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Evidenční číslo Smlouvy Objednatele: Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele: 

0224003426 10000133160 

 

DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ Č. 0224003426 

(dále jen „Dodatek“):  

 

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003, 

IČO: 282 44 532, 

DIČ: CZ699003361, 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 

číslo účtu (CZK): 801812025/2700, 

 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Skanska a.s. 

se sídlem:                     Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904 

IČO: 262 71 303 

DIČ: CZ699004845 

bankovní spojení: ING Bank N.V., pobočka Praha, Českomoravská 2420/15, Praha 9 

číslo účtu (CZK): 1000564927/3500 

 

(dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“. 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Strany spolu uzavřely dne 28. 2. 2018 smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Nová retenční nádrž 
na ČOV + ČKV Sever“ ev. č. Objednatele 0224003426 a ev.č. Dodavatele 10000133160, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 18. 3. 2019, dodatku č. 2 ze dne 29. 5. 2019, dodatku č. 3 ze dne 7. 2. 2020 
a dodatku č. 4 ze dne 5. 6. 2020 (dále jen „Smlouva“), 

(B) vzhledem k okolnostem, které nastaly během realizace Díla, a kterým odpovídají vydané Pokyny 
k provedení změny č. 13, č. 14, č. 15, č. 18, č. 23, č. 27, č. 29, č. 31, č. 32, č. 35, č. 39, č. 41, č. 42, 
č. 43, č. 44 a č. 45 (včetně souvisejících rozpočtů), je nezbytné změnit rozsah Díla, 

(C) Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu resp. změny závazků ze Smlouvy 
potvrdit, 
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dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně: 

I. ZMĚNY SMLOUVY 

 

V důsledku okolností uvedených v Pokynech k provedení změny č. 13, č. 14, č. 15, č. 18, č. 23, č. 27, č. 
29, č. 31, č. 32, č. 35, č. 39, č. 41, č. 42, č. 43, č. 44 a č. 45 (včetně souvisejících rozpočtů), které tvoří 
Přílohu č. 1/D5 tohoto Dodatku, se Smlouva a závazky z ní mění resp. změnily takto: 

1.1 Ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím 
znění: 

„1.3.1   zhotovení stavby „Nová retenční nádrž ČOV + ČKV Sever" specifikované v této Smlouvě 

a v Projektové dokumentaci vypracované Ing. Janem Šintákem, IČO: 11386096, se 

sídlem Kolová 2, Kolová, 36214, číslo zakázky 04-04/2014, ze září 2014, schválené a 

předané Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy (dále též „Stavba“), 

při dodržování provozních opatření Objednatele, s přihlédnutím ke změnám 

specifikovaným v Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3, Dodatku č. 4 a Dodatku č. 5 

Smlouvy,“,  

1.2 Ustanovení článku 2.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím 
znění: 

„2.1    Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů 
od předání staveniště Dodavateli (den zahájení prací) a dokončit a předat Objednateli 
Řádně dokončené Dílo (s výjimkou čistopisů dokumentů dle čl. 2.6 Smlouvy) nejpozději do 
31. 3. 2020. 

1.3 Ustanovení čl. 4.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím 
znění (čímž dochází ke snížení ceny Díla z částky ve výši 283.877.915,62 Kč bez DPH na částku ve 
výši 278.748.878,15 Kč bez DPH):  

„4.1    Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 278.748.878,15 Kč 
(slovy: dvě stě sedmdesát osm milionů sedm set čtyřicet osm tisíc osm set sedmdesát osm 
korun českých a patnáct haléřů) bez DPH (dále též „Cena Díla“).“ 

1.4 S ohledem na změnu Díla, jak je popsána v čl. 1.2 tohoto Dodatku a změnu Ceny Díla, jak je 
popsána v čl. 1.3 tohoto Dodatku, se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 3 
Smlouvy – Harmonogram prací, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, a to v rozsahu uvedeném 
v Příloze č. 2/D5 tohoto Dodatku – Upravený harmonogram prací, a dále Příloha č. 4 Smlouvy – 
Rozpočet Díla, ve znění dodatku č. 1 až 4 Smlouvy, a to v rozsahu popsaném v Příloze č. 1/D5 
tohoto Dodatku – Pokyn k provedení změny č. 13, č. 14, č. 15, č. 18, č. 23, č. 27, č. 29, č. 31, č. 
32, č. 35, č. 39, č. 41, č. 42, č. 43, č. 44 a č. 45 (včetně souvisejících rozpočtů).  

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1 Strany prohlašují, že jednotkové ceny uvedené v tomto Dodatku tvoří obchodní tajemství ve 
smyslu § 504 Občanského zákoníku a zavazují se zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím 
způsobem jej chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené 
v tomto Dodatku a jeho přílohách než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 
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III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu jeho poslední Stranou. Stanoví-
li však zvláštní právní předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, 
který je dnem pozdějším než den podpisu tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento 
Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek nabýt dle takového právního 
předpisu účinnosti nejdříve.  

3.2 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto 
Dodatku, které si Strany poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za 
plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti 
vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. Smlouvu ve znění tohoto Dodatku. 

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) a 
Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. 

3.5 Přílohy. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je 

3.5.1 Příloha č. 1/D5 – Pokyn k provedení změny č. 13, č. 14, č. 15, č. 18, č. 23, č. 27, č. 29, č. 
31, č. 32, č. 35, č. 39, č. 41, č. 42, č. 43, č. 44 a č. 45 (včetně souvisejících rozpočtů) 

3.5.2 Příloha č. 2/D5 – Upravený harmonogram prací  

 

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly. 

Datum:   Datum:   
 
 

Za Objednatele: 
 

Za Dodavatele: 

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Ing. Jiří Černík Jméno:  
Funkce:  člen představenstva 

Letiště Praha, a. s. 
Funkce:  

Skanska a.s. 
 
 
 
 

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Ing. Jiří Kraus Jméno:   
Funkce:  místopředseda představenstva 

Letiště Praha, a. s. 
Funkce:  

Skanska a.s. 
 




