
DODATEK č.6 ke SMLOUVĚ NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
 

 „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/ Ruzyně“  
 

(dále jen „Dodatek č. 6“) 
 

 
ev. č. Objednatele: 0224000646  
ev. č. Zhotovitele: 6108/MP    

 
 

Smluvní strany 

 

Letiště Praha, a. s., IČO: 28244532, se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 
14003, DIČ: CZ699003361 

 (dále jen “Objednatel”) 

a   

METROPROJEKT Praha a.s., IČ:45271895, se sídlem I.P.Pavlova 2/1786, Praha 2, PSČ 120 
00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 
1418, DIČ: CZ 45271895, jejímž jménem jedná Ing. David Krása, předseda představenstva a 
Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva,  

VPÚ DECO PRAHA a.s., IČ 60193280, se sídlem Podbabská 1014/20, Praha 6, PSČ 160 00, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2368, 
DIČ CZ60193280,  

OBERMEYER HELIKA, a.s., IČ 60194294, se sídlem Beranových 65, Praha 9-Letňany, PSČ 
199 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, 
vložka 2449, DIČ CZ60194294,  

jako účastníky sdružení právnických osob „ MP+VPÚ+HELIKA - Paralelní RWY“ 

na straně druhé  

  

(dále jen “Zhotovitel”) 

 
(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako “Smluvní strany” nebo kterýkoli 
z nich samostatně jen jako “Smluvní strana”) 
 
 
 

Preambule: 
Vzhledem k tomu že: 
 

(A) Smluvní strany uzavřely dne 10.4.2013 smlouvu na vytvoření projektové dokumentace  
„Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/ Ruzyně“, ev. č. Objednatele 0224000646 ve 
znění Dodatku č.1 ze dne 30.9.2013, Dodatku č.2 ze dne 23.4.2014,   Dodatku č.3 ze 
dne 25.2.2015, Dodatkem č.4 ze dne 24.4.2017 a Dodatkem č.5 ze dne  24.11.2017 
(dále jen „Smlouva“), 

(B) vzhledem k tomu, že navazující činnosti na vytvoření projektové dokumentace pro 
územní rozhodnutí a zajištění projednání DUR s dotčenými orgány státní správy 
obsažené v odstavcích 1.1.1.4; 1.1.1.5; 1.1.1.6 již svým obsahem a rozsahem 
nenavazují na již dříve provedené práce a nezajistily by komplexní a ucelený podklad 
pro další projednávání záměru pro fázi stavebního povolení 
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se Smluvní strany dohodly na znění Dodatku č. 6 ke Smlouvě takto: 

 
 

Čl. I. 
 

1. Ustanovení článku 1.1.1.2 se ruší a v plném rozsahu nahrazují následujícím zněním: 
„1.1.1.2  

a) Vytvoření projektové dokumentace pro územní řízení pro RWY 06R/24L o 
délce 3.550 m (dále také jako „RWY 06R/24L o délce 3.550 m“),  

b) vytvoření DUR pro první etapu RWY 06R/24L o délce 3.350 m včetně 
paralelní TWY L a zachování RWY 12/30 (dále také jako „RWY 06R/24L o 
délce 3.350 m“), 

c) vytvoření DUR pro RWY 06R/24L o délce 3.100 m bez zachování RWY 12/30 
(dále také jako „RWY 06R/24L o délce 3.100 m“), 

d) vytvoření DUR pro Tunel na komunikaci D6 – Jeneček (dále také jako „Tunel 
Jeneček“)“ 

 
2. Ustanovení článku 1.1.1.4; 1.1.1.5; 1.1.1.6 se ruší a v plném rozsahu nahrazují 

následujícím zněním: 
 
„1.1.1.4 Doplňková projektová činnost (dále také jako „DPČ“) - Zhotovitel může být 

vyzván k vypracování změn, variantního řešení nebo úprav části projektové 
dokumentace na základě požadavků a potřeb Zadavatele. Tyto služby mohou 
být požadovány nad rámec projektových výkonových fází v odst. 1.1.1.1 a 
1.1.1.2. Pro tento výkon se předpokládá rozsah 4000 hodin a budou čerpány 
na základě objednávky Zadavatele. 

 
(jednotlivé výše uvedené části dále také jako „Dílčí plnění“; studie SPMZ, DUR, dále 
společně také jen jako „Projektové dokumentace“)“. 
 

