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Dodatek č. 2 smlouvy o dílo 
uzavřené podle ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník”) 
 

 

 

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. 
Číslo účtu:  1930731349/0800 

OR:   MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 
Energie – stavební a báňská a.s.  

Se sídlem:   Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 

Korespondenční adresa: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5              

Zastoupená:   Ing. Richardem Zárubou, statutárním ředitelem 

IČO:    451 46 802          

DIČ:    CZ45146802, plátce DPH     

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:  1000141/0100 

OR:    MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1399 

(dále jen „Zhotovitel“) 

 
(společně též „Smluvní strany“) 
 

 

se dnešního dne, měsíce, roku dohodly tak, jak stanoví tento 

 

 

Dodatek č. 2  
(dále jen „Dodatek“) 

k smlouvě o dílo č. 000714 00 15 ze dne 1.10.2015 (dále jen „Smlouva“) 
 

 

1. V souladu s článkem 12.7 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na prodloužení platnosti a 
účinnosti Smlouvy o další 4 roky. Tímto se bod 11.1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým 
ustanovením ve znění: „Tato Smlouva se uzavírá na dobu 8 let ode dne jejího uzavření.“ 

Toto ujednání je nedílnou součástí tohoto Dodatku a současně s platností a účinností tohoto 
Dodatku se stává nedílnou součástí Smlouvy. 
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2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 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 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. 

 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčena tímto Dodatkem zůstávají v platnosti v plném   
znění. 

 

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 
po dvou vyhotoveních. 

 

5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních 
stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.  

 

 

 

 

V Praze dne:                                                                         V Praze dne: 

 

Za Objednatele:                                                            Za Zhotovitele: 

 

 

 

 

----------------------------------------------                                ------------------------------------------ 

Ing. Petr Witowski                                                               Ing. Richard Záruba 

předseda představenstva                                                     statutární ředitel                                          
Dopravní podnik, hl. m. Prahy                                               Energie – stavební a báňská a.s. 

akciová společnost 
 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------- 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy 

akciová společnost 


