
Stejnopis: 1
ke

zapsána:
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číslo účtu: 
zastoupen:

2. Energie - stavební a báňská a.s. 
se sídlem: 
kontaktní adresa:
IČO:
DIČ:

1. Hlavni město Praha 
se sídlem: 
IČO: 
DIČ:

HIIIIWIHIHIIHIIII
 MHMPXPEZPNHA

Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 
00064581,
CZ00064581, registrovaný dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH 
v platném zněni

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu:
zastoupeno:

Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno
Energie - stavební a báňská a.s., Plzeňská 276/298. 150 00 Praha 5 
45146802
CZ45146802, plátce DPH, registrovaný dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb 
o DPH v platném znění
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B 
vložka 1399

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno
1000141/0100
Ing. Josefem .Marešem, obchodním ředitelem a
Ing. Milanem Schagererem, ředitelem divize 2
na základě plné moci

(dále jen „Zhotovitel“)
(dále také jako „Smluvní strany“)

DODATEK č. 5 
SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby č. 0114 „TV Stodůlky , etapa 0003 - Vstavačová, Pod Zličínem, 
Ostřicová“

číslo smlouvy objednatele: Dl L/20/05/000465/2017 
číslo smlouvy zhotovitele: 129300/17

 
TA?? P°dleJ,uslay°Ven: §§ 2586’2635 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
”,"Z a zákona č. 134/2016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek (dále ien ZZVZ) dne 
21.9.2017, mezi:

20028-5157998/6000
Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního 
Magistrátu hl. m. Prahy

Příkazník stavby/TDT:
ZAVOS s.r.o.
na základě objednávky OM1/3969/1290/2004 ze dne 28.4.2004 a dle plné moci ze dne 
28.4.2004
sídlem Vinohradská 2516/28, 120 00 Praha 2, provozovna Františka Kadlece 16 180 00 
Praha 8-Libeň
IČO: 60203013
DIČ: CZ60203013, registrovaný dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění 
zapsana v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372 
zastoupené: Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti
(dále jen „Objednatel“)
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PŘEDMÉT DODATKU č.5
1. Smluvní strany mezi scbou uzavřely dne 21. 9. 2017 smlouvu o dílo číslo 

D1L/20/05/000465/2017. ve znění Dodatku č.l ze dne 28. 5. 2018, Dodatku č.2 ze 
dne 12. 9. 2019. Dodatku Č.3 zc dne 19. 12. 2019 a Dodatku Č.4 ze dne 29. 6. 2020, 
jejichž předmětem je zhotovení stavby „TV Stodůlky, etapa 0003 - Vstavačova“.
Předmětem Dodatku č. 5 je změna lhůty pro dokončeni díla.

2. Pro zajištění kolaudace dokončeného díla, ze strany zhotovitele, je nezbytné 
souhlasné stanovisko s kolaudaci ze strany budoucího správce dokončené 
vodohospodářské infrastruktury, které je podmíněno uzavřením smluvního vztahu 
mezi provozovatelem PVK a.s. a soukromými vlastníky pozemků s vysazenou 
odbočkou pro domovní přípojky, které byly realizované dle projektové 
dokumentace v rámci SoD. Tyto smlouvy o přípojkách jsou předmětem jednání 
třetích stran a k termínu dokončení díla nebyly všechny smlouvy uzavřeny. 
Zhotovitel nemá možnost tato jednání ovlivnit. Z tohoto důvodu zhotovitel nebyl 
schopen zajistit kolaudaci díla jako podmínku pro dokončení stavby ve stanoveném 

termínu.
3. Na základě této skutečnosti se tímto Dodatkem č.5 mění lhůta pro dokončení díla takto: 

Zhotovitel se zavazuje, na základě jednáni s provozovatelem PVK a.s., dokončit 
Dílo tak. aby mohly být úspěšně provedeny všechny Přejímací zkoušky v souladu 
s ustanoveními Obchodních podmínek a aby Dílo bez Vad a nedodělků mohlo být 
předáno Objednateli nejpozději do 31.12. 2020 (dále jen ..Lhůta pro dokončení“). 
Aktualizovaný harmonogram prováděni prací je přílohou č.l k Dodatku c.5 ke 

smlouvě o dílo.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č.5 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanoveni 
Smlouvy o dílo a pozdějších dodatků č. 1, č.2, č.3 a č.4, která nejsou tímto dodatkem 
výslovně dotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

Smluvní strany výslovně souhlasí šlím, aby tento Dodatek č.5 byl uveden 
v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná 
a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označeni 
tohoto dodatku, datum jeho podpisu a text tohoto dodatku a výslovně sjednávají, že 
uveřejněni tohoto Dodatku č.5 v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb„ 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), zajisti Objednatel (Hlavní město Praha).

Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č.5 nepovažuji 
za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občansky 
zákoník a udělují svoleni k jejich užiti a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších 

podmínek.
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Tento Dodatek č.5 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž 
pčt obdrží objednatel, jeden zhotovitel a jeden zástupce objednatele (Prfkazník).

Tento Dodatek č.5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran (poslední z nich).

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.5 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 směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů).

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo. Dodatku č.l. 
Dodatku č.2. Dodatku č.3. Dodatku č.4 a Dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo, že s jich 
zněním souhlasí, a že Dodatek č.5 uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za 
nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. 
Na důkaz připojují své podpisy.

Tento Dodatek č.5 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění 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) v platném 
znění.

Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím, v platném znění, berou na vědomi, že Objednatel je povinným 
subjektem, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním 
veškerých informací obsažených v této smlouvě žadatelům.

10. V souladu s přílohou č. I k usnesení Rady HMP č. 887 zc dne 13.5.2019, které bylo 
revokováno usnesením č. 330 zc dne 17.2.2020 o nevyhrazených pravomocích 
Rady hl.m. Prahy je uzavření Dodatku č.5 Smlouvy o dílo v plné kompetenci 
ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.
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Podpis:
Jméno: Ing. Josef Mareš
Funkce: obchodní ředitel

OBJEDNATEL 

Hlavní město Praha

Podpis:  
Jméno: Ing. Ivo F 
Funkce: pověřený 
Datum:

ZHOTOVITEL
Energie - stavební a báňská a.s. 

na základě plné moci

,;o Fréirtiann
lcný hzením odboru 1NV MHMP

Jméno: Ing. Milan Schagerer
Funkce: ředitel divize 2

Datum:

Příloha č. 2 Plná moc k podpisování za Zhotovitele pro Ing. Josefa Mareše a
Ing. Milana Schagerera ze dne 1.5.2020 v úředně ověřené kopii
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PLNÁ MOC

tímto uděluje plnou moc

obchodnímu
bytem

Tato plná moc je platná od 1. 5. 2020, a to na dobu neurčitou.

V Praze dne 1. 5. 2020

Zmocnění pojímáme v plném rozsahu.

Ing. Josefu Marešovi, nar.^BHBi bytem^^B 
ředitel^polečnosti a Ing. Milanu Schagererovi, nar. 
■■■■■■editeli divize 2 Společnosti
(dále společně jen jako „Zmocněnci“)

Ing. Josef Mareš 
obchodní ředitel 

Energie - stavební a báňská a.s.

Energie - stavební a báňská a.s.
Ing. Zdeněk Osner, CSc. 

statutární ředitel

Ing. Milan Schagerer
ředitel divize 2

Energie - stavební.a báňská a.s.

k veškerým právním a jiným úkonúm souvisejícím s vyjednáváním obsahu smluv týkajících 
se realizačních stavebních zakázek a vedoucím k uzavírání těchto smluv za Společnost, 
včetně podpisu těchto smluv. Zmocněnci jsou oprávnění jednat za Společnost a uzavírat 
smlouvy týkající se realizačních stavebních zakázek či jejich dodatky jak s objednateli, tak 
se subdodavateli.

Společnost Energie - stavební a báňská a.s., IČ: 45146802, se sídlem Vašíčkova 3081, 
272 04 Kladno 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
v oddílu B, vložce 1399, zastoupená Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., statutárním ředitelem 
(dále jen jako „Zmocnitel“ nebo „Společnost“)

Zmocněnci Ing. Josef Mareš a Ing. Milan Schagerer jsou oprávněni a povinni jednat 
společně a společné za Zmocnitele rovněž uzavírat a podepisovat smlouvy týkající se 
realizačních stavebních zakázek, dodatky k těmto smlouvám či jakékoliv jiné právní úkony 
s uvedeným související.



Poř.č: 15500-0320-0378

u

.10.2020

Ověřovací doložka pro vidiaaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 515 

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně .
s předloženou listinou, i níž byla pořízena a tato listina je 
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z niž Je vidimovaná listina pořízena, 
viditelný zajištovací prvek.

Podpis, | úřec


