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Evidenční číslo Smlouvy Objednatele: Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele: 

0224004878/2  

 

 

 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ Č. 0224004878 

(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 

K&K TECHNOLOGY a. s. 

se sídlem: Koldinova 672, Klatovy II, 339 01 Klatovy, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 531, 

IČO: 64833186, 

DIČ: CZ64833186, 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., 

číslo účtu (CZK): 6024062/0800, 

 

(dále jen „Dodavatel“) 

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

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Strany spolu uzavřely dne 20. 12. 2019 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „Sanace 1. a 2. 

biologické linky ČOV Jih“ ev. č. Objednatele 0224004878, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 9. 2020 

ev. č. Objednatele 0224004878/1 (dále jen „Smlouva“), 

(B) došlo k potřebě změnit rozsah Díla a dobu plnění, 

(C) Strany mají zájem odpovídajícím způsobem změnit Smlouvu, 

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: 
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I. ZMĚNY SMLOUVY 

1.1 V důsledku okolností vzniklých během realizace Díla uvedených v Pokynu k provedení změny č. 

3, které tvoří Přílohu č. 1/D2 tohoto Dodatku, se ustanovení čl. 1.3.1 Smlouvy ruší a v plném 

rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím znění: 

„1.3.1 zhotovení stavby Sanace 1. a 2. biologické linky ČOV Jih specifikované v této Smlouvě a v 

Projektové dokumentaci Ing. Jan Šinták – I.P.R.E., vyhotovené v 06/2018 a schválené a 

předané Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy, ve znění jejích 

pozdějších změn uvedených v níže uvedených dokumentech: 

 

- Pokyn k provedení změny č. 1 a Změnový rozpočet č. 1, 

- Pokyn k provedení změny č. 2 a Změnový rozpočet č. 2, 

- Pokyn k provedení změny č. 3 a Změnový rozpočet č. 3, 

 

(dále též „Stavba“), při dodržování provozních opatření Objednatele,“ 

 

1.2 Cena Díla, kterou se zavazuje uhradit Objednatel Dodavateli, se z původní částky ve výši 

9.169.263,09 Kč bez DPH snižuje o částku ve výši 354.046,35 Kč bez DPH na částku ve výši 

8.815.216,74 Kč bez DPH. Z tohoto důvodu se ustanovení čl. 4.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu 

nahrazuje novým textem v následujícím znění:  

„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 8.815.216,74 Kč 

(slovy: osm miliónů osm set patnáct tisíc dvě stě šestnáct korun českých a sedmdesát 

čtyři haléřů) bez DPH (dále též „Cena Díla“).“ 

1.3 Ustanovení čl. 2.1 Smlouvy se ruší a v plném rozsahu nahrazuje novým textem v následujícím 

znění: 

„2.1 Dodavatel je povinen zahájit zhotovování Díla nejpozději 10. pracovní den od předání 

Staveniště (den zahájení prací), a dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené Dílo 

(včetně čistopisů dokumentů dle čl. 2.5 Smlouvy) nejpozději 31. 12. 2020.“  

 

1.4 S ohledem na výše uvedené změny se Strany dohodly, že se relevantně upravuje Příloha č. 4 

Smlouvy - Rozpočet Díla, ve znění Změnového rozpočtu č. 1, který tvoří Přílohu č. 3/D1 dodatku 

č. 1 Smlouvy a Změnového rozpočtu č. 2, který tvoří Přílohu č. 4/D1 dodatku č. 1 Smlouvy, a to v 

rozsahu uvedeném v Příloze č. 2/D2 tohoto Dodatku – Změnový rozpočet č. 3 a Příloha č. 3 

Smlouvy - Harmonogram prací, ve znění Upraveného Harmonogramu prací, který tvoří Přílohu 

č. 5/D1 dodatku č. 1 Smlouvy, a to v rozsahu uvedeném v Příloze č. 3/D2 tohoto Dodatku -  

Upravený Harmonogram prací.   

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1 Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho přílohách netvoří 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.  

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami. Stanoví-li však 
kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, 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 kogentního ustanovení zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve. 
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3.2 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou 
uvedenou v § 2 odst. 1 písm. n) 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. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že tento Dodatek tak jak 
je uzavřen, včetně příloh a dalších součástí, může být Objednatelem uveřejněn v registru smluv 
a s takovým uveřejněním souhlasí. Objednatel je nicméně oprávněn, nikoliv však povinen, 
z Dodatku před jeho zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv 
neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. 

3.3 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto 
Dodatku, které by některá ze Stran poskytla 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. 

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

3.5 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel 
obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. 

3.6 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily 
své podpisy. 

3.7 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je 
následující: 

3.7.1 Příloha č. 1/D2: Pokyn k provedení změny č. 3 

3.7.2 Příloha č. 2/D2: Změnový rozpočet č. 3 

3.7.3 Příloha č. 3/D2: Upravený Harmonogram prací 

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly. 

Datum:   Datum:   
Za Objednatele: Za Dodavatele: 
 
 
 
Podpis:  __________________________ 

 
 
 
Podpis:  

 
 
 
__________________________ 

Jméno:    Jméno:  
Funkce:  

 
Letiště Praha, a. s. 

Funkce:   
K&K TECHNOLOGY a. s. 

 
 
Podpis: 

 
 
__________________________ 

  

Jméno:     
Funkce: 

Letiště Praha, a. s.  

  

 




