Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. E633-S-1309/2016
č. zhotovitele: ZAK1/2016/009
na realizaci:

„Oprava Přerov-Lověšice-st. č. 3 - statické zajištění“
uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

Čl. I. Smluvní strany
1.1.

OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. ………………………., ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,
organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, č. ú.: …………………..
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)
a
1.2.

ZHOTOVITEL:

Společnost „STATZAJ, T RAIL+TR“
Sídlo: Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz
zastoupena (dle plné moci udělené účastníkem společnosti vedoucímu účastníku společnosti):
Ing. ………………….., předsedou představenstva T RAIL a.s. na základě plné moci ze dne 21. 4. 2016
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: ………………………….
Společnost tvoří:
1.

T RAIL a. s., Nádražní 532/157, 702 00 Ostrava - Přívoz, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10073,
IČ: 278 60 361, DIČ:CZ27860361
(dále jen vedoucí účastník společnosti)

2.

TOMI – REMONT a.s., Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, zapsán v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2501,
IČ: 255 08 571, DIČ:CZ25508571
(dále jen účastník společnosti)

na straně druhé (dále jen zhotovitel)
1

I.
Dne 2. 5. 2016 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-1309/2016 (č. zhotovitele: ZAK1/2016/009)
(dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je Oprava Přerov-Lověšice-st. č. 3 - statické zajištění.
(1) Účastníci se dohodli na pravomoci objednatele podrobit osobu právě provádějící pro zhotovitele dílo či jeho část
(dále jen „Zaměstnanec“) dle této smlouvy v a na místech, k nimž má objednatel jakýkoli právní titul k jejich
užívání, zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu.
(2) Zhotovitel je povinen zajistit, aby Zaměstnanec takovou zkoušku dle odst. 1) strpěl.
(3) Pro případ, že Zaměstnanec odmítne podrobit se zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu Kč 100000,- za každý takový případ a současně bez prodlení zajistit, aby tento
Zaměstnanec nepokračoval v práci na díle či jeho části dle této smlouvy do doby, kdy tato překážka odpadne.
(4) V případě, že zkouška prokáže přítomnost alkoholu Zaměstnance v dechu, je zhotovitel povinen bez prodlení
zajistit, aby tento Zaměstnanec nepokračoval v práci na díle či jeho části dle této smlouvy do doby, kdy tato
překážka odpadne.
(5) V případě, že Zaměstnanec pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek způsobí objednateli škodu, je povinen
ji zhotovitel nahradit.
(6) Tímto ujednáním není sjednána povinnost objednatele provádět zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu
Zaměstnanců, nýbrž toliko jeho právo.
(7) Dle tohoto ujednání je objednatel oprávněn provádět i zkoušky, zda Zaměstnanec je pod vlivem návykové látky, a
to pomocí slinného testu.
(8)

V případě, že výsledek výše uvedených testů určí, že Zaměstnanec je pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky,
je dodavatel povinen uhradit objednateli náklady provedení takového testu.

II.
Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká
projevem souhlasu s celým jejím obsahem.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen
formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních
stran.
Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.
Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení
všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 6. 6. 2016

V Ostravě dne 7. 6. 2016

za objednatele

za zhotovitele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Společnost „STATZAJ, T RAIL+TR“

………..………………………….
Ing. ……………….
Ředitel
Oblastní ředitelství Olomouc

……………………………….
Ing. ………………
Předseda představenstva T RAIL a.s.
na základě plné moci ze dne 21. 4. 2016
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