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Evidenční číslo Smlouvy Objednatele: Evidenční číslo Smlouvy Zhotovitele: 

9100000165  

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ Č. 9100000165 

(dále jen „Dodatek“):  

 

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08, 

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 

Ing. Jan Šinták – I.P.R.E.  

s místem podnikání: Kolová 2, PSČ 362 14, 

zapsaný v živnostenském rejstříku Magistrátu města Karlovy Vary, 

IČO: 11386096 , 

DIČ: CZ5809181037, 

  

Ing. Vladimír Křivka  

s místem podnikání: Plzeň, Doudlevecká 495/22, PSČ 301 00, 

zapsaný v živnostenském rejstříku Magistrátu města Plzně, 

IČO: 12844039 , 

DIČ: CZ5603232558, 

 

Ing. Václav Kellner  

s místem podnikání: 360 01, Kolová 149, 

zapsaný v živnostenském rejstříku Magistrátu města Karlovy Vary, 

IČO: 11393807 

DIČ: CZ500304061 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 

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

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 
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(A) Strany spolu uzavřely dne 25.5.2012 smlouvu na vytvoření projektové dokumentace a výkon 

inženýrské činnosti „Nová retenční nádrž na ČOV + ČKV Sever, letiště Praha Ruzyně“, ev. č. 

Objednatele 9100000165  ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.7.2013  (dále jen „Smlouva“), 

(B) V průběhu realizace stavby na základě projektové dokumentace Zhotovitele vyvstala potřeba 
navýšit počet hodin autorského dozoru o 100 hodin, 

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: 

I. ZMĚNY SMLOUVY 

 
1.1 Ustanovení čl. 1.1.1 g) Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím 

znění: 

„g) Výkon Autorského dozoru (dále také jako „AD“) v předpokládaném rozsahu do 300 
hodin.“           

1.2 Ustanovení čl. 2.1  Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím 
znění: 

„2.1. ZÁSTUPCI STRAN 

Pro účely této Smlouvy jmenují Strany následující fyzické osoby svými zástupci:  

(a) Zástupce Objednatele:  

Jméno:  

Adresa pro doručování: 

Letiště Praha, a. s. 

K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6 

Telefon:  

E-mail: 

 

Jméno: 

Adresa pro doručování: 

Letiště Praha, a. s. 

K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6 

Telefon: 

E-mail: 

 

 (dále jen „Zástupce objednatele“)“ 

 
1.3 Ustanovení článku 3.2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým ustanovením následujícího znění: 

„3.2 CENA 

Cena se skládá z následujících cen dílčích plnění za jednotlivé položky předmětu této 

Smlouvy:  

 

za 1.1.1. a) EIA           - Kč 

za 1.1.1. b) DUR          ,- Kč 

za 1.1.1. c)           - Kč 

Za 1.1.1 d) DSP           ,- Kč 



 3 

Za 1.1.1 e) DPS            ,- Kč 

Za 1.1.1. f) i.inženýrská činnost pro získání UR     ,- Kč 

Za 1.1.1.f)ii. Inženýrská činnost pro získání SP               ,- Kč 

Za 1.1.1.g) Autorský dozor za cenu 600,- Kč/hod bez DPH 

  v rozsahu do 300 hodin,       

tj. maximálně celkem za Autorský dozor       ,- Kč 

 

Celková cena celkem        4.020.000,- Kč 

(dále jen souhrnně „Cena“) 

 

K Ceně bude vždy připočítána DPH v souladu s platnými právními předpisy k datu 

uskutečnění zdanitelného plnění. 

V případě, že nebudou Zhotovitelem provedeny či vykonány některé výše uvedené 

činnosti, bude hrazena cena pouze za skutečně poskytnuté činnosti. 

Zhotovitel odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu díla v požadovaném rozsahu. 

 
1.4 Do článku 4. Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 4.2, který zní: 

„Objednatel Zhotovitele upozorňuje a Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je 
osobou uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). “ 

1.5 Do článku 4. Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 4.3, který zní: 

„Strany prohlašují, že veškeré cenové údaje vyjma celkové Ceny tvoří obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a zavazují se zajišťovat jeho utajení a 
odpovídajícím způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné 
skutečnosti uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách než skutečnosti uvedené v první 
větě tohoto ustanovení Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
Občanského zákoníku.“ 

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1 Strany prohlašují, že veškeré cenové údaje vyjma celkové Ceny tvoří obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 Občanského zákoníku, a zavazují se zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím 
způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené 
v tomto Dodatku a jeho přílohách než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 

 
2.2 Pro vyloučení všech pochybností se Strany dohodly, že obchodní tajemství ve smyslu § 504 

Občanského zákoníku tvoří i veškeré cenové údaje vyjma celkové Ceny uvedené v dodatku č. 1 
a dodatku č. 2 ke Smlouvě. 

 

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 
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účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního předpisu 
účinnosti nejdříve. 

3.2 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto 
Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění 
podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá 
z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku. 

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

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (3) a 
Zhotovitel obdrží tři (3) vyhotovení. 

3.5 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:  3.10.2019 Datum:  13.9.2019 
Za Objednatele: Za Zhotovitele: 
    

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Jméno:  Ing. Jan Šinták – I.P.R.E. 
Funkce:  Funkce:   

  Podpis:   

Podpis: __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno: Jméno:  Ing. Vladimír Křivka 
Funkce:   

 

    

  Podpis:  __________________________ 
  Jméno:  Ing. Václav Kellner 
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