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DPMO/2017/70/115 K3/002/NA/2017/DPMO 

evidenční číslo Kupujícího evidenční číslo Prodávajícího 

DODATEK ČÍSLO 1 KUPNÍ SMLOUVY  

uzavřená dle § 2079 a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) mezi dále uvedenými smluvními stranami 

I. Smluvní strany 

Kupující: Dopravní podnik města Olomouce, a.s. 

Sídlo: Koželužská 563/1, 771 10 Olomouc, Česká republika 

Zastoupený: Ing. Jiřím Kropáčem MBA, předsedou představenstva  
 a  

                                Ladislavem Stejskalem, místopředsedou představenstva 

IČ: 47676639 

DIČ: CZ47676639 

Adresa datové schránky:  mtsdrnx 

Bankovní spojení: ČSOB Olomouc 

číslo účtu:  

Identifikace: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl B, vložka 803 

 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen Kupující) 

Prodávající: Krnovské opravny a strojírny, s.r.o. 

Sídlo: Stará Ježnická 1556/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 

Krnov, Česká republika 

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Šarmanem, jednatelem 

IČ: 46581146 

DIČ: CZ46581146 

Adresa datové schránky: uhwgzaj 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Bruntál 

číslo účtu:  

Identifikace: Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, 
oddíl C, vložka 3488. 

 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen Prodávající) 

Tento dodatek číslo 1 smlouvy byl uzavřen na základě výsledků zadávacího řízení pro zadání sektorové veřejné zakázky 
na dodávky a na poskytování služeb souvisejících zadávané v otevřeném řízení podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 
odstavec (1), § 15, § 25, § 151 odstavec (1), § 153 odstavec (1) písmeno f) a souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále rovněž jen „zákon“) s názvem „Nákup plně nízkopodlažních tramvají 
pro DPMO, a.s.“. 

VI. Kupní cena 

Smluvní strany se dohodly na vypuštění odstavce 1.1. a na jeho nahrazením novým odstavcem 1.1. tohoto znění:   

1.1. Kupující se zavazuje za plnění Prodávajícího uvedená v článku III. odstavce 1. – 4. této smlouvy 
zaplatit Prodávajícímu kupní cenu ve výši:   

1.1.1. Cena bez daně z přidané hodnoty činí částku  

175 731 000,- Kč 

1.1.2. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě - % činí z ceny uvedené v odstavci 1.1.1. částku 

0 ,- Kč 

1.1.3. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 %  činí z ceny uvedené v odstavci 1.1.1. částku 

36 903 510,- Kč 



  

 

Dodatek číslo 1 Kupní smlouvy  strana 2 

1.1.4. Celková cena za plnění Prodávajícího uvedená v článku III. odstavce 1. – 4. této smlouvy 
včetně daně z přidané hodnoty (součet cen z odstavců 1.1.1.+ 1.1.2.+1.1.3 této smlouvy) 
činí celkem 

212 634 510,- Kč 

(slovy: dvěstadvanáctmilionůšestsettřicetčtyřitisícpětsetdeset korun českých). 

Smluvní strany se pro přehlednost dále dohodly na doplnění článku VI. o nový odstavec 1.3. tohoto znění: 

1.3. Celková výše kupní ceny, kterou se Kupující zavazuje zaplatit Prodávajícímu za plnění Prodávajícího 
touto smlouvou sjednaná, je smluvními stranami stanovena takto: 

1.3.1. Celková výše kupní ceny bez daně z přidané hodnoty (součet cen z odstavců 1.1.1.+ 
1.2.1.této smlouvy) činí částku  

185 105 380,- Kč 

1.3.2. Celková výše daně z přidané hodnoty ve snížené sazbě - % (součet cen z odstavců 1.1.2.+ 
1.2.2.této smlouvy) činí částku  

0,- Kč 

1.3.3. Celková výše daně z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % (součet cen z odstavců 1.1.3.+ 
1.2.3.této smlouvy) činí částku  

38 872 130,- Kč 

1.3.4. Celková výše kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty (součet cen z odstavců 1.1.4.+ 1.2.4. 
této smlouvy) činí celkem 

223 977 510,- Kč 

(slovy: dvěstadvacettřimilionydevětsetsedmdesátsedmtisícpětsetdeset korun českých). 

XIV. Závěrečná ustanovení 

Smluvní strany se dohodly na doplnění článku XIV. o nové odstavce tohoto znění: 

9. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem číslo 1 nedotřená, zůstávají v platnosti v původním znění. 

10. V souladu s § 4 OZ, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost 
užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany 
posoudily obsah tohoto dodatku číslo 1 smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem.  

11. Tento dodatek číslo 1 smlouvy byla vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou. 

V Olomouci dne 31.10. 2017                                                           V Olomouci dne 31.10. 2017 

…………………….............................………………………..                        ……………………………..……............................………….. 
                     za Kupujícího                   za Kupujícího 

              Ing. Jiří Kropáč, MBA             Ladislav Stejskal 
            předseda představenstva      místopředseda představenstva 

 
V Krnově dne 1.11.2017 

……………………………..……............................………….. 
za Prodávajícího    

Ing. Zbyněk Šarman 
jednatel společnosti 

 
 




