
Stavební úpravy předprodejních míst ve stanicích metra  Č. smlouvy objednatele:  000080 00 18 

 Č. dodatku objednatele:  000080 01 18 

 Č. kontraktu objednatele:  900420/1821/17 

 

 

1/3 

DODATEK č. 1  
ke smlouvě o dílo  

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů 

 (dále jen „občanský zákoník“), na realizaci akce  

„Stavební úpravy předprodejních míst ve stanicích metra“ 

č. objednatele: 000080 00 18              č. zhotovitele:  131 300/18 

 

1. Smluvní strany 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 
 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 
IČO: 000 05 886 
DIČ: CZ00005886, plátce DPH 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1 
číslo účtu:  1930731349/0800  
OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 
(dále jen „objednatel“) 

 
a 

 
Obchodní firma: Energie – stavební a báňská a.s. 
se sídlem: Kladno, Vašíčkova 3081, PSČ 27204 
zastoupená: 
IČO: 451 46 802 
DIČ: CZ45146802, plátce DPH 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Kladno 
číslo účtu: 1000141/0100 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1399 

(dále jen „zhotovitel“)“)))(společně dále jako „smluvní strany“, jednotlivě také jako „smluvní  
 

(společně též „smluvní strany“) 
t 

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Smlouvy o dílo č. 000080 00 18  

uzavřené mezi sebou dne 6. 3. 2018 (dále jen „smlouva“): 
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1) V návaznosti na vyjasnění podmínek pro pojištění pracovišť předprodejů a požadavků 
pojišťovny, které jsou přísnější oproti navrženému projektovému řešení, a po vyjasnění 
požadavků na materiály a výrobky s pojišťovnou se smluvní strany dohodly na provedení 
víceprací, prodloužení doby provedení díla a navýšení ceny díla. 

 
2)  Čl. 3. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o bod 3.2 e) tohoto znění: 
 

„3.2 e)  Ke splnění požadavku bezpečnostního zajištění předprodejních míst 
v pražském metru, k dodržení předepsaných pojišťovacích parametrů, budou 
provedeny vícepráce v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 „návrh na 
změnu stavby“.“ 

 
3) Čl. 4. Doba plnění smlouvy se rozšiřuje o bod 4.4 a 4.5 smlouvy tohoto znění: 
 
 „4.4 S ohledem na zjištění potřeby víceprací v rozsahu tohoto dodatku č. 1 se prodloužila 

doba přípravy samotné stavby díla. V návaznosti na tuto skutečnost bylo provádění díla 
po předání staveniště přerušeno na dobu 256 dnů. Přerušení provádění díla bylo 
zapříčiněno novými návrhy, projednáváním a schvalováním detailních řešení materiálů 
prvků a konstrukcí, ke splnění požadovaných parametrů pojistných podmínek. Samotná 
stavba díla byla opětovně zahájena dne 04.03.2019. Z důvodů vzniku víceprací byla 
lhůta pro samotnou stavbu díla prodloužena ze 70 dnů na 128 dnů.“ 

 
 „4.5 S ohledem na bod 4.4 smlouvy se termíny realizace díla (samotné stavby) nově 

stanovují takto: zahájení stavby – 04.03.2019, ukončení stavby – 10.07.2019.“ 
 
 
4) S ohledem na nový bod 3.2 e) smlouvy se původní ustanovení smlouvy – čl. 6. Cena 
díla, bod 6.1 ve znění: 

 
„6.1 Cena je stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná a obsahuje 

veškeré náklady na kompletně dokončený předmět díla a je platná po celou 
dobu provádění díla.  

 
 Cena díla celkem bez DPH    5 714 964,24 Kč  
 (slovy: 

pětmilionůsedmsetčtrnácttisícdevětsetšedesátčtyřikorunadvacetčtyřihaléřů)“ 
 
 mění takto: 

 
„6.1 Cena je stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná a obsahuje 

veškeré náklady na kompletně dokončený předmět díla a je platná po celou 
dobu provádění díla.  

 
 Cena díla celkem bez DPH    6 293 012,04 Kč  
 (slovy: šestmiliónůdvěstědevadesáttřitisícdvanáctkorunčtyřihaléře)“ 
 

5) Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom. 

 
6) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto 
dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského 
zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a uveřejněním bez 
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jakýchkoli dalších podmínek. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je povinen 
na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že informace týkající se plnění 
tohoto dodatku budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a nebude-li jejich 
poskytnutí v rozporu s tímto zákonem. 

7) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

8) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 000080 00 18 tímto dodatkem nedotčená, zůstávají 
nadále v platnosti. 

9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 000080 00 18 je příloha: 

 Příloha č. 1 – návrh na změnu stavby 
    
 

V Praze dne  V Praze dne  

Za objednatele: Za zhotovitele: 

  

______________________________ 
Ing. Petr Witowski 
předseda představenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost 

 

______________________________ 
  
   
     Energie – stavební a báňská a.s. 

  
 
 
______________________________ 
Ing. Ladislav Urbánek  
místopředseda představenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost 

 

 