3. Ustanovení článku 1.1.3 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje následujícím 
zněním: 
„1.1.3 Součástí Dílčího plnění DUR je i vyhotovení zásad organizace výstavby (dále 

také jako „ZOV“).“ 
 

4. Ustanovení článku 1.1.4 Smlouvy se ruší v plném rozsahu bez náhrady. 
 

5. Ustanovení článku 1.1.6 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazují následujícím 
zněním: 

„1.1.6 - Počet listinných a elektronických vyhotovení každé části Projektové dokumentace 
a dalších výstupů specifikovaných v bodě 1.1.1 tohoto článku je: 

Projektová dokumentace k připomínkám Objednatele v listinné podobě bude 
předána Objednateli ve třech (3) vyhotoveních. Jednotlivá vyhotovení nebudou 
číslována. V elektronické podobě bude předána takto: 1 x digitální needitovatelná 
forma ve formátu *.pdf na CD nebo DVD. 

Projektová dokumentace v čistopise (finální znění) v listinné podobě bude 
předána Objednateli takto: 

Pro odst. 1.1.1.1  studie SPMZ - v listinné podobě ve třech (3) vyhotoveních, v 
elektronické podobě 1 x digitální needitovatelná forma ve formátu *.pdf na CD a 
1 x digitální editovatelná forma ve formátu *.doc, *.xls, *.dwg na CD nebo DVD. 

Pro odst. 1.1.1.2 DUR - v listinné podobě v šesti (6) vyhotoveních, v elektronické 
podobě bude předána : 1 x digitální needitovatelná forma ve formátu *.pdf na CD 
a 1 x digitální editovatelná forma ve formátu *.doc, *.xls, *.dwg na CD nebo DVD.  



 3 

Pro odst. 1.1.1.3 bude předkládána v elektronické podobě zpráva s přehlednou 
tabulkou postupu projednání dokumentace v souladu s přílohou č. 8 Smlouvy 

Pro odst. 1.1.1.4 DPČ – výstupy doplňkové projektové činnosti budou 
předkládány v listinné podobě ve  třech (3) vyhotoveních, v elektronické podobě: 
1 x digitální needitovatelná forma ve formátu *.pdf na CD a 1 x digitální 
editovatelná forma ve formátu *.doc, *.xls, *.dwg na CD nebo DVD.   

Zhotovitel bere na vědomí, že výše uvedený počet listinných a elektronických 
vyhotovení každé části Projektové dokumentace, který Objednatel požaduje 
odevzdat, je pro vlastní potřeby Objednavatele a nezahrnuje počty výtisků, které 
Zhotovitel bude potřebovat pro projednání DUR s příslušnými úřady. Náklady na 
další výtisky pro projednání s příslušnými úřady jsou zahrnuty v ceně.“ 
 

6. Ustanovení článku 1.1.12 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazují následujícím 
zněním: 

„1.1.12 - Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na Dílčích plněních dle odst. 1.1.1.4 této 
Smlouvy výhradně na základě objednávky, která bude součástí písemné výzvy 
Objednatele. Písemné výzvě bude předcházet poptávka ze strany Objednatele a následná 
nabídka ze strany Zhotovitele, jejíž bude objednávka akceptací. V případě, že Zhotovitel 
zahájí práce na části plnění uvedené v předchozí větě bez předchozí písemné výzvy 
Objednatele, není Objednatel povinen uhradit Cenu za takovéto plnění. 

1.1.12.1 V průběhu doby trvání této Smlouvy je Objednatel oprávněn v pracovní dny v 
době od 8:00 do 16:00 zasílat Zhotoviteli jednotlivé poptávky na poskytnutí Dílčích plnění, 
a to formou doručení poptávky e-mailem na kontaktní údaje Zhotovitele uvedené v čl. 2.1 
Smlouvy (dále jen „Poptávka“). Poptávka musí obsahovat alespoň: 

i. specifikaci Dílčího plnění,  

ii. požadovaný termín pro realizaci Dílčího plnění. 

1.1.12.2 Neurčí-li Objednatel v Poptávce lhůtu delší, zavazuje se Zhotovitel zaslat 
nejpozději do 3 (tří) pracovních dní od obdržení Poptávky, kontaktní osobě Objednatele 
uvedené v čl. 2.1 této Smlouvy, cenovou a termínovou nabídku na realizaci Poptávky (dále 
jen „Nabídka“), která bude obsahovat alespoň: 

i. detailní specifikaci a položkovou cenovou kalkulaci,  

ii. harmonogram realizace Dílčího plnění, 

iii. mezní termín platnosti Nabídky, který nebude kratší než 30 (třicet) pracovních dní 
od odeslání Nabídky. 

Zasláním Nabídky nevzniká Zhotoviteli nárok na úhradu nákladů spojených s 
vypracováním Nabídky. 

