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Č. smlouvy objednatele: 000475 01 20 

Č. kontraktu objednatele: 9002003235 

 

 

Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 000475 00 20 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“) 

 

 

1.  SMLUVNÍ STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:   Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená:  Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
   Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:    00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:   1930731349/0800 

OR:  MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

Energie - stavební a báňská a.s.   

se sídlem:         Vašíčkova 3081, Kladno 272 04 

adresa pro doručování: Plzeňská 276/296, 150 00 Praha 5 - Motol 

zastoupená:  

   

   

   na základě plné moci 
IČO:              45146802 

DIČ:   CZ45146802, plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno  
číslo účtu:               1000141/0100  

OR:   MS Praha, oddíl B, vložka 1399 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně dále jako „Smluvní strany“, jednotlivě také jako „Smluvní strana“) 
 

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 

 

I. 

 

1. Bod  2.2 smlouvy se mění a nově zní takto: 

 

Specifikace Díla je uvedena v příloze č. 1 smlouvy. Dílo se mění v rozsahu víceprací dle   

dodatku č. 1. 
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2. Bod 3.1 věta první smlouvy se mění a nově zní takto : 

 

Smluvní strany se dohodly, že a řádné a včasné provedení Díla zaplatí Objednatel 
Zhotoviteli cenu Díla. Cena Díla se navyšuje o 93.960,- kč bez DPH  a to z důvodu 
víceprací. Cena za Dílo dle této smlouvy po připočtení ceny za provedení víceprácí dle 
dodatku č.1 je smluvními stranami sjednána ve výši 1.737.760,-  Kč bez DPH  

(slovy: jedenmilionsedmsettřicetsedmtisícsedmsetšedesátkorunčeských). 
 

II. 

 

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstavají nezměněna. 
 

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 
každá strany obdrří po jednom pare. 

 

3. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru 
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek včetně původní smlouvy bude 
zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené ve smlouvě i v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. Zároveň bere komitent na vědomí, 
že Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost je povinen na žádost třetí osoby 

poskytovat informace v souladu se zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k 
informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění této smlouvy 
budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 
 

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy: 

Příloha č. 1 – Vícepráce  

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

V Praze dne        V Praze dne  

 

 

 

-------------------------------------------  --------------------------------------- 

Ing. Petr Witowski     

předseda představenstva     

Dopravní podnik hl. m. Prahy,     

akciová společnost            na základě plné moci 
 

 

 

 

-------------------------------------------    --------------------------------------- 

Ing. Ladislav Urbánek     

místopředseda představenstva          
Dopravní podnik hl. m. Prahy,    

akciová společnost           na základě plné moci 


