnými výjimkami, na které se vztahuje oprávnění znečitelnit jejich obsah.

5. Strany se shodly na tom, že některá ustanovení tohoto Dodatku obsahují informace, jež nelze
poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, nebo
které jsou obchodním tajemstvím, a na které se vztahuje oprávnění znečitelnit jejich obsah
před případným zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru
smluv. Stranv se shodlv na tom. že ustanovení tohoto Dodatku. která hvh 7vÚrq7něnq
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6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Smlouva již byla v registru smluv uveřejněna.
7.
8. Veškeré spory mezi Smluvními stranami vznikající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní

budou rozhodovány příslušnými českými soudy podle sídla Objednatele,
9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č.l Seznam uklízených prostor.

Brně dne .......L .:9.1.:jy3 V Ústí nad Labem dne 5.1.2023

a Zhotovitele: Za Objednatele:

SEŽE'J chráněné dílna 5.ľ.O.
Jarní 1116/50, 614 00 Bíno

Č: 05098882, DIČ: CZU5098882
-3-

Cargo
Cd Cargo, a. s.
Provozní jednotka Ústi nad Labem
Pětidomi 1516/6. 400 ol um nad Ubem
www.cdcarCo.cz
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