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 Č. smlouvy: 000331 00 20      
Č. dodatku: 000331 01 20      

Dodatek č. 1 

ke smlouvě č. 000331 00 20 ze dne 27. 4. 2020 

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. Janem Šurovským, Ph.D., členem 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: KLADNO, Vašíčkova 3081, PSČ 27204      

koresp. adresa: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol 

zastoupená: 

 

IČO:  45146802      

DIČ:  CZ45146802      

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.      

číslo účtu: 1000141/0100      

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1399      

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně též jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“) 
 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

1 Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 27. 4. 2020 Smlouvu č. 000331 00 20 (dále jen „Smlouva“) s předmětem 
plnění „Rekonstrukce rozvodů SV, TUV, cirkulace, hala II. Hostivař“ (dále jen „Dílo“). V průběhu 
realizace předmětu plnění Smlouvy došlo k vícepracím. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily 
k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 000331 01 20 Smlouvy (dále jen „Dodatek“). 

2 Předmět dodatku 

Dodatkem dochází ke změně předmětu Díla a úpravě ceny a doby provedení Díla z důvodů víceprací 
specifikovaných v Příloze č. 1  - Změnový list č. 1 – navýšení ceny o částku 207 707,95 Kč bez DPH a 
v Příloze č. 2 – Změnový list č. 2 – navýšení ceny o částku 239 083,07 Kč bez DPH. Celkové navýšení 
ceny o Dílo za provedené vícepráce je o částku 446 791,02 Kč bez DPH. 
Příloha č. 1 a Příloha č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku. 
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Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně: 
 
1. Doplňuje se bod 3.1.1 v tomto znění: 
Předmětem Díla jsou dále vícepráce tak, jak jsou specifikovány v příloze č. 1 a příloze č. 2 Dodatku 
č.1 Smlouvy. 
 
2.  Ujednání čl. 4. Doba plnění bod 4.1 věta první se mění a nově zní takto: 
   
Zhotovitel provede a předá Dílo do 7 měsíců od předání staveniště včetně, tj. nejdéle do 12. 12. 2020. 
 
 
3. Ujednání čl. 6. Cena Díla bod 6.1 se mění a nově zní takto: 
 
Cena za provedení Díla je stanovena na částku 4 496 847,24 Kč bez DPH 
(slovy: čtyřimilionyčtyřistadevadesátšesttisícosmsetčtyřicetsedm korun českých a dvacetčtyři haléřů). 
Cena je stanovena jako pevná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla a je 
platná po celou dobu provádění Díla. Výkaz výměr slouží pouze pro oceňování víceprací a méněprací.
   

3 Závěrečná ujednání 

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti. 

2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují. 

3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana 
obdrží po jednom. 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. 
zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace 
podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace 
týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto 
zákonem. 
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Příloha č. 1 - Změnový list č. 1  

Příloha č. 2 - Změnový list č. 2 

 

V Praze dne       V Praze dne       

Za objednatele: Za zhotovitele: 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

     

Ing. Petr Witowski 
předseda představenstva 

 Energie - stavební a báňská a.s.      

   

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

     
 

Ing. Jan Šurovský, Ph.D. 
člen představenstva 

 Energie – stavební a báňská a.s.      
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