
Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo
Číslo smlouvy objednatele: SM 2017/0020
Číslo smlouvy zhotovitele: AV.16072.1.110

 „Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“

Městská část Praha 17
se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - Řepy
zastoupená ve věcech podpisu tohoto dodatku:
Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské části Praha 17

kontaktní telefon-obecně: 234 683 111 
IČO: 00231223
DIČ: CZ00231223
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-2000700399/0800

 (dále jen „objednatel“) na straně jedné 

a

„GEOSAN GROUP + PKS stavby a.s. – Centrum Na Chobotě“

Vedoucí společník 
GEOSAN GROUP a.s. 
IČO: 28169522
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupený: výkonným ředitelem, na základě plné moci 
                    výrobním ředitelem na základě plné moci 
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
číslo účtu: 

Společník 
PKS stavby a. s.
IČO: 46980059
se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou 
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930
zastoupený: na základě přiložené plné moci vedoucím společníkem GEOSAN GROUP a.s. 
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

uzavírají tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo

Čl. 1 Účel dodatku

1.1 Ve smyslu  ustanovení  článku XXVI. odst.  26.2 výše uvedené smlouvy se smluvní 
strany dohodly na následujících změnách smlouvy.
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Dodatek č. 4 Smlouvy 0 dílo
çíslo Smlouvy objednatele: SM 2017/0020
Císlo Smlouvy Zhotovitele: AV.16072.1.110

„Víceúčelové sportovní centrum Na Chobotě“

Městská část Praha 17
se sídlem: Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6 - epy
Zastoupená ve věcech podpisu tohoto dodatku:
Mgr. Jitkou Synkovou, StarOStkOu Městské části Praha I 7
kontaktní telefon-obecně: 234 683 111
IČO: 00231223
DIČ: CZ00231223
bankovní spojení: Česká spo itelna, a.S.
číslo účtu: 27-2000700399/0800
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

„GEOSAN GROUP + PKS stavby a.s. - Centrum Na Chobotě“

Vedoucí společník
GEOSAN GROUP a.S.
IČO: 28169522
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Zastoupený: _výkonným editelem, na Základě plne moci
_výrobním editelem na Základě plné moci

Zapsaný: v obchodním rejst íku vedeném Městským Soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

číslo účtu:_
_

Společník
PKS stavby a. s.
IČO: 46980059
se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zapsaný: v obchodním rejst íku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930
Zastoupený: na Základě p iložené plné moci vedoucím společníkem GEOSAN GROUP a.s.
(dále jen „zhotovitel“) na Straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě 0 dílo

ČI. 1 Účel dodatku

1.1 Ve SmySlu ustanovení článku XXVI. odst. 26.2 výše uvedené Smlouvy se Smluvní
strany dohodly na následujících Změnách Smlouvy.
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1.2 Tímto Dodatkem č. 4 se doplňují a mění články 

III. Předmět smlouvy a rozsah plnění
VII. Doba provedení díla
VIII. Celková cena za dílo a její splatnost 

výše uvedené smlouvy, a to, jak níže uvedeno. 

III. Předmět smlouvy a rozsah plnění

Předmět smlouvy se rozšiřuje o provedení víceprací se započtením méně prací nezbytných 
k pokračování  v provádění  díla  v rozsahu tohoto dodatku.  Rozsah je  dán změnovými  listy 
v příloze č. 1 Dodatku č. 4.
Součástí předmětu smlouvy je rovněž následující závazek zhotovitele, který se tak zavazuje, 
že:

