
EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturální a Investiční fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Dodatek č. 1 

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ. 
UIJ.otie A ltlOVÝCHovY 

ke Smlouvě o dílo č. 18 62 995 011 uzavřené dne 2. 8. 2018 na veřejnou 

zakázku INFRASTRUKTURA_Rekonstrukce laboratoří-opakování 

1. Smluvní strany:

Objednatel: 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

se sídlem: Technická 1905/5, Praha 6- Dejvice, PSČ 160 00 

zastoupená: xxxxx, rektorem 

IČO: 60461373, DIČ: CZ60461373 

Bankovní spojení: xxxxx, 

č. účtu: xxxxx, IBAN: xxxxx, SWIFT: xxxxx

(dále jen "Objednatel") 

Zhotovitel: 

PROXI MA a.s. 

se sídlem: Charlese de Gaulla 800/3, Bubeneč, 160 00 Praha 6 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4616 

jejímž jménem jedná xxxxx, statutární ředitel 

Bankovní spojení: xxxxx

Číslo účtu vedeného u správce daně: xxxxx 

IČO: 609 16 478 

DIČ: CZ60916478 

(dále jen "Zhotovitel") 

Objednatel a Zhotovitel (dále společně jen "Smluvní strany" nebo každý z nich samostatně jen 
"Smluvní strana") 

se v souladu s článkem XV., odst. 2 smlouvy ze dne 2. 8. 2018 (dále jen "smlouva") dohodli na její 
změně a doplnění jak stanoví tento dodatek. 

*** * * * * * * *** 



*** * *
* * 
* * 
***

EVROPSKÁ UNIE 
Evropské strukturálnl a lnvastičnl fondy 
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělllw!nl 

2. Předmět dodatku

Smlouva se mění a doplňuje následovně: 

2.1 V článku V. se odst. 1 vypouští a nahrazuje je novým odst. 1 následujícího znění: 

,,1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

a) Cena bez DPH 50 783 453,32 Kč

b) 21% DPH 10 664 525,20 Kč

c) Cena včetně 21% DPH 61 447 978,52Kč

Ill. Závěrečná ujednání 

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, které nejsou tímto dodatkem dotčeny, zůstávají nezměněny v 
platnosti. 

3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění. 

3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. 
Každá Smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na znamení 
toho, že obsah dodatku odpovídá jejich skutečné a svobodné vůli, ho podepsaly. 

Přílohy: Příloha č. 1-Příloha č. 5 smlouvy -Technický změnový list č. 1, 3, 5 - 7, 10, 13, 16, 17,18, 20 
-28

V Praze dne 1.4.2019 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

.................................................................. .................................................................. 
xxxxx xxxxx
rektor Vysoké školy chemicko - technologické v Praze PROXIMA a.s.       

 Příloha č. 1 dodatku Příloha č. 5 smlouvy 

V Praze dne 29.3.2019 

Technický změnový list č. 1, 3, 5 - 7, 10, 13, 15 - 18, 20 - 27 
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