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I. Předmět Dodatku č. 1

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

DODATEK č. 1

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

pro stavbu č. 44595 Lanovka Podbaba - Trója - Bohnice 

číslo smlouvy objednatele: INO/21/06/006827/2020 
číslo smlouvy zhotovitele: 7938/MP

Mariánské náměstí 2,110 01 Praha 1
00064581,
CZ 00064581, reg. dle § 94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění

Argentinská 1621/36, Holešovice. 170 00 Praha 7 
45271895
CZ45271895, reg. dle § 94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění 
Komerční banka a.s.
9302021/0100
Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva
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Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.l ke smlouvě o dílo na zhotoveni studie 
č.INO/21/06/006827/2020 (číslo smlouvy zhotovitele: 7938/MP) ze dne 22.7.2020 na 
zhotovení studie na stavbu č. 44595 Lanovka Podbaba Trója - Bohnice (dále jen 
“Smlouva“)

2. METROPROJEKT Praha a.s. 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená:

I. Hlavní město Praha
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 
Číslo účtu:
zastoupeno:

Předmětem dodatku č. I je prodlouženi termínu dokončení smlouvy č. 
INO/21/06/006827/2020 z původního termínu plnění do 31.8.2020 na nový termín dokončení, 
z důvodů rozšířeni návrhu technického řešení lanové dráhy nad rámec znění Přílohy č. 1 
(nová varianta umístění a dispozic stanice Bohnice včetně vzájemných vazeb s výhledovou 
tramvajovou tratí) a pořizování nezbytných podkladů pro architektonický návrh stanic 
a koordinaci se souvisejícími záměry' v území.

20028-5157998/6000
Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního 
Magistrálu hlavního města Prahy
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II. Ostatní ujednání
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Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která 
nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva včetně tohoto dodatku Č. 1 byla 
uvedena v Centrální evidenci smluv (CES), vedené hl. m. Prahou, která je veřejně 
přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném 
označení teto smlouvy, datu jejího podpisu a textu této smlouvy. Výslovně sjednávají, že 
uveřejnění této Smlouvy vč. tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. město Praha.
Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v teto Smlouvě a v tomto dodatku č. 1 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a 
ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že 
ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení
Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, berou na vědomí, že mandant je povinným subjektem, a pro tento účel si 
sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této 
smlouvě žadatelům.
Tento dodatek č. 1 jc vyhotoven v sedmi stejnopisech splatností originálu, z nichž 5 
obdrží objednatel a dva dodavatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
které zajistí hl. m. Praha.
Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy a jeho dodatku č. 1 Smlouvy, 
že s jeho obsahem souhlasí a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv za nevýhodných 
podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují 
své podpisy.
Pravomoc k uzavření tohoto dodatku č. 1 bez předchozího schválení Radou hlavního 
města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 330, k návrhu na 
svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 
17.2.2020.

1. Dodavatel je povinen poskytnout Služby, které jsou předmětem plnění této Smlouvy takto: 
Termín zahájení: neprodleně po nabyli účinnosti smlouvy
Termín dokončení: do 30.10.2020



OBJEDNATEL DODAVATEL
Hlavní město Praha METROPROJEKT Praha a. s.

09 -10-2020V Praze dne

ladimír bei
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Podpis:
Jmé

Jméno: Ing. David Krása
Funkce: předseda představenstva

ring?
Funkce: místopředseda představenstva

V Praze dne
^ 1 2 -10- 2020

Podpis: B® |Í|M
Ing. Ivo 
pověřený řízc^^W^M investičního
M agi strátiUil|uuh^uů||^uh^