1. Dopracuje  projektovou  dokumentaci  (DPS)  části  silnoproud  a  části  slaboproud  – 
oddíly  CCTV, Data,  EZS,  ACS  a  kompletně  přepracuje  projektovou  dokumentaci 
(DPS) v oddílech slaboproudu EPS a ERO, souhrnně pro objekty SO 01,03; SO 02; 
SO 15; SO 16 a SO 17, a to v tištěné podobě -6 paré a v elektronické podobě 1 x CD 
ve formátu pdf a  dwg. Dokumentace  bude zpracována k termínu 31.1.2019, pouze 
však  za  předpokladu,  že  objednatel  poskytne  neprodleně  (v  řádu  dnů  od  vyzvání 
zhotovitele)  a  řádně potřebnou součinnost  pro dopracování  uvedené DPS.  V rámci 
přepracování výše uvedené dokumentace bude zhotovitel koordinovat navržené řešení 
se  stávajícími  specialisty,  projektanty  oddílů  PBŘ,  VZT,  UT,  CHL,  MaR  a 
baz.technologie.  Součástí  zmíněné  dokumentace  bude  výkaz  výměr  části  Elektro 
k revizi  projektu  (rev.č.4),  který  po  odsouhlasení  objednatelem,  objednatel  předá 
zhotoviteli k ocenění. 

2. Dopracuje řešení akustického obkladu stěn sportovní haly v návaznosti na předanou 
akustickou studii od objednatele ze dne 4.7.2018, zpracovanou firmou Akustika Praha. 
Zpracované řešení bude splňovat požadavky ČSN 73 05027, pro typ a účel objektu – 
Sportovní hala – do 31. 1. 2019.

VII. Zahájení provádění díla a doba provedení díla

7.1 Termín dokončení rozsahu díla zakotveném ve smlouvě o dílo včetně dodatků č. 1 až 3, 
pouze však v rozsahu, který se překrývá s projektovou dokumentací revize 3, a v rozsahu 
tohoto dodatku, se prodlužuje na 27 měsíců a 6 dní od zahájení provádění díla. 

7.4 Zhotovitel  se zavazuje dokončit  níže uvedené činnosti  při vyhotovení díla v termínech 
níže uvedených:

d) kompletní opláštění  včetně zastřešení SO 01 nejpozději do 744 dnů od zahájení 
prací (zahájení provádění díla)

e) kompletní opláštění včetně zastřešení SO 02 nejpozději  do 762 dnů od zahájení 
prací (zahájení provádění díla).
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1.2 Tímto Dodatkem č. 4 Se doplňují a mění články

III. P edmět Smlouvy a rozsah plnění
VII. Doba provedení dfla
VIII. Celková cena za dflo a její Splatnost

Výše uvedené Smlouvy, a to, jak níže uvedeno.

III. P edmět smlouvy a rozsah plnění

P edmět Smlouvy se rozši uje o provedení Víceprací se Započtením méně prací nezbytných
kpokračování v provádění díla V rozsahu tohoto dodatku. Rozsah je dán Změnovými listy
V p íloze č. 1 Dodatku č. 4.
Součástí p edmětu Smlouvy je rovněž následující Závazek Zhotovitele, který Se tak ZaVaZuje,
Ze:

1. Dopracuje projektovou dokumentaci (DPS) části Silnoproud a části slaboproud -
oddíly CCTV, Data, EZS, ACS a kompletně p epracuje projektovou dokumentaci
(DPS) V oddílech Slaboproudu EPS a ERO, souhrnně pro objekty SO 01,03; SO 02;
SO 15; SO 16 a SO 17, a to V tištěné podobě -6 paré a V elektronické podobě 1 X CD
Ve formátu pdf a d. Dokumentace bude Zpracována k termínu 31.1.2019, pouze
Však Za p edpokladu, Že Objednatel poskytne neprodleně (V ádu dnů od VyZVání
Zhotovitele) a ádně pot ebnou Součinnost pro dopracoVání uvedené DPS. V rámci
p epracování výše uvedené dokumentace bude Zhotovitel koordinovat navržené ešení
se stávajícími specialisty, projektanty oddílů PB , VZT, UT, CHL, MaR a
baZ.technologie. Součástí Zmíněné dokumentace bude výkaZ Výměr části Elektro
kreViZi projektu (reV.č.4), který po odsouhlasení Objednatelem, objednatel p edá
Zhotoviteli k ocenění.

2. Dopracuje ešení akustického obkladu stěn sportovní haly V návaznosti na p edánou
akustickou studii od objednatele Ze dne 4.7.2018, Zpracovanou firmou Akustika Praha.
Zpracované ešení bude splňovat požadavky ČSN 73 05027, pro typ a účel objektu -
Sportovní hala - do 31. 1. 2019.