1.1.12.3 V rámci cenové kalkulace se Zhotovitel zavazuje nepřekročit jednotkovou sazbu 
uvedenou v Příloze č. 3 této Smlouvy. 

1.1.12.4 Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat Zhotovitele k jednání o Nabídce a jejích 
podmínkách a dále si vyhrazuje právo po vyhodnocení Nabídky nevystavit objednávku.  

1.1.12.5 V případě akceptace Nabídky Objednatelem doručí Zhotoviteli objednávku to 
písemně nebo e-mailem na kontaktní údaje Zhotovitele, jak jsou uvedeny v čl. 2.1 této 
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Smlouvy. Jednotlivé Objednávky se ve svém textu budou odvolávat vždy na evidenční 
číslo této Smlouvy. 

1.1.12.7 Zhotovitel se zavazuje potvrdit přijetí objednávky zasláním podepsaného 
návrhu objednávky písemně na kontaktní údaje Objednatele uvedené v čl. 2.1  této 
Smlouvy, a to do 2 (dvou) pracovních dní od doručení Objednávky Zhotoviteli.  

1.1.12.8 Strany se dohodly, že pokud Zhotovitel nezašle Objednateli přijetí či odmítnutí 
objednávky ve lhůtě 3 (tří) pracovních dní od obdržení objednávky, má se za to, že 
objednávku přijal. 

1.1.12.9 Pro vyloučení veškerých pochybností se Strany výslovně dohodly, že přijetím 
objednávky nebo marným uplynutím lhůty dle čl. 1.1.12.8 této Smlouvy, je mezi Stranami 
uzavřena dílčí smlouva, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele realizovat pro 
Objednatele Dílčí plnění a převést na něho vlastnická a další práva k Dílčímu plnění, 
zejména práva Dílčí plnění užít a závazek Objednatele Dílčí plnění převzít a uhradit za něj 
Zhotoviteli Cenu Dílčího plnění.“  

7. Ustanovení článku 1.1.13 Smlouvy  se ruší a v plném rozsahu nahrazují následujícím 
zněním: 

„1.1.13 - Objednatel si vyhrazuje právo nevyzvat Zhotovitele k zahájení práce na Dílčím 
plnění uvedeném v odst. 1.1.12 této Smlouvy bez udání důvodů.“ 

8. Ustanovení článku 2.1. se ruší a v plném rozsahu nahrazují následujícím zněním: 

„ Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci: 

(a) Zástupce Objednatele:  

Jméno: 

Adresa pro doručování:  
Letiště Praha, a. s. 
K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6 
 
Telefon: 
E-mail:
 

Jméno: 

Adresa pro doručování:  
Letiště Praha, a. s. 
K Letišti 6/1019, 160 08 Praha 6 
 
Telefon:  
E-mail:
 

  (dále jen „Zástupce Objednatele“) 

 

(b) Zástupce Zhotovitele:  

Jméno: Ing. Vladimír Seidl 

Adresa pro doručování: 
I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2 
Telefon: 226 519 968 
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Fax:   
E-mail: , obchodní@metroprojekt.cz  

  (dále jen „Zástupce Zhotovitele“)“ 

9. Ustanovení článku 3.1.2.1 – 3.1.2.5 se ruší a v plném rozsahu nahrazují následujícím 
zněním: 
 
„3.1.2.1 Termín dodání pracovní kopie  

a) k připomínkám Objednatele pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m (DUR) je do 
180 kalendářních dní po nabytí účinnosti Smlouvy; 

b) k připomínkám Objednatele pro RWY 06R/24L o délce 3.350 m je do 60 
kalendářních dní od písemné výzvy Zástupce Objednatele; 

c) k připomínkám Objednatele pro RWY 06R/24L o délce 3.100 m je do 150 
kalendářních dní od písemné výzvy Zástupce Objednatele; 

d) k připomínkám Objednatele pro Tunel Jeneček je do 150 kalendářních dní od 
písemné výzvy Zástupce Objednatele; 

3.1.2.2 Lhůta pro schválení Projektové dokumentace pro územní rozhodnutí  
a) pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m je do 60 kalendářních dní po předání 

pracovní kopie k připomínkám DUR; 
b) pro RWY 06R/24L o délce 3.350 m je do 30 kalendářních dní po předání 

pracovní kopie k připomínkám; 
c) pro RWY 06R/24L o délce 3.100 m je do 30 kalendářních dní po předání 

pracovní kopie k připomínkám; 
d) pro Tunel Jeneček je do 30 kalendářních dní po předání pracovní kopie 

k připomínkám 
3.1.2.3 Termín dodání čistopisu (finální verze) DUR  

a) pro RWY 06R/24L o délce 3.550 m se zapracovanými připomínkami 
Objednatele je do 30 kalendářních dní po předání všech připomínek 
Objednatele a na základě jeho písemné výzvy; 

b) pro RWY 06R/24L o délce 3.350 m je do 14 kalendářních dní po předání všech 
připomínek Objednatele a na základě jeho písemné výzvy; 

c) pro RWY 06R/24L o délce 3.100 m je do 21 kalendářních dní po předání všech 
připomínek Objednatele a na základě jeho písemné výzvy; 

d) pro Tunel Jeneček je do 21 kalendářních dní po předání všech připomínek 
Objednatele a na základě jeho písemné výzvy; 
 

