
1/2 

              č. dodatku Objednatele: 000981 02 18 

                                                             č. dodatku Zhotovitele: S00084/INV/2018/001 

 

DODATEK Č. 2  

ke smlouvě o dílo ze dne 27.11. 2018 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 22.5.2020 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, a dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

MEZI TĚMITO SMLUVNÍMI STRANAMI: 

I. 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 
IČ: 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 

 
(dále jen „Objednatel“) 

 a 

II. Předmět Díla 

1. V návaznosti na smlouvu o dílo č. Objednatele 000981 00 18 ze dne 27.11. 2018 ve znění jejího dodatku č. 1 
ze dne 22.5.2020 (dále jen „Smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně předmětu Díla, jak je specifikováno 
Smlouvou, a to dle bližší specifikace v Návrzích na změnu stavby (pořadové číslo změny stavby 3 až 15) 

zpracovaných k akci Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí, které tvoří přílohu tohoto 

Dodatku. 

2. Smluvní strany konstatují, že uvedené změny Díla nebyly obsaženy v původním zadání, jsou vyvolány 

okolnostmi, které nebylo možno s náležitou péčí předvídat a jsou nezbytné k řádnému a bezpečnému 

Zhotovitel: společníci společnosti „HOCHTIEF – ENERGIE – výtah KN“: 
 
Vedoucí společník:     HOCHTIEF CZ a. s. 
se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5 
zastoupený: 

IČO: 46678468 
DIČ: CZ46678468 
bankovní spojení:   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:                     1491516064/2700 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229  
 
Druhý společník:    
Energie – stavební a báňská a.s. 
se sídlem:                      Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 
zastoupený:  
IČO:                               45146802  

 DIČ:                               CZ45146802  
 bankovní spojení:          Komerční banka a. s., pobočka Kladno  
 číslo účtu:                      1000141/0100  
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399 

 
(dále jen „Zhotovitel“) 
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dokončení Díla. Změny Díla tak splňují podmínky stanovené v § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tj. nejedná se o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy. 

III. Cena Díla  

1. Cena za provedení změny Díla dle tohoto Dodatku činí 16 856 004,15 Kč bez DPH. 

(slovy: šestnáct milionů osm set padesát šest tisíc čtyři koruny české a patnáct haléřů) 

2. Celková cena za provedení Díla dle článku 6, odst. 6.1 Smlouvy a tohoto Dodatku tedy nově činí  

242 111 390,90 Kč bez DPH. 

(slovy: dvě stě čtyřicet dva milionů sto jedenáct  tisíc tři sta devadesát korun českých a devadesát  haléřů) 

 K této ceně bude účtována příslušná DPH. 

IV. Doba plnění 

1. Doba plnění se v návaznosti na provedení změn Díla dle tohoto Dodatku prodlužuje o 238 dní. 

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit, resp. dokončit, Dílo ve smyslu článku 4 Smlouvy a dle tohoto Dodatku nově 
nejpozději ve lhůtě 745 kalendářních dní v souladu s harmonogramem plnění, který tvoří přílohu Návrhu na 
změnu stavby č. 3, který tvoří přílohu tohoto Dodatku a nahrazuje Harmonogram plnění dle Smlouvy (dále jen 
„Harmonogram plnění“). 

V. Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a 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). 

2. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží po 

jednom a Zhotovitel po dvou vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 

3. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinná. 

4. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří přílohy: 

 Návrhy na změnu stavby č. 3 až 15 

 Celková rekapitulace změn staveb 

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem 

souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým 
podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

V Praze dne __________________    V Praze dne __________________ 

 

Objednatel       Zhotovitel 

 

______________________________    ______________________________ 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  HOCHTIEF CZ a. s. 

Ing. Petr Witowski      

předseda představenstva       

 

 

_________________________     ______________________________ 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost  HOCHTIEF CZ a. s. 

Ing. Ladislav Urbánek       

místopředseda představenstva     

 

 

______________________________ 

Energie – stavební a báňská a.s. 

          


