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DODATEK č.1 

k 
Prováděcí obstaravatelské příkazní smlouvě 

č. smlouvy DPP:000779 00 15 

č. smlouvy Příkazníka: 2016/DPP/01 

název akce: Modernizace hlavního větrání ve větracích šachtách trasy metra C (dále jen „Akce“) 
 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

se sídlem:             Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  

Zastoupený:         Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

                                Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČ:                         00005886 

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 jako „DPP“ na straně jedné 

 

a 

 

1. Obchodní společnost: INFRAM a.s. 

IČ: 250 70 282 

DIČ: CZ25070282 

se sídlem: Praha 9, Pelušková 1407, PSČ 198 00 

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Praha 8, Balabenka 

číslo účtu: 
zastoupená: Ing. Zdeňkem Jeřábkem, CSc., MBA, statutárním ředitelem 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4235 

 

2. Obchodní společnost: VALBEK s.r.o. 

IČ: 48266230 

DIČ: CZ 482 66 230 

se sídlem: Vaňurova 505/17  460 02 Liberec 3 

bankovní spojení: Komerční banka Liberec 

číslo účtu: 
zastoupená: Ing. Lukášem Hruboňem, jednatelem společnosti 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 4487,  
 

jako účastníci sdružení s názvem  

INFRAM/Valbek inženýring 

se sídlem:  Pelušková 1407, Praha 9, PSČ: 198 00 

 

zřízeného na podkladě Smlouvy o sdružení ze dne 7.12.2010 ke společnému zajišťování jednotlivých 
akcí na které budou uzavírány Prováděcí smlouvy. 
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I. Rozhodné skutečnosti 
 

1.1 Shora označené smluvní strany uzavřely dne 20.04.2016 Prováděcí obstaravatelskou příkazní 
smlouvu v souladu s „Rámcovou mandátní smlouvou“ vedenou u DPP pod č. 000484 00 11, 
uzavřenou dne 24.6.2011 v souladu s ustanovením § 2430 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění za účelem zabezpečení investorských a inženýrských činností 
pro výše uvedenou Akci DPP. 

 

1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že při modernizaci strojovny SO 09 -Strojovna hlavního větrání 42 ME 
(Hornokrčská) prováděné v 1. etapě, dle PD zrealizovaná konstrukce tlumičů ve větrací šachtě, 
neplnila požadované hlukové limity, bylo nutné PD přepracovat a zrealizovat doplňkovou 
protihlukovou konstrukci, tak aby bylo možné dílo zkolaudovat.  
V důsledku toho došlo k opětovnému předání staveniště a k novému zahájení stavebních prací. 
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou mimo jiné náklady spojené s předáním staveniště výše 
uvedeného SO a s  výkonem TDS po dobu 6 týdnů. 

 

1.3 Vzhledem k větší složitosti a s tím související vyšší pracnosti při zajištění činností aktivace do 
majetku DPP (v souladu s čl. 10.5. Prováděcí obstaravatelské příkazní smlouvy), než bylo 
předpokládáno v původní nabídce, se Smluvní strany dohodly na navýšení smluvní odměny za 
tuto činnost. 

 

II. Změna smlouvy 

 

Na základě výše uvedených skutečností, se Smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy: 
 

2.1 V čl.6 Smluvní odměna a platební podmínky se text v odst. 6.1 mění a nahrazuje níže uvedeným 
zněním: 

 

6.1 Členění fakturace smluvní odměny za činnosti uvedené v této smlouvě. 
tab. 1 

Pol. Činnost Odměna v Kč 

1. zajištění předání staveniště 140 985 

2. Opakované předání staveniště SO 09 42Me 15 650 

3. výkon TDS vč. správce stavby, zajištění přejímacích řízení, 
zajištění a předání DSPS, zajištění povolení k prozatímnímu 
užívání stavby a další činnosti uvedené v této smlouvě 

1 410 043 

4. výkon TDS po dobu 6 m na SO 09 42ME 47 001 

5. KOO BOZP  283 500 

6. zajištění aktivace stavby do majetku DPP 12 408 

7. zajištění aktivace - navýšení 37 224 

8. kolaudace stavby 93 062 

9. Celkem 2 039 873 

 

6.2 Smluvní strany se dohodly, že Příkazníkovi náleží za provedení všech činností 
souvisejících s přípravou a realizací Akce dle této Smlouvy smluvní odměna v celkové výši  
2 039 873,- Kč (bez DPH) (slovy: dvamilionytřicetdevěttisícosmsetsedmdesáttři korun českých). 
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III. Závěrečná ustanovení 

3.1  Ostatní ustanovení příkazní obstaravatelské smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají 
v platnosti 

3.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu 

3.3 Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv podle zákona 340/2015 Sb. 

 

V Praze dne: 18.12.2059 

 

 

Za DPP: 

 

 

 

 

………………………………              

Ing. Petr Witowski 

předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

 

…………………………………… 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

 

 

Za Příkazníka:  

 

 

 

 

 

……………………………… 

Ing. Zdeněk Jeřábek, CSc., MBA 

statutární ředitel  
INFRAM a.s. 

(vedoucí účastník sdružení INFRAM/Valbek inženýring) 

 

 

 

 