3.1.2.4 Lhůta pro zajištění projednání DUR ve vybrané variantě s dotčenými orgány 
státní správy, pořízení souhlasných stanovisek, podání žádosti o územní 
rozhodnutí včetně provedení všech úkonů k tomu nezbytných a zapracování 
připomínek do Projektové dokumentace do 200 kalendářních dní od výzvy 
Objednatele. 

 
3.1.2.5 Zhotovitel se zavazuje reagovat na veškeré připomínky vznesené v průběhu 

územního řízení nejpozději do 7 kalendářních dnů.“ 

10. Ustanovení článku 3.1.3 Smlouvy se ruší v plném rozsahu. 

11. Ustanovení článku 3.1.4 Smlouvy se ruší v plném rozsahu. 

12. V důsledku změny rozsahu Díla uvedené v  tomto Dodatku č. 6 ke Smlouvě o úpravě 
rozsahu plnění, se cena Díla z původní částky   bez DPH snižuje o 
částku  bez DPH na částku 26.284.855,- Kč  bez DPH, z tohoto důvodu 
se ustanovení článku 3.2.1 Smlouvy ruší a nahrazuje se novým ustanovením 
následujícího znění: 
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„3.2.1 - Cena celkem za plnění specifikované v čl. 1 odst. 1.1.1 se sjednává ve výši 
26.284.855,-Kč bez DPH (slovy dvacet šest miliónů dvě stě osmdesát čtyři tisíc osm set 
padesát pět korun českých bez DPH). Cena jednotlivých Dílčích plnění uvedených v odst. 
1.1.1.1 až 1.1.1.4 je uvedena v příloze č. 3 Smlouvy - Cenová kalkulace – rozčlenění cen 
jednotlivých etap plnění.“ 

13. Ustanovení článku 3.3.2 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazují následujícím 
zněním: 

„3.3.2 - Projektová dokumentace - Objednatel se zavazuje uhradit cenu jednotlivých Dílčích 
plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2 b) této Smlouvy ve čtyřech částech na základě faktur 
vystavených Zhotovitelem, a to vždy za dodané části těchto Dílčích plnění, po jejich úplném 
a řádném dokončení Zhotovitelem, na základě předávacího protokolu potvrzeného 
Objednatelem. Pro vystavování faktur za části Dílčího plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2 platí, že 
lze vystavit faktury do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění po odevzdání pracovních 
kopií Projektové dokumentace, do maximální výše 50% z ceny Dílčího plnění po odevzdání 
finálních vyhotovení Projektové dokumentace s tím, že ve faktuře bude vyznačena 
pozastávka ve výši 1 104 000,- Kč. Tato pozastávka bude Objednatelem uvolněna po 
zajištění projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných 
stanovisek včetně zajištění vydání územního rozhodnutí a provedení případných úprav 
DUR požadovaných dotčenými orgány státní správy. V případě, že Objednatel nevyzve 
Zhotovitele k zahájení prací dle odst. 3.1.2.4. Smlouvy do 30. 11. 2015, bude pozastávka 
uvolněna na výzvu Dodavatele do 1 měsíce po uplynutí této lhůty. Zbývající část ceny 
Dílčího plnění po vydání pravomocného územního rozhodnutí.  

Pro vystavování faktur za části Dílčího plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2 a), 1.1.1.2 c) a 1.1.1.2 
d) platí, že lze vystavit faktury do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění po odevzdání 
pracovních kopií Projektových dokumentací, do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění 
po odevzdání finálních vyhotovení Projektových dokumentací, do maximální výše 10% po 
zajištění projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných 
stanovisek včetně zajištění vydání územního rozhodnutí a zbývající částí ceny Dílčích 
plnění po vydání pravomocného územního rozhodnutí. 

