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 Stejnopis č: 

D O D A T E K  č. 1  

ke smlouvě o dílo  

k provedení stavby „Rekonstrukce svahu nad cyklostezkou A1-likvidace havarijního stavu“ 

číslo smlouvy objednatele: SML 4577/2019  

číslo smlouvy zhotovitele: OSM 1920064 

Uzavřené dne 19.11.2019 mezi: 

1. Městskou částí Praha 16 
se sídlem: Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 
IČO: 00241598,  
DIČ: CZ00241598,  
bankovní spojení: Česká spořitelna  a.s. 
číslo účtu: 19-2000861379/0800 
zastoupeno: Mgr. Karlem Hanzlíkem, starostou MČ Praha 16 
 
 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 
2. Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o. 

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice 
IČO: 18626084 
DIČ: CZ18626084  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2362 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 4012303031/0100 
zastoupen: Ing. Milošem Smolíkem a Ing.Jiřím Pospíšilem, jednateli společnosti 

 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) 
 

 

Vzhledem k rozhodnutí objednatele zajistit co nejhospodárněji plnohodnotné užívání tohoto díla bylo dohodnuto nad 
rámec SoD provést následující vícepráce a méněpráce: 

v objektu SO 101 Komunikace provést  provizorní štěrkovou úpravu v místech budoucího mlatu a v části vyústění 
cesty od hřbitova rozšířit stávající zádlažbu a provést odvodnění do UV u OZ 

v objektu SO 201 Opěrná zídka na základě požadavku TSK rozšířit cyklostezku až k líci OZ .Současně však bylo nutno 
vzhledem k nestabilnímu svahu nutno provést veškeré stavební práce z cyklostezky, ochráněnou provizorní panelovou 
komunikací. 

v objektu SO 202 Pobytové schodiště bylo dohodnuto provést v patě prvního schodu žulovou zádlažbu s přechodem 
na zatravnění a to provést až ke štěrkové cestě 
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v objektu SO 203 Předpolí Junáka zhotovitel provedl stavební práce dle požadavku zadavatele s výraznou úsporou 
oproti SoD.  

I. 

PŘEDMĚT DODATKU 

Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran o změně ceny díla v rozsahu víceprací a méně prací u objektů 
SO 101 Zpevněné plochy a komunikace, SO 201 Opěrná zídka, SO 202 Pobytové schodiště, SO 203 Předpolí Junáka, 
VRN 

 

II. 

ZMĚNY A DOPLŇKY 

Tímto Dodatkem se mění a doplňuje Smlouva o dílo v čl.4, odst. 4.1 Cena díla a platební podmínky tako: 

Cena za vícepráce a méněpráce v Dod.č.1  činí:      

           SO 101 Zpevněné plochy a komunikace  97 505,84 Kč 
SO 201 Opěrná zídka                                  378 601,20 Kč 
SO 202 Pobytové schodiště                88 400,00 Kč 
SO 203 Předpolí Junáka                            - 214 696,70 Kč 
VRN                                                                                 8 555,00 Kč 

           Celkem bez DPH                                       358 365,34 Kč 
           DPH 21%                                                75 256,72 Kč 

Cena celkem vč. DPH                                      433 622,06 Kč 
 
Specifikace - položkový rozpočet víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

 

Rekapitulace ceny: 

 
Cena bez DPH 

(Kč) 
DPH 21% 

(Kč) 
Cena vč. DPH 

(Kč) 

Cena dle SOD 2 440 933,52 512 596,03 2 953 529,55  

Dod. č. 1    358 365,34  75 256,72   433 622,06 

Nová cena díla vč. Dod.č.1 2 799 298,86         587 852,75 3 387 151,61 

            
 

III. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ  

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. SML 4577/2019,ostatní ustanovení této smlouvy, která 
nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčená, zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve  čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž 
2 vyhotovení obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel . 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  
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4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby Dodatek č. 1 byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. 
m. Prahou, která je veřejně přístupná a obsah dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek. 

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah a smysl tohoto Dodatku, že s ním souhlasí a že je projevem jejich 
svobodné vůle, prosté jakékoliv tísně či nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují vlastnoruční podpisy 
svých oprávněných zástupců. 

6. Přílohy 
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:  

 
Příloha č.1:  Specifikace - položkový rozpočet víceprací / méněprací 

 

 

OBJEDNATEL 

Městská část Praha 16 

ZHOTOVITEL 

EKIS, spol. s r.o. 

 

 

 

 

Podpis: _______________________ Podpis: ______________        ______________ 

Jméno: Mgr. Karel Hanzlík Jméno: Ing.Miloš Smolík      Ing. Jiří Pospíšil     

Funkce: Starosta MČ Praha 16 Funkce: jednatelé společnosti 

Datum:  Datum:  

 


