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Dodatek č. 1 ke smlouv ě o dílo 
 
 
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném 
znění 
č. smlouvy objednatele: E654 – S – 1145/2016 
č. VZ objednatele:  6545021 
č. smlouvy zhotovitele: 102/16 010/220 
 
 

na realizaci stavby 
 

 „Horní Planá – oprava vodovodní p řípojky“ 

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY  
 
1.1 Objednatel 
Název:    Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace 
Sídlo:    Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7               
IČ:    70994234 
DIČ:    CZ 70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň 
    Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00 
Zastoupená:   
Bankovní spojení:   
číslo účtu:     

kontaktní zaměstnanci objednatele: 
- ve věcech smluvních:           
- ve věcech technických:        

Kontaktní adresa/adresa pro doru čování písemností: 
(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů) 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Plzeň 
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň 
E-mail:  
(dále jen „objednatel“) 

1.2 Zhotovitel 
Název:     EDIKT a.s. 
Sídlo:     Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice 
IČ:                                  25172328      
DIČ:                                 CZ 25172328 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích   
Zastoupená:     
Bankovní spojení:    
číslo účtu:     

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele: 
a) ve věcech smluvních:   
    
     
     
    (včetně podpisu této SOD a jejích případných dodatků)    
b) ve věcech technických:           
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:   
d) ředitel výstavby:           
e) odpadový hospodář:    
f) koordinátor BOZP: 
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Kontaktní adresa/adresa pro doru čování písemností: 
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice  
E-mail:  
(dále jen „zhotovitel“) 

Článek 2 -  PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 7.2 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654 – S – 
1145/2016 a číslem smlouvy zhotovitele 102/16 010/220 se smluvní strany z důvodu 
vzneseného požadavku zadavatele na provádění kontrol ve věci dodržování zákazu 
používání alkoholických nápojů a návykových látek u všech osob, které zhotovitel používá při 
provádění díla, dohodly na uzavření tohoto dodatku v níže citovaném rozsahu. 

dopln ění přílohy č. 1 SOD - Obchodních podmínek na realizaci staveb d rah 

rozší ření článku 3. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE o : 
3.12. objednatel je oprávněn, prostřednictvím osob objednatele prokazujících se oprávněním 

provádět kontroly na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a návykových 
látek u všech osob, které zhotovitel požívá při provádění díla kontrolu, zda tyto osoby 
nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, 
(vzor Pověření ke kontrole viz. příloha č. 01tohoto dodatku) 

3.13. zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které užívá při provádění díla 
s povinností podrobit se kontrole podle bodu 3.12. prováděné objednatelem, 

3.14. kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a 
slinným testem na přítomnost návykových látek s následně provedeným záznamem o 
provedení kontroly, záznam bude po vykonané zkoušce uložen u pověřeného 
zaměstnance OŘ Plzeň a kopie bude předána pracovníkovi podrobenému zkoušce 
(vzor záznamů z provedené kontroly viz. příloha č. 02 a č. 03 tohoto dodatku) 

3.15. orientační dechová zkouška se provádí prostřednictvím digitálních detektorů nebo 
detekčních trubiček. Vykazuje-li dechová zkouška pozitivní výsledek, provede se 
opakovaně po uplynutí 20 minut. V této době nesmí prověřovaná osoba požívat žádné 
jídlo, nápoje ani kouřit, 

3.16. v případě, že i druhá zkouška vykáže pozitivní výsledek, zaměstnanec nesmí být 
připuštěn k práci a bude pověřenou osobou zavolána Policie ČR 

3.17. pokud ze strany pracovníka zhotovitele dojde k odmítnutí podrobení se testu na 
přítomnost alkoholických nápojů a návykových látek, bude tato skutečnost protokolárně 
zaznamenána, pracovníkovi bude zakázáno pokračování v pracovním výkonu.  

rozší ření článku 13  UTVRZENÍ ZÁVAZKŮ–SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ o : 
13.2.20. v případě pozitivního nálezu přítomnosti alkoholických nápojů a návykových látek, je 

objednatel zhotoviteli oprávněn uložit sankci ve výši 100.000,-Kč 
13.2.21. v případě nepodrobení se testu na přítomnost alkoholických nápojů a návykových 

látek je na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši 100.000,-Kč 

Článek 3 -  ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ   

3.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. 

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo s číslem u objednatele E654 – S – 1145/2016 a s 
číslem u zhotovitele 102/16 010/220 nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 a zůstávají 
v platnosti z beze změny. 

3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 
2 vyhotovení obdrží zhotovitel. 

3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto jeho přílohy: 

Příloha č. 1 - vzor Pověření ke kontrole 
Příloha č. 2 - vzor záznamů z provedené kontroly orientační dechové zkoušky  
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Příloha č. 3 - vzor záznamů z provedené kontroly orientační zkoušky na zjištění přítomnosti 
návykových látek  

 
V Plzni, dne 25. 05. 2016     
 
 
za objednatele:               za zhotovitele:  
 
 
 
………………………………………..                    ………………………………….. 


