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Stejnopise.:

Kontrolní číslo: K-986-104-480

Dodatek č. 4

ke smlouvě č. MAN/21/04/005971/2012 
uzavřené dne 17.12.2012

na zajištění inženýrské činnosti pro stavby „č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba a č. 9524 
Strahovský tunel 3. stavba44 (9. etapa, SO 8101 odvodňovací štola)

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Hlavní město Praha
sídlem: 110 01 Praha 1, Mariánské náměstí 2
zastoupené: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem Odboru investičního MHMP 
IČ9: 00064581
DIČ: CZ00064581 registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb„ o DPH v platném znění 
bankovní spojení::
číslo účtu:ti!

(dále jen „mandanť4)

a

VIS, a.s.
se sídlem: 147 01 Praha 4, Bezová 1658/1 
IČO: 60192712
DIČ: CZ60192712, registrována dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. Zn. B 2257 
zastoupená: Ing. Petrem Kalabisem, předsedou představenstva společnosti VIS, a.s. 
bankovní spojení: B^SESSfišiSflBSSSSSIij
č.ú.:

(dále jen „mandatář")

Preambule
Vzhledem k tomu, že

(A) Hlavní město Praha a společnost VIS a.s. uzavřeli dne 17. prosince 2012 Mandátní 
smlouvu č. MAN/21/04/005971/2012 na zajištění inženýrské činnosti pro stavby 
„č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba a stavba č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba44, které 
jsou součástí Souboru staveb Městského okruhu v úseku Malovanka - Pelc/Tyrolka za 
celkovou cenu 51 790 000,- Kč včetně DPH (dále též jako „Mandátní smlouva44).

(B) V průběhu výstavby Souboru staveb Městského okruhu v úseku Malovanka - 
Pelc/Tyrolka došlo k jejímu prodloužení, k němuž došlo v důsledku nepředvídatelných
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okolností způsobených zejména složitostí a rozsáhlostí celé stavby. Vlivem těchto 
okolností pak došlo k prodloužení termínu výstavby a zkušebního provozu stavby 
č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba, a stavby č. 9524 Strahovský tunel 3. stavba. 
Mandátní smlouva předpokládala termín dokončení stavby do 31. 12. 2016.

(C) V návaznosti na prodloužení lhůty dokončení a zkušebního provozu staveb č. 0065 - 
Strahovský tunel 2. stavba a č. 9524 - Strahovský tunel 3. stavba (9. etapa, SO 8101 
odvodňovací štola) je třeba upravit odměnu mandatáře, a to při splnění § 222 odst. 5 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněm pozdějších předpisů

(D) Předmětem Dodatku č. 4 je tedy navýšení částky za inženýrskou činnost v návaznosti na 
odst. A-D Preambule.

UZAVÍRAJÍ Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4
k Mandátní smlouvě (dále jen „Dodatek č. 4“):

I.
Úprava odměny mandatáře a platební podmínky

Cena za inženýrskou činnost celkem:
Cena bez DPH DPH 20%

Celková cena 47 227 869,00 Kč 61 206,00 Kč 9 853 586,19 Kč 57 142 661,19 Kč 
dle dodatku č. 3
navýšení ceny
dle dodatku č. 4
celková cena 
vč. Dodatku č. 4

celkem vč. DPHDPH 21%

624 942,99 Kč 3 600 861,99 Kč2 975 919,00 Kč

50 203 788,00 Kč 61 206,00 Kč 10 478 529,18 Kč 60 743 523,18 Kč

Z toho cena na inženýrskou činnost pro stavbu č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba:

DPH 21% celkem vč. DPH 

8 809 849,65 Kč 51 087 552,25 Kč
DPH 20%

Celková cena 42 223 363,00 Kč 54 339,60 Kč 

dle dodatku č. 3
navýšení ceny 2 788 917,00 Kč 

dle dodatku č. 4
celková cena 45 012 280,00 Kč 54 339,60 Kč 
vč. Dodatku č. 4

Cena bez DPH

585 672,57 Kč 3 374 589,57 Kč

9 395 522,22 Kč 54 462 141,82 Kč
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Z toho cena na inženýrskou činnost pro stavbu č. 9524 Strahovský tunel 3.stavba 
(9.etapa, SO 8101 odvodňovací štola):

Cena bez DPH DPH 20%
Celková cena 5 004 506,00 Kč 6 866,40 Kč 1 043 736,54 Kč 6 055 108,94 Kč
dle dodatku č. 3
navýšení ceny 187 002,00 Kč 

dle dodatku č. 4
celková cena 5 191 508,00 Kč 6 866,40 Kč 1 083 006,96 Kč 6 281 381,36 Kč
vč. Dodatku č. 4

DPH 21% celkem vč. DPH

39 270,42 Kč 226 272,42 Kč

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Mandátní smlouvy č. MAN/21/04/005971/2012. Ostatní 
ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze 
změny v platnosti.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o smluvních stranách, číselném označení Dodatku, text tohoto Dodatku a datum jeho 
podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Mandatář bere na vědomí, že hl. město Praha je povinno na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím 
v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez 
výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
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5. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, z nichž pět vyhotovení obdrží mandant a dvě vyhotovení mandatář.

6. Tento Dodatek nabývá platnosti po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti po zveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah a smysl tohoto Dodatku, že rozumí jeho 
obsahu a smyslu a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz připojují 
vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

8. V souladu s usnesením Rady hlavního města Prahy ze dne 26. 6. 2018, č. 1720 nevyžaduje 
přijetí tohoto Dodatku souhlas Rady hlavního města Prahy.

V Praze dne
1 k -02- 2019

mandatářmandant

Ing. Petr Kalabis 
předseda představenstva VIS, a.s.

Ing. Karel Prajer 
ředitel Odboru investičního 

Magistrátu hl.m. Prahy
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