VII. Zahájení provádění díla a doba provedení díla

7.1 Termín dokončení roZSahu díla Zakotveném Ve smlouvě o dílo Včetně dodatků č. 1 až 3,
pouze Však V roZSahu, který se p ekrývá s projektovou dokumentací reViZe 3, a V rozsahu
tohoto dodatku, Se prodlužuje na 27 měsíců a 6 dní od Zahájení provádění díla.

7.4 Zhotovitel Se ZaVaZuje dokončit níže uvedené činnosti p i VyhotoVení díla V termínech
níže uvedených:

d) kompletní opláštění Včetně Zast ešení SO 01 nejpozději do 744 dnů od Zahájení
prací (Zahájení provádění díla)

e) kompletní opláštění Včetně Zast ešení SO 02 nejpozději do 762 dnů od Zahájení
prací (Zahájení provádění díla).
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VIII. Celková cena za dílo a její splatnost

Cena  Dodatku  č.  4  za  provedení  víceprací  a  méněprací  byla  stanovena  mezi 
účastníky takto:  

Cena bez DPH 23 699 539,19 Kč
DPH 21 %                                           4 976 903,23   Kč
Celkem s DPH                   28 676 442,42 Kč

Celková cena za dílo vč. Dodatku č. 4:

Cena bez DPH 351 644 561,94 Kč
DPH 21 %                             73 845 358,01 Kč
Cena s DPH    425 489 919,95 Kč

Zhotovitel prohlašuje, že jeho nároky na náklady za pronájem fasádního lešení budou 
zcela  uspokojeny  v rámci  stávajícího  smluvního  výkazu  výměr  a  nebude  tak 
uplatňovat vůči objednateli finanční nároky na prodloužený pronájem fasádního lešení 
ve  vazbě  na  provádění  fasádního  pláště  z tahokovu  a  kontaktního  zateplovacího 
systému.

Čl. 2 
Závěrečná ustanovení

2.1 Smluvní  strany  deklarují,  že  ostatní  části  smlouvy  zůstávají  tímto  dodatkem 
nezměněné.  Smluvní  strany  taktéž  považují  za  nesporné,  že  k dokončení  díla 
v rozsahu  předané  a  revidované  projektové  dokumentace  v revizi  3  a  revizi  4 
provedené na základě výše uvedených ustanovení zhotovitelem, je nutné učinit shodu 
ohledně  ocenění  dalších  prací,  které  projektová  dokumentace  obsahuje  či  z ní 
vyplývají, ve formě zakotvené smlouvou o dílo, a rovněž shodu o prodloužení termínu 
pro dokončení díla.  

2.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a  srozumitelně,  nikoliv  v  tísni  nebo  za  nápadně  nevýhodných  podmínek.  
Smluvní  strany se dohodly na celém obsahu dodatku a jeho autentičnost  potvrzují 
svým podpisem.

2.3 Tento  Dodatek  č.  4  je  vyhotoven  v pěti  stejnopisech  o  stejné  platnosti,  z nichž 
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních 
stran.

2.5 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv

2.6 Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr – změnové listy č. 7, 7a, 19h ARS, 19d ZTI, 19b 
VZT, 19c EL silno SO01 CH, 19c EL silno REV 03 SO01, 19c EL slabo SO02 I část, 
19c EL slabo SO02 II část, 19g ARS CH, 25a, 26, 27a, 29d, 33, 35, 35a, 43, 45, 46a, 
47, 48, 49, 55, 56.
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

VIII. Celková cena Za dílo a její splatnost

Cena Dodatku č. 4 za provedení víceprací a méněprací byla stanovena mezi
účastníky takto:

Cena bez DPH 23 699 539,19 Kč
DPH 21 % 4 976 903,23 Kč
Celkem s DPH 28 676 442,42 Kč

Celková cena Za dflo vč. Dodatku č. 4:

Cena bez DPH 351 644 561,94 Kč
DPH 21 % 73 845 358,01 Kč
Cena s DPH 425 489 919,95 Kč

Zhotovitel prohlašuje, že jeho nároky na náklady Za pronájem fasádního lešení budou
Zcela uspokojeny V rámci stávajícího smluvního výkazu výměr a nebude tak
uplatňovat vůči objednateli finanční nároky na prodloužený pronájem fasádního lešení
Ve vazbě na provádění fasádního pláště z tahokovu a kontaktního zateplovacího
Systému.

