
Dodatek č. 3 SMLOUVY O DíLO č. 1/2014  

uzavřené v souladu s ustanovením § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen "Obchodní zákoník")  

(dále jen "Smlouva")  

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany v souladu s článkem XII, bod 12.3  

Smlouvy na "Zpracování kompletní projektové dokumentace, výkon AD a provedení  

souvisejících činností s cílem stavebně a technicky rehabilitovat a optimálně využít prostory  

Petschkovy vily pro potřeby činností objednatele" podle níže uvedených podmínek  

Památník národního písemnictví  

 Se sídlem:  Strahovské nádvoří 132/1, Praha 1-11838  

 IČ:  00023311  
 
DIČ:  

Zastoupená:  

Kontaktní osoba:  

E-mail:  

Telefon:  

 

CZ00023311  

Mgr. Zdeněk Freisleben, ředitel  

Milan Kerekanič  

kerekanic@pamatnik-np.cz 

731448562  

 
(dále jen "objednatel")  

a  

VPÚ DECO PRAHA a.s.   
Se sídlem:  

IČ:  

DIČ:  

Zastoupený:  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Kontaktní osoba:  

Email:  

Telefon:  

 

Podbabská 1014/20, 16000 Praha 6  

60193280  

CZ60193280  

Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva  

Ing. Markéta Miková, člen představenstva  

Expobank CZ a.s.  

5145800001/4000  

Ing. Zdeněk Sůva, ředitel ateliéru pozemních staveb  

suva@vpupraha.cz 

724359862  

 
(dále jen "zhotovitel")  

(společně též jako "smluvní strany" a samostatně také jako "smluvní strana")  

tento  

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 2. 2014 (dále jen "Dodatek č. 3")  

mailto:kerekanic@pamatnik-np.cz
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I.  

Preambule  

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 2. 2014 na základě výsledku zadávacího řízení na  

zadání veřejné zakázky s názvem "Zpracování projektové dokumentace" (dále jen  

"Veřejná zakázka"}, zadávané v souladu se zákonem Č. 137/2006 Sb., o veřejných  

zakázkách ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo, jejímž předmětem je  

zpracování kompletní projektové dokumentace, výkon AD a provedení souvisejících  

činností s cílem stavebně a technicky rehabilitovat a optimálně využít prostory  

Petschkovy vily pro potřeby činností objednatele.  

1.2. Vzhledem k tomu, že se v průběhu rekonstrukčních prací na objektu a zpřístupnění celé  

fasády zjistilo, že objem oprav je nutné oproti původním předpokladům zajistit  

v daleko větším rozsahu, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku Č. 3 ke  

Smlouvě.  

II.  

Předmět dodatku  

2.1. Identifikace Smluvních stran - zhotovitel se v celém rozsahu ruší a nahrazuje se tímto  

zněním:  

VPÚ DECO PRAHA a.s.   
Se sídlem:  

IČ:  

DIČ:  

Zastoupený:  

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Kontaktní osoba:  

Email:  

Telefon:  

 

Podbabská 1014/20, 16000 Praha 6  

60193280  

CZ60193280  

Ing. Lubor Hoďánek, MBA, předseda představenstva  

Ing. Václav Sejk, místopředseda představenstva  

Ing. Markéta Miková, člen představenstva  

ČSOB, a.s.  

2689681/0300  

Ing. Zdeněk Sůva, ředitel ateliéru pozemních staveb  

suva@vpupraha.cz 

724359862  

 
2.2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čI. I. Předmět smlouvy, odst. 1.2.  

Smlouvy a to tak, že původní znění článku I. odst. 1.2. Smlouvy, ve znění dodatku Č. 1 a  

dodatku Č. 2 se doplňuje o nový odstavec 1.2.7. Projekt generální opravy fasády.  

1.2.7 Projekt generální opravy fasády  

Tato fáze zahrnuje:  

(a) vypracování projektu v rozsahu vyhlášky Č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů,  
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(b) položkový rozpočet stavby, vč. přehledného (oceněného) výpočtu výkazu výměr  

jednotlivých položek, součinnost při zpracování zadávací dokumentace VZ a při  

výběrovém řízení zhotovitele  

(c) dokumentace včetně rozpočtu stavby a výkazu výměr bude vydána v šesti provedeních  

v tištěné podobě a ve dvou provedeních v digitalizované formě PDF a ve dvou  

provedeních v digitalizované formě DWG.  

(d) výkon AD  

2.3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení či. II. Doba a místo plnění Díla, odst. 2.1.  

Smlouvy a to tak, že původní znění čI. II. odst. 2.1. Smlouvy, ve znění dodatku Č. 1 a  

dodatku Č. 2 se doplňuje o následující text:  

Zpracování a předání nového projektu Závazná lhůta do 30 pracovních dnů od  

rekonstrukce fasády podpisu tohoto Dodatku č. 3 ke SoD a  

následné písemné výzvy Objednatele  

2.4. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čI. III. Cena a platební podmínky,  

odst. 3.1. Smlouvy a to tak, že původní znění čI. III. odst. 3.1. Smlouvy, ve znění dodatku  

Č. 1 a dodatku Č. 2 se doplňuje o následující text:  

3.1. Cena za řádné provedení Díla specifikovaného v článku 1.2. této Smlouvy ve znění  

dodatků Č. 1 a Č. 2 je stanovena následovně:  

 
Činnost  Cena v Kč bez DPH  DPH  Cena v Kč s DPH  

Projekt generální  162500,-  34125,-  196625,-  

opravy fasády     

Autorský dozor     

(předpoklad 3 měsíce)  57600,-  12096,-  69696,-  

2.5. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čI. IV. Práva a povinnosti smluvních  

stran, podmínky provedení díla a to tak, že původní znění čI. IV Smlouvy, ve znění dodatku  

Č. 1 a dodatku Č. 2 se doplňuje o následující odstavec 4.9.  

4.9. Zhotovitel v rámci předmětu plnění dle dodatku Č. 3 nezajišťuje inženýrskou činnost  

ani projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy.  

2.6. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čI. XI. Kontaktní osoby, odst. 11.1.  

písmo b) Smlouvy a to tak, že původní znění čI. XL, odst. 11.1. písmo b) Smlouvy, ve znění  

dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje se tímto textem:  

 b)  Za zhotovitele VPÚ DECO PRAHA a.s.:  

ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Sůva  

korespondenční adresa: Podbabská 1014/20, Praha 6, 16000  



     
1  '  

tel: 724359862  

email: suva@vpupraha.cz 

ve věcech technických: Martin Pražský  

korespondenční adresa: Podbabská 1014/20, Praha 6, 16000  

tel: 776803422  

email: prazsky@vpupraha.cz  

III.  

Závěrečná ustanovení  

3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel  

obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.  

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.  

3.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy ve znění jejího dodatku Č. 1 a  

dodatku Č. 2 tímto dodatkem Č. 3 nedotčená zůstávají v platnosti.  

3.3. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí a jeho obsahem, že  

tento byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na  

důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.  

1 6 -01- 2019  
V Praze dne  ...................................................... .  

 V Praze dne  . 1.(./: .. ~.r. 
 .  

Objedn tel:  

Památ ík národního písemnictví  

Mgr. Zd  

ředitel  

VPÚ DECO PRAHA a.s.  

Ing. Markéta Miková  

člen představe~stva  
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