
INVMHMP

(1Hf1PP07HSBMKStejnopis C.:
A*DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace a výkon

autorského dozoru 
stavba č. 0100 TV Zbraslav, etapa 0015 Žabovřeská
číslo smlouvy ob jednatele: Dl L/20/04/000159/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 21-5071-0100

2019

I.
SMLUVNÍ STRANY

Hlavní mčsto Praha
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Mariánské náměstí 2. 110 01 Praha I 
00064581,
CZ00064581 reg. dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném 
znění

bankovní spojeni: PPF banka a.s., Praha 
číslo účtu: 
jednající:

20028-5157998/6000
Ing. Karel Prajer. ředitel odboru investičního Magistrátu hlavního 
města Prahy

Mandatář stavby/TDI:
ZA VOS s.r.o.
na základě objednávky č. OM1/OBJ/290/10 ze dne 26. 4. 2010 a dle plné moci zc dne 
26.4.2010
sídlem Praha 2, Vinohradská 2516/28, 120 00 
provozovna: Františka Kadlece 16, Praha 8. 180 00 
IČO: 60203013
Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25372 
Zastoupené ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti 
(dále jen ..objednatel")

DIČ: CZ60203013

a

Sweco Hydroprojekt a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ: 
zapsána:

Praha 4. Táborská 31, PSC 14016
26475081 
CZ26475081

v obchodním rejstříku vedeným B 7326 vedená u Městského 
soudu v Praze,
Komerční banka a.s. pobočka Praha 4 
1700041/0100

bankovní spojeni: 
číslo účtu:
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Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva 
Ing. Vladimír Mikule. místopředseda představenstva 
Ing. Nikola Gorelová. členka představenstva

ednající:J

osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém
rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy 
představenstva, nebo písemně pověřeným členem.

(dále jen „zhotovitel")

II. ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

1. Objednatel sděluje zhotoviteli, že došlo ke změně názvu příslušného odboru 
Magistrátu hlavního města Prahy. S účinnosti od 1.1.2019 byl zrušen odbor 
technické vybavenosti za současného převedeni jeho činnosti do odboru 
strategických investic, jehož název byl změněn na odbor investiční.

2. Objednatel sděluje zhotoviteli, že došlo ke změně v zastupující osobě, kdy 
ředitelem odboru investičního je Ing. Karel Prajer.

III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo v souladu s pokynem 
projektantovi stavby č. P7.1 vydaným OTY MHMP dne 15. 6. 2018.

1. V ustanovení článku II odst. 1 smlouvy se část plněni zhotovení projektové 
dokumentace pro stavební povoleni, tj. 1. fáze (dále jen „DSP"), rozděluje 
na 2 etapy, a to následovně:
I. fáze - DSP etapa I a: od ul. E. Přemyslovny po ul. U Kostrounku
I. fáze - DSP etapa 1 b: od ul. U Kostrounku po křižovatku ulic K Peluňku x U
Pumpy
Aktualizace etapy Ib na základě nových skutečnosti z roku 2017 - přeložený 
vodovod vdaném úseku etapy Ib, nesouhlas se zásahem do oplocení majitele 
nemovitosti p.ě. 769.

2. V ustanoveni článku IV odst. 1 smlouvy se doplňuje doba plnění pro 
předmět tohoto dodatku, a to následovně:
Čistopis I. fáze - DSP etapa la: do I týdne od podpisu tohoto dodatku.
I. fáze - DSP etapa lb: do 2 týdnů po datu předáni výsledku z projednáni změn 
technického řešeni.
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3. Celková cena díla uvedená v článku V odst. 1 Smlouvy se navyšuje I. fáze 
DSP o 182.000,-Kč bez DPH a nové ledy činí 1.856.000,-Kč bez DPH a 
2.245.760,-Kč včetně DPH.

Rekapitulace ceny díla:
Cena bez DPH v DPH 21% Cena vč. DPH

v Kč v KčKč

2 025 540.00Původní cena dle SOD 1 674 000.00 351 540.00
z toho:

I. fáze-DSP I 163 000.00 244 230.00 1 407 230,00

395 000.00 82 950,00 477 950,00II. fáze - DZS

140 360,00III. fáze - AD 116 000,00 24 360,00

220 220,00Cena dodatku č. 1 182 000,00 38 220,00

2 245 760,00Nová cena vč. dodatku č. 1 I 856 000,00 389 760,00

814 100,00 170 961,00 985 061.00Uhrazeno k 31.12.2018 70% DSP

1 260 699,00Zbývá k úhradč 1 041 900,00 218 799.00
z toho:

111 489,00 642 389,00nová cena 1. fáze - DSP 530 900,00

431 304,50z toho: 1. fáze - etapa la
1. fáze - etapa 1 b

356 450,00 74 854,50

36 334.50 211 084.50174 450,00

477 950.00Cena II. fáze - DZS 395 000,00 82 950,00

24 360.00 140 360,00Cena III. fáze - AD 116 000,00

Fakturace Etapy Ia a Ib bude probíhat v souladu s článkem V. Smlouvy o dílo s tím, že 
bude fakturována navýšená cena za I. fázi díla. Navýšeni DSP v tomto dodatku č. I bude 
fakturováno po předložení stavebního povolení s nabytím právní moci včetnč zbývajících 
30% dle původní Smlouvy o dílo.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškeré změny a doplňky dodatku č. I mohou být provedeny jen formou 
písemných dodatků, které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami 
nedílnou součásti tohoto dodatku č. I.

2. Smluvní strany výslovné souhlasí s tím. aby tento dodatek č. I byl uveden v 
Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejné přístupná a 
která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku č. I. číselné 
označení tohoto dodatku č. I a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažuji za obchodní tajemství ve 
smyslu §504 zákona 89/2012 Sb.. občanský zákoník a uděluji svoleni k jejich užiti 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejněni tohoto dodatku č. 1 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 hl. m. Praha.
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4. Zhotovitel bere na vědomí. že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
poskytováni informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, 
aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku č. I byly bez výjimky poskytnuty 
třetím osobám, pokud o né požádají.

5. Dodatek č. I je vyhotoven v 7 stejnopisech s platnosti originálu, z nichž objednatel 
obdrží 6 vyhotoveni a zhotovitel I vyhotoveni.

6. rento dodatek Č. I nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, účinnost 
zveřejněním v registru smluv.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, jeho obsahu 
porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné 
důvody, pro které by tento dodatek č. 1 nemohl být řádně plněn nebo které by 
způsobovaly neplatnost tohoto dodatku č. I a že je projevem jejich pravé, 
svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, 
a dále že tento dodatek č. 1 nebyl ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se 
dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto dodatku č. 1 odpovídají skutečnosti, 
což vše níže stvrzuji svými podpisy.

8. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady hl. m. Prahy č. 887 zc dne 13.5.2019 
k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. 
Prahy je uzavření dodatku č.l Smlouvy o dílo v plné kompetenci ředitele 
zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL 

Sweco Hydroprojckt a.s.Hlavní město Praha

Podpis:Podpis:

Jméno:Jméno: Ing. Karel Prajer/ 

Funkce: ředitel odboru investičního 

Magistrálu hlavního města Prahy

Milan Moravec, Ph.D.Ing. Vladimír Mikulg/
Funkce: místopředseda představenstva ^edseda Představenstva

Datum: './/7líOlCl Datum: 4$• 2^9
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