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DODATEK č. 2  

ke Smlouvě o Dílo ze dne 27. 5. 2019 

 SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 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 

IČO: 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 

číslo smlouvy  000338 00 19 

(dále jen „Objednatel“) 

 a 

Zhotovitel: Společnost pro GTM metra úseku ID1a-OL1 

Založená společníky: 

Správce Společnosti   STRABAG a.s. 

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5  

IČO: 608 38 744 

DIČ: CZ 60838744 

bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu:  5080131184/5500 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B, vložka 7634 

zastoupená: 

 

 

Druhý Společník 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

Ing. Tomáš Hajič, prokurista 

Ing. Renata Hamrská, prokuristka 

 

Energie – stavební a báňská a.s. 

Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 

451 46 802 

CZ 45146802 

Komerční banka a. s. 

1000141/0100 
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Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B, vložka 1399 

zastoupený:                 Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc, statutárním ředitelem   

a 

Třetí společník:          STRABAG AG  

společnost se sídlem Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, Rakouská republika, 
registrační číslo: FN 61689 w, podnikající na území ČR prostřednictvím svého odštěpného 
závodu s názvem STRABAG AG – odštěpný závod  

se sídlem:                     Kačírkova 982/4, 158 00, Praha 5 

IČO:                             659 90 960  

DIČ:                             CZ65990960 

bankovní spojení:         Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu: 1101026263/5500 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A, vložka 18846 

zastoupená:               Ing. Ondřejem Novákem, vedoucí odštěpného závodu 

(dále jen „Zhotovitel“) 

  

                         (Objednatel a Zhotovitel dále též souhrnně jako „Strany“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 27.5. 2019, ve znění Dodatku č.1 ze dne 25.9.2020 k provedení stavebního díla „Výstavba trasy 
I.D metra v Praze – úsek Pankrác – Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a“ v úseku 
„OL1“ níže uvedeného obsahu (dále jen „Dodatek č. 2“). 

PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že,   

(A) v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které Objednatel jednající s náležitou 
péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací a dalších změn, jež doposud  

nebyly a nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani ve Smlouvě o dílo č. 
Objednatele 000338 00 19 uzavřené dne 27.5.2019 k provedení stavebního díla „Výstavba trasy I.D 
metra v Praze – úsek Pankrác - Depo Písnice, Doplňkový geologický průzkum úseku ID1a“ 
v úseku „OL1“ (dále jen „Smlouva“). 

(B) tyto dodatečné stavební práce a další změny Smlouvy jsou nezbytné pro provedení původních 
stavebních prací dle Smlouvy a stejně tak pro řádné dokončení díla;   

(C) Strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění 
Smlouvy, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se 
o to žádná ze Stran vlastním zaviněním nepřičinila;          
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(D) a vzhledem k tomu, že Strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy (vč. práv 
a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení 
občanského  zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Strany tímto Dodatkem č. 2 nehodlají svůj 
dosavadní právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit některá 
ujednání, aniž by porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním zadávacím podmínkám 
zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy; nyní Strany uzavírají tento Dodatek č. 2 ke 

Smlouvě následujícího znění: 

 

 

 PŘEDMĚT DODATKU 

Strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

 Článek 3. Smlouvy (Předmět smlouvy) odst. 3.1 se doplňuje: 

„Strany se dohodly, že předmět plnění dle Smlouvy dále zahrnuje práce specifikované v soupise prací 
dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy, kterou tvoří schválený Změnový list stavby č. 03/OL1  

obsahující podrobný soupis (i) dodatečných stavebních prací, vč. odůvodnění jejich nezbytnosti a ceny 
a zároveň (ii) podrobný soupis neprováděných méněprací a ceny. Nedílnou součástí změnového listu 
stavby č. 03/OL1 je jeho Příloha č. 1 - Soupisy prací“ 

 

 

3.  VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní články a ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č.1 se nemění a zůstávají v platnosti 

a účinnosti. Práva a povinnosti, které vzniknou v souvislosti dle tohoto Dodatku č. 2, se řídí Smlouvou.  

3.2 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
 předpisů. 

3.3 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, Objednatel obdrží jeden 

stejnopis, každý ze Zhotovitelů obdrží po jednom stejnopise. 

3.4 Přílohou tohoto Dodatku č. 2 jsou přílohy očíslované v návaznosti na přílohy Smlouvy o dílo:  

 

Příloha č. 1: Změnový list 03/OL1 – krycí listy  

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č.2 jsou pouze krycí listy tohoto změnového listu, zbylé části 
změnového listu vzhledem k jejich rozsahu nejsou neoddělitelnou součástí Dodatku č.2 (tj. nejsou 
s tímto Dodatkem č. 2 fyzicky svázány). 

Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětných změnových listů 
k dispozici. 
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Strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku č. 2, porozuměly mu a na důkaz 
bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem Stran, své 
podpisy. 

 

 

V Praze dne __________________ V Praze dne __________________ 

Objednatel 

 

 

Zhotovitel 

 

______________________________ 

Ing. Petr Witowski, 

 předseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

______________________________ 

Ing. Tomáš Hajič 

   prokurista  

STRABAG a.s. 

 

______________________________ 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

______________________________ 

Ing. Renata Hamrská 

prokuristka  

STRABAG a.s. 

 

______________________________ 

Ing. Zdeněk Osner, CSc.  

statutární ředitel, 

    Energie – stavební a báňská a.s. 

 

 

 ______________________________ 

Ing. Ondřej Novák 

vedoucí odštěpného závodu 

STRABAG AG 

 


