
 

 

DODATEK č.7 ke SMLOUVĚ NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  
 

 „Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/ Ruzyně“  
 

(dále jen „Dodatek č. 7“) 
 

 
ev. č. Objednatele: 0224000646  
ev. č. Zhotovitele: 6108/MP    

 
 

Smluvní strany 

 

Letiště Praha, a. s., IČO: 28244532, se sídlem K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 
14003, DIČ: CZ699003361 

 (dále jen “Objednatel”) 

a   

METROPROJEKT Praha a.s., IČ:45271895, se sídlem I.P.Pavlova 2/1786, Praha 2, PSČ 120 
00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 
1418, DIČ: CZ 45271895, jejímž jménem jedná Ing. David Krása, předseda představenstva a 
Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva,  

VPÚ DECO PRAHA a.s., IČ 60193280, se sídlem Podbabská 1014/20, Praha 6, PSČ 160 00, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 2368, 
DIČ CZ60193280,  

OBERMEYER HELIKA, a.s., IČ 60194294, se sídlem Beranových 65, Praha 9-Letňany, PSČ 
199 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, 
vložka 2449, DIČ CZ60194294,  

jako účastníky sdružení právnických osob „ MP+VPÚ+HELIKA - Paralelní RWY“ 

na straně druhé  

  

(dále jen “Zhotovitel”) 

 
(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako “Smluvní strany” nebo kterýkoli 
z nich samostatně jen jako “Smluvní strana”) 
 
 
 

Preambule: 
Vzhledem k tomu že: 
 

(A) Smluvní strany uzavřely dne 10.4.2013 smlouvu na vytvoření projektové dokumentace  
„Paralelní RWY 06R/24L, letiště Praha/ Ruzyně“, ev. č. Objednatele 0224000646 ve 
znění Dodatku č.1 ze dne 30.9.2013, Dodatku č.2 ze dne 23.4.2014,   Dodatku č.3 ze 
dne 25.2.2015, Dodatkem č.4 ze dne 24.4.2017, Dodatkem č.5 ze dne  24.11.2017 a 
Dodatkem č.6 ze dne 21.12.2018 (dále jen „Smlouva“), 

(B) Vzhledem k faktu, že pro navazující projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, 
pořízení souhlasných stanovisek, podání žádosti o územní rozhodnutí včetně 
provedení všech úkonů k tomu nezbytných a zapracování připomínek do Projektové 
dokumentace byly vybrány varianty popsané v článku 1.1.1.2, odst. c) a d), a tím 
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pádem nelze u plnění v článku 1.1.1.2, odst. a) a b) aplikovat původní platební 
podmínky 

se Smluvní strany dohodly na znění Dodatku č. 7 ke Smlouvě takto: 

 
 

Čl. I. 
 

1. Ustanovení článku 3.3.2 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazují následujícím 
zněním: 
 

 „3.3.2 - Projektová dokumentace - Objednatel se zavazuje uhradit cenu jednotlivých 
Dílčích plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2 a) této Smlouvy ve čtyřech částech na základě faktur 
vystavených Zhotovitelem, a to vždy za dodané části těchto Dílčích plnění, po jejich úplném 
a řádném dokončení Zhotovitelem, na základě předávacího protokolu potvrzeného 
Objednatelem. Pro vystavování faktur za části Dílčího plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2 a) platí, 
že lze vystavit faktury do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění po odevzdání 
pracovních kopií Projektové dokumentace, do maximální výše 50% z ceny Dílčího plnění 
po odevzdání finálních vyhotovení Projektové dokumentace s tím, že ve faktuře bude 
vyznačena pozastávka ve výši 1 104 000,-Kč. Tato pozastávka bude Objednatelem 
uvolněna po zajištění projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, pořízení 
souhlasných stanovisek včetně zajištění vydání územního rozhodnutí a provedení 
případných úprav DUR požadovaných dotčenými orgány státní správy. V případě, že 
Objednatel nevyzve Zhotovitele k zahájení prací dle odst. 3.1.2.4. Smlouvy do 30. 11. 
2015, bude pozastávka uvolněna na výzvu Dodavatele do 1 měsíce po uplynutí této lhůty. 
Zbývající část do maximální výše 10% ceny Dílčího plnění, která měla být původně 
uhrazena po vydání pravomocného územního rozhodnutí, bude vzhledem ke skutečnosti, 
že nelze z rozhodnutí Objednatele o výběru varianty tento krok dokončit, uhrazena po 
nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 7, a to na základě faktury Zhotovitele. 

