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Evidenční číslo Smlouvy Objednatele: Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele: 

0227006232 082019 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 0227006232 

(dále jen „Dodatek“): 

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6 

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 

PETR FRANTA architekti & asoc., spol. s.r.o.  

se sídlem: Londýnská 596/28, Vinohrady, 120 00 Praha 2, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka5945, 

IČO: 43870295 , 

DIČ: CZ43870295, 

bankovní spojení: Komerční banka, 

číslo účtu (CZK): 295 345 – 021/0100, 

 

(dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“ 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Strany spolu uzavřely dne 8.8.2019 smlouvu o dílo na vytvoření autorského díla a vytvoření 

projektové dokumentace, výkon autorského dozoru a poskytování konzultační činnosti pro objekt 

“  ev. č. Objednatele 0227006232, ev. č. Dodavatele 082019 

(dále jen „Smlouva“), 

(B) Objednatel vydal Pokyn k provedení změny PPZ č.1 ve kterém specifikuje požadované rozšíření Díla  

(C) Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu  

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: 
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I. ZMĚNY SMLOUVY 

 

1.1 Ustanovení čl. 1.9 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího 
znění: 

”1.8 Pracovní verze Dokumentace pro provádění stavby pro Stavbu a 

bude předána k připomínkám Objednateli v listinné podobě ve dvou 

(2) vyhotoveních, která nebudou číslována. V elektronické podobě bude pracovní verze 

předána Objednateli pro Stavbu v jednom (1) vyhotovení na CD/DVD v needitovatelné 

formě ve formátu *.pdf a v editovatelné formě ve formátu *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg, 

(AutoCAD 2018).   

1.9 Konečná verze (čistopis) Dokumentace pro stavební povolení pro Stavbu bude 

předána Objednateli v listinné podobě v  šesti (6) vyhotoveních, která budou číslována. 

V elektronické podobě bude konečná verze (čistopis) předána Objednateli pro Stavbu 

samostatně v jednom (1) vyhotovení na CD/DVD v needitovatelné formě ve formátu *.pdf 

a v editovatelné formě ve formátu *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg, (AutoCAD 2018).   

Konečná verze (čistopis) Dokumentace pro provádění Stavby a Z

bude předána Objednateli v listinné podobě ve dvou (2) vyhotoveních, která 

budou číslována. V elektronické podobě bude konečná verze (čistopis) předána 

Objednateli pro každou ze Staveb samostatně v jednom (1) vyhotovení na CD/DVD v 

needitovatelné formě ve formátu *.pdf a v editovatelné formě ve formátu *.doc/docx, 

*.xls/xlsx,  *.dwg, (AutoCAD 2018).” 

 

 

1.2 Do článku 1. Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 1.21, který zní: 

“1.21 Pro vyloučení všech pochybností Strany prohlašují, že pro účely této Smlouvy  se 

Dokumentací stavby rozumí i   definované v  1.3.7 

Smlouvy.”   

 

1.3 Do článku 1.3 Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 1.3.7, který zní: 

„

 

 

1.4 Do článku 2. Smlouvy se vkládá nový odstavec č. 2.9, který zní: 

„2.9 Lhůta pro dodání pracovní verze je 105  dní od 

obdržení výzvy Objednatele Dodavatelem k zahájení prací na Z

 

1.5 Ustanovení čl. 4.1. Smlouvy se ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem následujícího 
znění: 

„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Řádně dokončené Dílo, včetně 

odměny za poskytnutou Licenci dle čl. 5. této Smlouvy, která se skládá z následujících 

cen dílčího plnění za jednotlivé řádně a včas provedené a předané části Díla:  

4.1.1 rozpracování návrhu autorského díla objektu „

:  Kč (slovy:  korun českých); 

4.1.2 provedení stavebně technického průzkumu a vyhotovení [zprávy o jeho 

výsledcích] pro Stavbu:  Kč (slovy:  korun českých); 



 3 

4.1.3 vyhotovení čistopisu Dokumentace pro stavební povolení pro Stavbu a 

Dokumentace pro provádění stavby pro Stavbu:  Kč (slovy: korun 

českých); 

4.1.4 výkon Autorského dozoru:  (slovy:  korun českých)/1 

hodinu; maximální celková cena za výkon Autorského dozoru (tj. za výkon Autorského 

dozoru v předpokládaném maximálním rozsahu 100 hodin):  Kč (slovy: 

korun českých); 

4.1.5 poskytování konzultační činnosti:  Kč (slovy: korun českých)/ 1 

hodinu; maximální celková cena za poskytování konzultační činnosti (tj. za poskytování 

konzultační činnosti v předpokládaném maximálním rozsahu 50 hodin):  Kč (slovy: 

 korun českých); 

4.1.6 odměna za poskytnutou Licenci dle čl. 5 této Smlouvy činí Kč (slovy: t

korun českých). 

4.1.7 : 

 Kč (slovy:  korun českých); 

 

dále jednotlivě jako „Ceny dílčího plnění“ a společně jako „Cena Díla“ je  

(slovy: ). 

Cena Díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, tato daň bude připočtena ve výši dle 

platných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění.“  

 

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1 Strany prohlašují, že definice Díla vč. názvu objektu,  jednotkové ceny a celková odměna 
uvedené v tomto dodatku a jeho příloze  tvoří obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského 
zákoníku,  
a zavazují se zařídit 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 Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami  a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, 
že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než 
den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke 
kterému může tento Dodatek nabýt dle takového kogentního ustanovení zvláštního právního 
předpisu účinnosti nejdříve.  

3.2 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel 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), ve znění 
pozdějších předpisů. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak 
je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, může být Objednatelem uveřejněn v registru smluv 
a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, 
z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv 
neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí.  

3.3 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto 
Dodatku, které by některá ze Stran poskytla před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje 
za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva  
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a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto 
Dodatku. 

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

3.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel 
obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. 

3.6 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily 
své podpisy. 

3.7 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je 
následující: 

3.7.1 Příloha č. 1/D1: PPZ1 

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly. 

Datum:   Datum:   
Za Objednatele: Za Dodavatele: 
    

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Jméno:  Ing. arch. Petr Franta  

Funkce:  Funkce:  jednatel 
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Příloha č. 1  

 

 




