
 

  
Čj. SPH 1390/2020  

ZČ 107.016.00.001.0 
ID RS smlouvy 12406556 

ID RS dodatku č. 1             
 

D o d a t e k   č. 1 

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1264/2020 uzavřené dne 20.7.2020 
na akci „Západní křídlo Pražského hradu – oprava prostor 3. NP a 4. NP “ 

 
 

Smluvní strany: 
 

Správa Pražského hradu 
se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 
 

EMTANDEM s.r.o. 
 se sídlem: Evropská 673/158, 160 00 Praha 6  

korespondenční adresa: Ke Koulce 2, 150 00 Praha 5 
zastoupena: Pavlem Janečkem, prokuristou 

IČO: 63986949 
DIČ: CZ63986949 
bankovní spojení:  

číslo účtu:  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

pod spisovou značkou oddíl C vložka 38410 
plátce DPH 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“) 

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 1264/2020 uzavřené dne 20.7.2020 (dále jen „Smlouva“) 
 
Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy 
následovně: 
 

 
 



 

Článek I. 
Předmět dodatku 

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto: 
1.1. Článek I, Předmět plnění, odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:  
 „Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou 

přílohou Dodatku č. 1. Rozšíření předmětu díla spočívá zejména nikoli však výhradně ve 
změně dispozic pater a s tím spojené stavební úpravy včetně změny opravy rozvodů 
inženýrských sítí.“ 

 
1.2. V článku II., Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy, se mění ustanovení „splnění díla“      

následovně: 
„Doba splnění díla se prodlužuje do 25.9.2020.“ 

 
1.3. Článek III., Cena díla, odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění: 
 „Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle 

položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a  je  nedílnou  součástí Dodatku 
č. 1. 

  Cena víceprací dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1 k této smlouvě činí bez DPH 196.714,92 Kč 
 (slovy: stodevadesátšesttisícsedmsetčtrnáct korun českých devadesátdva haléřů)  

 Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH                                                       1.895.214,42 Kč 
 (slovy: jedenmilionosmsetdevadesátpěttisícdvěstěčtrnáct korun českých čtyřicetdva haléřů) 

 
Celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 k této Smlouvě činí bez DPH   
2.091.929,34 Kč 

    (slovy: dvamilionydevadesátjedentisícdevětsetdvacetdevět korun českých třicetčtyři haléřů) 

 Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e 
zákona o DPH, činí                                                                                           439.305,16 Kč 

 (slovy: čtyřistatřicetdevěttisíctřistapět korun českých šestnáct haléřů).“ 
 
 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 1264/2020 uzavřené dne 

20.7.2020. 
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a 

zhotovitel jedno vyhotovení. 
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 

dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 



 

v platném znění. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel bez 
zbytečného odkladu po jeho podpisu smluvními stranami. 
 
 

Přílohy:  č. 1 -  položkový rozpočet  
 
 
V Praze dne  V Praze dne 

 

 
 Pavel Janeček Ing. Ivo Velíšek, CSc. 
 prokurista ředitel 
 EMTANDEM s.r.o. Správa Pražského hradu 
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