Pro vystavování faktur za části Dílčího plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.2 b) platí, že lze vystavit 
faktury do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění po odevzdání pracovních kopií 
Projektových dokumentací, do maximální výše 20% z ceny Dílčího plnění po odevzdání 
finálních vyhotovení Projektových dokumentací, do maximální výše 30% po zajištění 
projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných stanovisek 
včetně zajištění vydání územního rozhodnutí. Zbývající část do maximální výše 10% ceny 
Dílčího plnění, která měla být původně uhrazena po vydání pravomocného územního 
rozhodnutí bude vzhledem ke skutečnosti, že nelze z rozhodnutí Objednatele o výběru 
varianty tento krok dokončit, uhrazena po nabytí účinnosti Dodatku č.7, a to na základě 
faktury Zhotovitele. 

Pro vystavování faktur za části Dílčího plnění dle čl. 1 odst., 1.1.1.2 c) a 1.1.2 d) platí, že 
lze vystavit faktury do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění po odevzdání pracovních 
kopií Projektových dokumentací, do maximální výše 40% z ceny Dílčího plnění po 
odevzdání finálních vyhotovení Projektových dokumentací, do maximální výše 10% po 
zajištění projednání DUR s dotčenými orgány státní správy, pořízení souhlasných 
stanovisek včetně zajištění vydání územního rozhodnutí a zbývající částí ceny Dílčích 
plnění po vydání pravomocného územního rozhodnutí. 

Pro vystavení faktur za část Dílčího plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.4 platí, že lze vystavit faktury 
do maximální výše 100% na základě oboustranně potvrzeného předávacího protokolu. 

2. Ustanovení článku 3.3.3 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazují následujícím 
zněním:  
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„3.3.3 - Inženýrská činnost - Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé poměrné části 
z Ceny dílčího plnění za poskytnutí Inženýrské činnosti na základě faktur vystavených 
Zhotovitelem, a to vždy po jejím úplném a řádném dokončení Zhotovitelem. Pro 
vystavování faktur za dílčí plnění dle čl. 1 odst. 1.1.1.3 a 1.1.1.5 platí, že lze vystavit 
faktury do maximální výše 90% po zajištění projednání DUR (DSP) s dotčenými 
orgány státní správy, provedení všech úkonů nezbytných pro vydání pravomocných 
územních rozhodnutí (stavebních povolení) včetně úkonů v rámci případných 
odvolacích řízení a do maximální výše 10% po vydání pravomocného územního 
rozhodnutí (stavebních povolení).“  

 
 

Čl. III. 
 

1. Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 7 nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 

 
2. Dodatek č. 7 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. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 7 nedotčená zůstávají v platnosti beze 

změny. 
 

4. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 
tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.   

 
5. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 7 k němu Smluvní 

strany připojily své podpisy. 
  



 4 

 

 

 

Za Objednatele:       Za Zhotovitele: 

V Praze dne 2. 7. 2019     V Praze dne 6. 6. 2019 

 
 
 
………………………………….     …………………………………. 
Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA      Ing. David Krása  
předseda představenstva  předseda představenstva 
Letiště Praha, a.s.                METROPROJEKT Praha a.s. 
  
        
 
 
…………………………………. …………………………….. 
Ing. Jiří Kraus       Ing. Vladimír Seidl 
místopředseda představenstva     místopředseda představenstva 
Letiště Praha, a.s.       METROPROJEKT Praha a.s. 

 

 


