Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy objednatele: S 640 009 500 16
evid. číslo registru VZ:

č. smlouvy zhotovitele: 3/16 – OZ/SOD

6405005

„Provádění revizí elektrických zařízení OŘ HK (SEE, SBBH, SMT)“
Čl. 1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
Zastoupená:
, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové
bankovní spojení:
Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních:
b)

ve věcech technických:

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26
501 01 Hradec Králové
(dále jen objednatel)
1.2. Zhotovitel:
Název: Elektrizace železnic Praha a.s.
Sídlo: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00
IČ: 47115921
DIČ: CZ47115921
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809
Zastoupená:
, předsedou představenstva
bankovní spojení:
Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:
Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele
(dále jen zhotovitel)
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I. Preambule
Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Provádění revizí
elektrických zařízení OŘ HK (SEE, SBBH, SMT)“, číslo smlouvy objednatele: S 640 009 500 16, číslo
smlouvy zhotovitele: 3/16 – OZ/SOD (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností dnem podpisu tohoto dodatku
poslední smluvní stranou.
II. Změny smlouvy
1) Čl. 6. Smlouvy o dílo, s názvem Povinnosti smluvních stran, se doplňuje o následující odstavec:
6.9. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců provádět u všech osob, které
zhotovitel používá při provádění díla kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu
nebo návykové látky.
Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností podrobit se
kontrole prováděné objednatelem.
Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem
na přítomnost návykových látek.
Kontrola bude prováděna dle části třetí odstavců 3.2 – 3.5 a části čtvrté odstavců 4.2 – 4.5 Pokynu
generálního ředitele č. 3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných
návykových látek“ č.j.: 12 373/10-PERS účinného od 1. 8. 2011, jenž je přílohou této smlouvy (dále jen
jako „Pokyn“), přičemž platí, že pokud se v předmětném Pokynu hovoří o oprávněné osobě nebo o
vedoucím zaměstnanci, rozumí se jimi vždy pověřený zaměstnanec objednatele, pokud se
v předmětném Pokynu hovoří o zaměstnanci, rozumí se jím vždy zaměstnanec zhotovitele nebo jiná
osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla.
Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen zhotoviteli (telefonicky, emailem).
Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí zhotovitel.
V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba zhotovitele pokračovat ve vykonávané
činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty
SŽDC“.
V případě, že osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, zda
není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku
kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, uplatnit vůči zhotoviteli
sankci až do výše 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

2)

Dále se tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo, Smlouva o dílo doplňuje o přílohu č. 1 - Pokyn
GŘ č. 3/2011, č.j. 12 373/10-PERS, jež je přílohou tohoto dodatku.
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III. Závěrečná ujednání
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má
platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Platnost a účinnost tohoto
dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
Příloha: Pokyn GŘ č. 3/2011, č.j. 12 373/10-PERS
V Hradci Králové, dne 4.8.2016

V Praze, dne 2.8.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:………………………………

Otisk razítka:………………………………

…………………………………………………..

…………………………………………….

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

Elektrizace železnic Praha a.s.
předseda představenstva
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