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Stejnopis č.: A 
KČ:P18V00141443 

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 

ke stavbě č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, 

etapa 0005 Nátokový labyrint- pravý břeh 

Průzkum dvou shybek 

číslo smlouvy objednatele: DIU22/04/000386/2018 

číslo smlouvy zhotovitele: 0402/HMP07/18/HMP 

uzavřené dne 17.7.2018 mezi: 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

Hlavní město Praha 
se sídlem: Mariánské náměstí 2, ll O O 1 Praha 1 

00064581, 

a 

IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu : 
zastoupeno: 

CZ 00064581, ·str. dle §94 zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění 

Ing. raJerem, ředitelem odboru strategických investic Magistrátu 
hlavního města Prahy 

(dá1e jen ,.objednatel") 

Pt·ažská vodohospodářská společnost a.s. 
se sídlem: Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 11000 
IČ: 25656112 
DIČ: CZ25656112 
zapsaná: 

bankovní spojení: 
číslo účtu: 

zastoupená: 

v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. , 
vložka 5290 

Ing. Petrem ŽejdUkem, MBA, předsedou představenstva, Bc. Martinem 
Vlastou, místopředsedou představenstva 

(dále jen "zhotovitel") 
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Předmět dodatku 

- sníženi ceny dila 

Vzhledem k tomu. že skutečně vynaložené náklady na provedení pruzkumu včetně všech daJších prací 
uveden~·ch v článku l l. púvodní smlouvy byly nižší. snižuje se cena v č lánk~u V. pllvodní smlouvy 
následovně : 

ze DPH celkem 

Původní cena 902 750,00 189 577,50 l 092 327,50 

Sníženi ceny 120 290,00 25 260,90 145 550,90 

Nová cena celkem 782 460,00 164 316,60 946 776,60 

XV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, 
které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí základní smlouvy. 

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek č. I ke smJouvě byl uveden v 
Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. 11'1. Prahou. která je veřejně přístupná a ktera 
obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto dodatku, datum Jeho podpisu a 
text tohoto dodatku. Smlu vní strany prohlašují. že skutečnosti uvedené v tomto dodatku 
nepovažuji za obchodní HlJemství ve smyslu §504 zákona 89/20 12 Sb., občanský zákoník a 
udělují svoleni kjeJ•ch užití a zverejněni bez. stanovení Jakýchkoli dalsich podmínek. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 1 06!1999 Sb., o poskytování 
informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace 
obsažené v tomto dodatku byly bez výj imky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají . 

4. Dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovenj . 

5. Ten1o dodatek č. I ke sm lou vě nabýva platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti 
uveřejnění tohoto dodatku \' registm smluv dle zákona č. 340/20 l S Sb. , o zvláštních 
podmink<kh uč•nnost1 něklerých smluv, uvei·eJI'iování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv) 

6. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č . I ke smlouvě přečetli, že rozumí jeho obsahu 
a smyslu , že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují 
vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců . 

7. Smluvní strany \')'slovně sjednávaj í, že uveřejněni tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě v 
registru smluv dle zákona č. 340/20 15 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňován í t ěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. 
Praha. 
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8. Účastníci dodatku č. 1 ke smlouvě v souladu se zákonem č . 101/2000 Sb. "o ochraně 
osobních údajů a změně některých zákonů" v platném znění, berou na vědomí, že v tomto 
dodatku jsou obsaženy jejich osobní údaje, chráněné výše uvedeným zákonem, s jejich 
uvedením výslovně souhlasí. Účastníci tohoto dodatku berou zároveň na vědomi, že s 
účinností od 25. května 2018 nahradil uvedený zákon o ochraně osobních údajů, směrnice 
95/46/ES (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR - General Data 
Protection Regulation). Ochrana osobních údajů v této smlouvě obsažených se od 25. 
května 2018 řídí právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení. 

Ostatní části původní smlouvy zůstávají beze změny. 

Za - 5 -'1!- Z018 Za 

v 

předseda představenstva 

Magistrátu 
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