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Evidenční číslo Smlouvy Objednatele: Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele: 

0224003051 16083196 

 

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ Č. 0224003051 

(dále jen „Dodatek“):  

 

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003, 

IČO: 282 44 532, 

DIČ: CZ699003361, 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

číslo účtu (CZK): 801812025/2700, 

 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

STRABAG a.s.  

se sídlem:                      Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 7634 

IČO: 60838744 

DIČ: CZ 60838744 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu (CZK): 1100029040/5500 

 

(dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“. 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Strany spolu uzavřely dne 18.10.2017 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce stání 1, 

Výměna nástupních mostů na stání 4 a 6 a Sektor B nástupní mosty na stání 10 a 11“ ev. č. 

Objednatele 0224003051, ev. č. Dodavatele 16083196 ve znění dodatku č.1 ze dne 21.12.2018 a 

dodatku č.2 ze dne 02.04.2019 (dále jen „Smlouva“), 

(B) Zhotovitel požádal o uvolnění krátkodobého zádržného (zajištění realizace Díla) za část Díla 
Rekonstrukce stání 1 dokončeného 11.9.2018 a za část Díla Výměna nástupního mostu na stání 6 
dokončeného 7.12.2018, který byl vlivem požadavku Objednatele na upravený harmonogram 
realizace částí Díla dle Pokynu k provedení změny č. 5 posunut do pozdějšího termínu, 

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně: 
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I. ZMĚNY SMLOUVY 

 

1.1 V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Preambuli a návaznosti na  
Pokyn k provedení změny č. 5, který tvoří přílohu č. 1/D1 Dodatku č.1, se ustanovení čl. 6.4. 
Smlouvy ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění: 

„6.4 Pro části Díla s názvem: Rekonstrukce stání 1 a Výměna nástupních mostů na stání 4 a 6 
bude Zádržné ve vztahu k uvedeným částem Díla Objednatelem Dodavateli vyplaceno 
samostatně pro části Díla s názvem: Rekonstrukce stání 1, Výměna nástupního mostu na 
stání 6 a samostatně pro část Díla s názvem: Výměna nástupního mostu na stání 4 po 
dokončení a protokolárním předání postupně a následovně: 

6.4.1  50 % (slovy: padesát procent) Zádržného ve vztahu k uvedeným částem Díla, po 
Řádném dokončení části Díla a do 20 (dvaceti) pracovních dnů od doručení 
písemné výzvy Dodavatele Objednateli k uvolnění Zádržného, která může být 
učiněna nejdříve 1. června 2019, a to samostatně pro část Díla s názvem: 
Rekonstrukce stání 1, Výměna nástupního mostu na stání 6 a samostatně pro 
část Díla s názvem: Výměna nástupního mostu na stání 4,  

6.4.2 45 % (slovy: čtyřicet pět procent) Zádržného ve vztahu k uvedeným částem Díla 
na základě písemné výzvy Dodavatele do 20 (dvaceti) pracovních dnů po 
uplynutí 60 kalendářních měsíců od Řádného dokončení částí díla, a to 
samostatně pro část Díla s názvem: Rekonstrukce stání 1, Výměna nástupního 
mostu na stání 6 a samostatně pro část Díla s názvem: Výměna nástupního 
mostu na stání 4 a  

6.4.3 5 % (slovy: pět procent) Zádržného ve vztahu k uvedeným částem Díla na základě 
písemné výzvy Dodavatele do 20 (dvaceti) pracovních dnů po uplynutí všech 
záručních dob a odstranění všech záručních vad částí Díla, a to samostatně pro 
část Díla s názvem: Rekonstrukce stání 1, Výměna nástupního mostu na stání 6 
a samostatně pro část Díla s názvem: Výměna nástupního mostu na stání 4.“ 

  

1.2 Upravuje se čl. 6.6. Smlouvy z důvodu ponechání celé Bankovní záruky (Zajištění realizace Díla) 
do úplného dokončení Díla,  ustanovení čl. 6.6. Smlouvy ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým 
textem v následujícím znění: 

„6.6. Bankovní záruka nebo Kauce bude Dodavateli vrácena výhradně na základě písemné 
výzvy Dodavatele, a to do 20 (dvaceti) pracovních dnů po doručení výzvy Objednateli a 
i) Řádném dokončení Díla nebo ii) za splnění podmínky, že finanční částka Zádržného 
zadržena Objednatelem dle odst. 6.2 Smlouvy již dosáhla minimálně částky ve výši 
10.000.000 Kč.“  

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 

2.2 Dodavatel bere na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv. 
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III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek 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. 

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a 
Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. 

3.4 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily 
své podpisy. 

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly. 

Datum:  3.6.2019 Datum:  23.5.2019 
Za Objednatele: Za Dodavatele: 
 
 
Podpis:  

__________________________ 

 
 
Podpis:  

__________________________ 
Jméno:  
 

Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA   Jméno:  Ing. Aleš Fišer  
 

Funkce: předseda představenstva  
Letiště Praha, a.s.  

Funkce:  prokurista 
STRABAG a.s. 

    

Podpis:  

__________________________ 

Podpis:  
 
 
 
 
 
__________________________ 

Jméno:  Ing. Jiří Kraus   Ing. Radim Aulický 
Funkce:  místopředseda představenstva  

Letiště Praha, a.s. 

 prokurista 
STRABAG a.s. 

    
 

 


