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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-120 ze dne 2.5.2018

(ev.č. SMVS 107V751001768)

1. Smluvní strany

1. Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162 694
DIČ: CZ60162694
zaměstnanec pověřený jednáním: zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)
Oprávnění zástupci projednání:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických - technický dozor objednatele (dále jen ”TDO”):

Bankovní spojení:
Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1
Datová schránka: hjyaavk
(dále jen "objednatel”)

a

2. Zhotovitel:

VPU DECO PRAHA a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
601 93 280
CZ 60193280
Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, předsedou představenstva

fegr VáclavcifrScjUcnii, místopředsedou-představenstvu
Ing.Markéta Mlková
člen představenstva

Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva, tel.:
Ing. Václav Šejk, místopředseda představenstva, tel.:

- ve věcech technických:
E-mail:
Koordinátor BOZP:
Datová schránka: pyigyki
Adresa pro doručování: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
(dále jen „zhotovitel14)

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2017-120



29.11.2018 10:43:28

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13.2. článku 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1- 
2017-120 ze dne 2.5.2018 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Praha, MO Valy 
- rekonstrukce objektu č. 10 - PD“ (dále jen „smlouva11) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy 
(dále jen „dodatek č. 1“):

2. Ucel dodatku č. 1

Účelem dodatku č. 1 je úprava znění smlouvy v souvislosti se změnou termínu dokončení díla 
z důvodu prodlení při schvalování vstupů do předmětného objektu, zpoždění při schvalování 
navrhovaných řešení ze strany objednatele a z důvodu časové náročnosti při zajišťování změny řídící 
dokumentace.

3. Předmět dodatku č. 1

1. Dopisem čj. MO 328522/2018-6440 (Sp. zn. 7443-14/2017-6440/OŘS/l) ze dne 28. 11.2018 
byly v souvislosti s chybějícím souhlasným stanoviskem Odboru dohledu nad akvizicemi SDK 
MO, nutným k uzavření tohoto dodatku, objednatelem pozastaveno provádění díla, a to do doby 
nabytí účinnosti tohoto dodatku, kdy bude provádění díla opětovně zahájeno.

2. Dodatkem č. 1 se ve smlouvě ruší odst. 4.2. článku 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá nejpozději do 
31. 12. 2018 objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.11

3. Smluvní strany se zavazují po schválení změny řídící dokumentace (změny stávajícího závazného 
parametru akce, který je stanoven do 31. 12.2018) uzavřít dodatek č. 2 na prodloužení termínu 
plnění o 92 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti dodatku č. 1, což odpovídá prodlení, které 
nebylo zaviněno zhotovitelem.

4. Dodatkem č. 1 se ve smlouvě ruší odst. 11.17. článku 11 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„11.17. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení 
Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob 
vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle 
ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 
zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve 
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, data 
narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za 
účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje.11

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a 
zhotovitel obdrží 1 výtisk.
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3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany
prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla
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), ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněna v registru smluv.

Y Praze dne:
- 7 -12- 2018

V Praze dne: '•3.4? . 70A <f

Za objednatele:

zástupce ředitele - ředitel odboru
řízení staveb AHNM VPÚ DECO PRAHA a.s.

■místopředseda představenstva ■
VPÚ DECO PRAHA a.s.

[ng.Markéta Mlková
clen představenstva
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