Pro vystavení faktur za část Dílčího plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.4 platí, že lze vystavit faktury 
do maximální výše 100% ceny dílčího plnění uvedené na objednávce na základě 
oboustranně potvrzeného předávacího protokolu.“ 

14. Ustanovení článku 3.3.3 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazují následujícím 
zněním: 

„3.3.3 Inženýrská činnost - Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé poměrné části z Ceny 
dílčího plnění za poskytnutí Inženýrské činnosti na základě faktur vystavených 
Zhotovitelem, a to vždy po jejím úplném a řádném dokončení Zhotovitelem. Pro 
vystavování faktur za dílčí plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.3 platí, že lze vystavit faktury do 
maximální výše 90% po zajištění projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, 
provedení všech úkonů nezbytných pro vydání pravomocných územních rozhodnutí 
včetně úkonů v rámci případných odvolacích řízení a do maximální výše 10% po vydání 
pravomocného územního rozhodnutí.“ 

15. Ustanovení článku 3.3.4 Smlouvy se ruší v plném rozsahu. 

 
Čl. II. 

 

1. Do článku 4.  Smlouvy se vkládají  nové odstavce č. 4.1.12 až 4.1.19, které zní: 
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„4.1.12 Strany se zavazují postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 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 
„Nařízení“), jakož i v souladu s právními předpisy, které budou přijaty za účelem provedení 
nebo adaptace tohoto Nařízení.  
4.1.13 Strany provádějí zpracování osobních údajů výhradně za účelem plnění Smlouvy. 
Pokud Zhotovitel provádí zpracování osobních údajů pro jiné účely, činí tak v rozporu se 
Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování osobních údajů odpovědnost a 
Zhotovitel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů dle 
Nařízení. 
4.1.14 Zhotovitel se zavazuje provádět zpracování osobních údajů po dobu trvání Smlouvy 
a po dobu max. následujících 3 (tří) měsíců po jejím skončení a po uplynutí této doby se 
zavazuje tyto údaje zlikvidovat.  Pokud Zhotovitel provádí zpracování osobních údajů po 
skončení takto určené doby, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové 
zpracování osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům 
v postavení správce osobních údajů dle Nařízení. 
4.1.15 Zhotovitel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit zpracovávání 
osobních údajů tak, aby osobní údaje byly dostatečně chráněny a bylo s nimi nakládáno v 
souladu s Nařízením. Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím výpočetní 
techniky a přístup k nim musí být dostatečným způsobem zabezpečen, aby nemohlo dojít 
k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněné 
změně, zničení či jinému zneužití osobních údajů. 
4.1.16 Zhotovitel má povinnost zajistit, že osobní údaje budou uloženy jen na serverech, 
které jsou umístěny v Evropské unii a jsou v souladu s příslušnými právními předpisy 
Evropské unie.  
4.1.17 Zhotovitel se zavazuje přijímat a neustále kontrolovat přijatá opatření nezbytná k 
zajištění ochrany osobních údajů, zejména proti neoprávněnému nebo nahodilému 
přístupu k osobním údajům, změnám, zničením nebo ztrátám, neoprávněným přenosům, 
neoprávněnému zpracování či jinému zneužití osobních údajů. 
4.1.18 Zhotovitel se zavazuje nesdružovat osobní údaje zpracovávané za účelem plnění 
této Smlouvy s žádnými jinými osobními údaji získanými nebo zpracovanými za jiným 
účelem. 
4.1.19 Zhotovitel je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu 
údajů a na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života 
subjektu údajů.“ 

 

Čl. III. 
 

1. Strany prohlašují, že jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 3  tohoto Dodatku č. 6 tvoří 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a zavazují se zajišťovat jeho 
utajení a odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany 
prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 6 a jeho přílohách než 
skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení Dodatku č. 6 nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 

 
2. Dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-

li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k 
určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední 
Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek 
nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve. 

 
3. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 6 nedotčená zůstávají v platnosti beze 

změny. 
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4. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 
tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.   

 
5. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 6 k němu Smluvní 

strany připojily své podpisy. 
 

6. Přílohy:  
Příloha č.1 - nové znění přílohy č. 3 Smlouvy - Cenová kalkulace – rozčlenění cen 

jednotlivých etap plnění. 

 

Za Objednatele:       Za Zhotovitele: 

V Praze dne     V Praze dne  

 
 
 
………………………………….     …………………………………. 
Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA      Ing. David Krása  
předseda představenstva  předseda představenstva 
Letiště Praha, a.s.                METROPROJEKT Praha a.s. 
  
        
 
 
…………………………………. …………………………….. 
JUDr. Petr Pavelec LL.M.     Ing. Vladimír Seidl 
člen  představenstva       místopředseda představenstva 
Letiště Praha, a.s.       METROPROJEKT Praha a.s. 

 

 




