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Stejnopis č.

Dodatek č. 1 ke 

SMLOUVĚ O DÍLO
k provedeni stavby č. 6963 Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař, ostrove 

etapa 0008 Kompenzační opatření
Příjezdová komunikace

číslo smlouvy objednatele: Dl L/21/06/006433/2019 

číslo smlouvy zhotovitele: D4/29/2019

uzavřené podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„NOZ"). níže uvedeného dne, mčsice a roku mezi:

1. Hlavni mčsto Praha
Se sídlem: Mariánském náměstí 2, 110 00 Praha 1. Staré Mčsto 
IČO: 000 64 581 
DIČ: CZ00064581
Bankovní spojení: PPF banka a.s.. Praha 
Číslo účtu.: 20028-5157998/6000
Zastoupené: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního. Magistrátu hlavního 
města Prahv

(dále jen ..Objednatel")

2. Metrostav a.s.
Se sídlem: 
IČO:

Koželužská 2450/4. 180 00 Praha 8
00014915
CZ00014915
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. 
vložka 758
Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a Ing. Jánem 
Dudášem. členem představenstva

DIČ:
Zapsána:

Zastoupen:

(dále jen „Zhotovitel")

dále objednatel a zhotovitel společné jen jako „smluvní strany"

I. Předmět Dodatku

1) Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna čísla účtu Zhotovitele z důvodu chybně 
uvedeného čísla účtu v záhlaví původní smlouvy o dílo č. Dl L/21 /06/00643 3/2019 (dále 
jen „Smlouva").



2) Tento dodatek č. 1 mční v záhlaví Smlouvy číslo účtu Zhotovitele, které nové zní: 

- Číslo účtu: 1809071/0100

II. Ostatní ujednání

1) Temo dodatek č. 1 je nedílnou součásti Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, které 
nejsou tímto dodatkem výslovné dotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

2) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím. aby uvedený Dodatek č. 1 byl uveden v 
Centrální evidenci smluv (dále jen ,,CES“) vedené hl. m. Prahou, která je veřejné 
přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu a číselné označení 
dohody, datum jejího podpisu a text tohoto dodatku.

3) Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 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 jakýchkoliv dalšíchpodmínek.

4) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 7 stejnopisech s platností originálu, z nich 5 obdrží 
objednatel a 2 zhotovitel.

5) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
6) Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Dodatku č. 1, že s jeho obsahem 

souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv za nevýhodných podmínek, dále
neodporuje zákonu a nepříči se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

7) V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13.05.2019 - O svěřeni 
nevyhrazených pravomocí Rady HMP magistrátu hl. m. Prahy je uzavření Dodatku č. 1 
k objednávce v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru MHMP.

ze

V Praze dne V Praze dne1 0 -09- 2019 1 0 -09- 2019
za Objednatele za Zhotovitele

lng. Karel Prajeí
ředitel odboru investičního 
Magistrátu hlavního města Prahy

lng. František Kočí
předseda představenstva 
Metrostav a.s.

lng. Ján Dudáš
člen představenstva 
Metrostav a.s.
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