Cl. 2
Závěrečná ustanovení

Smluvní Strany deklarují, že ostatní části Smlouvy zůstávají tímto dodatkem
nezměněné. Smluvní Strany taktéž považují za neSpomé, že k dokončení díla
V rozsahu p edané a revidované projektové dokumentace V revizi 3 a revizi 4
provedené na základě výše uvedených ustanovení zhotovitelem, je nutné učinit Shodu
ohledně ocenění dalších prací, které projektová dokumentace obsahuje či z ní
Vyplývají, ve formě zakotvené smlouvou o dílo, a rovněž shodu o prodloužení termínu
pro dokončení díla.

Smluvní Strany prohlašují, že si tento dodatek p ed jeho podpisem p ečetly, že byla
uzav ena po vzájemném projednání podle jejich pravé a Svobodné vůle, určitě, Vážně
a srozumitelně, nikoliv V tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.
Smluvní strany se dohodly na celém obSahu dodatku a jeho autentičnost potvrzují
svým podpisem.

Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven v pěti Stejnopisech o Stejné platnosti, z nichž
objednatel obdrží t i vyhotovení a zhotovitel 2 Vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních
stran.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uve ejnění prost ednictvím registru smluv

P íloha č. 1: Oceněný Výkaz Výměr - změnové listy č. 7, 7a, 19h ARS, 19d ZTI, 19b
VZT, 19c EL Silno S001 CH, 19c EL silno REV 03 S001, 19c EL slabo S002 I část,
19c EL slabo S002 II část, 19g ARS CH, 25a, 26, 27a, 29d, 33, 35, 35a, 43, 45, 46a,
47, 48, 49, 55, 56.
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Příloha č. 2: Harmonogram realizace plnění
Příloha č. 3: Plná moc 

2.7 Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, se konstatuje, že uzavření tohoto Dodatku č. 4 smlouvy o dílo 
schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 17 na svém 3. jednání dne 9. 1. 2019, 
usnesením č. Us ZMČ 000001/2019.

V Praze dne: ...................................        V Praze dne: ........................................      

Za GEOSAN GROUP a. s 
.                                                               

......................................................               .......................................................
                   Zhotovitel Objednatel

       Ivan Havel, výkonný ředitel     Mgr. Jitka Synková, starostka
   

......................................................               
                Zhotovitel 
         Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel

    DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění 
a v souladu s usnesením ZMČ č Us ZMČ 000001/2019 ze dne 9. 1. 2019

se osvědčuje právní úkon spočívající v uzavření Dodatku č. 4 smlouvy o dílo
mezi MČ Praha 17 a GEOSAN GROUP a.s. + PKS stavby a.s.

 a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

....................................                             .....................................

Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17
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P íloha č. 2: Harmonogram realizace plnění
P íloha č. 3: Plná moc

2.7 Podle ustanovení § 43 odst. 1 Zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, Ve Znění
pozdějších p edpisů, se konstatuje, Že uzav ení tohoto Dodatku č. 4 smlouvy o dílo
Schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 17 na svém 3. jednání dne 9. 1. 2019,
usnesením č. Us ZMČ 000001/2019.

V Praze dne: ................................... V Praze dne: ........................................

Za GEOSAN GROUP a. s

Zhotovitel Objednatel
Ivan Havel, výkonný editel Mgr. Jitka Synková, starostka

Zhotovitel
Ing. Kamil Vykydal, výrobní editel

DoLoŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném Znění
a v senladn s usnesením ZMČ č Us ZMČ 000001/2019 ze dne 9. 1. 2019

Se osvědčuje právní úkon spočívající v uzav ení Dodatku č. 4 smlouvy o dílo
mezi MČ Praha 17 a GEOSAN GROUP as. + PKS stavby as.

a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením.

V Praze dne:

Pově ení členové zastupitelstva MČ Praha 17
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	DOLOŽKA

