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                                                                                CES  SFDI  

Č.j.:  4410/SFDI/332138/14989/2017 

 

 

 

Dodatek č. 6 

 ke Smlouvě o dílo uzavřené 7. ledna 2013 

 
 

I. 

Smluvní strany 

 

1.1. Státní fond dopravní infrastruktury 
se sídlem Sokolovská 278, Praha 9 

IČO : 70856508 

zastoupený: Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem SFDI 

(dále jen „objednatel“)  

 

1.2.  pan PaedDr. Josef Láznička 

 bytem:  

        IČO: 12708143 

        bankovní spojení :    

        (dále jen „zhotovitel“) 

 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, že na základě tohoto Dodatku č. 6 se Smlouva 

o dílo uzavřená 7. ledna 2013 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 12. prosince 2013, Dodatku 

č. 2 ze dne 11. června 2014, Dodatku č. 3 ze dne 8. prosince 2014, Dodatku č. 4 ze dne  

30. listopadu 2015 a Dodatku č. 5 ze dne 12. prosince 2016 (dále jen „Smlouva o dílo“) mění 

a doplňuje takto: 

 

 

II. 

Změny Smlouvy o dílo 

 

 

2.1. V článku III. Cena díla se mění znění odst. 3.1. následovně: 

 

 3.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena díla v rozsahu specifikovaném v čl. II je 

stanovena jako cena za hodinu provádění díla ve výši 500,- Kč (slovy: 

Pětsetkorunčeských), přičemž rozsah provádění díla v kalendářním měsíci nesmí 

překročit 100 hodin (50 hodin na činnosti dle odst. 2.1., poslední odrážka a 50 hodin na 

ostatní činnosti dle téhož odstavce Smlouvy o dílo). Cena je stanovena bez DPH., 

zhotovitel není plátcem DPH.  

 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla. 

  



 2 

2.2. V článku IV. Doba a místo plnění se v odstavci 4.1. prodlužuje termín pro provádění díla 

do 31. prosince 2018. 

 

2.3. V článku V. Ostatní smluvní ujednání se mění znění odst. 5.2. následovně: 

 

 5.2. Za objednatele převezme dokončené dílo dle odst. 2.1. poslední odrážka pan Ing. 

Vladimír Imbr, vedoucí oddělení schvalování plateb I, a za ostatní odrážky odst. 2.1.  

JUDr. Janka Krupičková, jejichž pokyny se zhotovitel při provádění díla řídí. 

  

 

 

III. 

Závěrečná ujednání 

 

3.1. Ujednání Smlouvy o dílo úpravami obsaženými v tomto dodatku nedotčena zůstávají 

v platnosti beze změny. 

 

3.2.Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 
 

3.3. Objednatel 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) 

uveřejní Dodatek, včetně Smlouvy o dílo a předchozích Dodatků č. 1 – 5, po jeho podpisu 

smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. 

 

3.4. Dodatek č. 6 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva výtisky  

a zhotovitel obdrží jeden výtisk. 

 

 

V Praze dne  

 

 

 

              …..………………                                                           …………………… 

                    Objednatel                                                                         Zhotovitel 
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