
 
  

 Kontrolní číslo: K-966-125-590 

 

D O D A T E K  č .  5  S M L O U V Y  O  D Í L O  
n a  z h o t o v e n í  p r o j e k t o v é  d o k u m e n t a c e  

 
ke stavbě č. 0211 Lipnická – Ocelkova 

číslo smlouvy objednatele: DIL/22/04/000257/2017 
číslo smlouvy zhotovitele: D-17-031.Sd01.d02 

(dále jen „SOD“)  
 
 

I. 
S M L U V N Í S T R A N Y 

 
Hlavní město Praha 

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 
IČO: 00064581 
DIČ: CZ 00064581, registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění 
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 
číslo účtu: 20028-5157998/6000 
zastoupeno: Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy 
 
pro činnosti a dodatky dle této smlouvy zastoupeno: 
 
VIS, a. s., Bezová č. p. 1658/1, 147 01 Praha 4 
na základě příkazní smlouvy č. PRK/22/04/000373/2018 ze dne 14. 5. 2018 a dle plné moci ze dne 
14. 5. 2018 
zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2257 
zastoupená: předsedou představenstva Ing. Petrem Kalabisem 

(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Společnost „SG: Lipnická – Ocelkova“ zastoupena vedoucím společníkem PUDIS, a.s. 

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 
IČO: 45272891 
DIČ: CZ45272891, registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění 
zapsána: v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
číslo účtu: 105026522/0300 
zastoupena: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva   
                                 Ing. Janem Vlčkem, místopředseda představenstva 

(dále jen „Zhotovitel“) 
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II. 
Předmět dodatku č. 5 smlouvy o dílo  

Předmětem dodatku č. 5 smlouvy o dílo je zúžení předmětu díla o následující části, jenž byly 
předmětem dodatku č. 4 smlouvy o dílo: 
 

     VIII. Fáze - projektová dokumentace pro výběr zhotovitele 
  IX.  Fáze - výkon autorského dozoru při realizaci stavby 
   X.  Fáze - mostní list 
  XI.  Fáze - 1. hlavní mostní prohlídka 
 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 

Cena za zhotovení díla, stanovená jako cena nejvýše přípustná, se na základě čl. II. Předmět dodatku 
č.5 smlouvy o dílo mění následovně: 

     v Kč 

      cena bez DPH DPH 21 % cena vč. DPH  
Původní cena díla celkem dle 

základní smlouvy   8 177 000,00 1 717 170,00 9 894 170,00 

cena dle dodatku č. 2 celkem 
(stavba)   9 901 800,00 2 079 378,00 11 981 178,00 

z 
toho: II. Fáze DSP 6 005 040,00 1 261 058,40 7 266 098,40 
  z toho uhrazeno:   5 404 536,00 1 134 952,56 6 539 488,56 
  III. Fáze DZS 3 459 760,00 726 549,60 4 186 309,60 
  z toho uhrazeno:   1 729 880,00 363 274,80 2 093 154,80 
  IV. fáze AD 437 000,00 91 770,00 528 770,00 

navýšení dle dodatku č. 4 
celkem (cyklolávka)   1 849 000,00 388 290,00 2 237 290,00 

z 
toho: V. fáze 

průzkumné 
práce 211 400,00 44 394,00 255 794,00 

  VI. fáze DUSP 869 400,00 182 574,00 1 051 974,00 
  VII. fáze IČ k UR a SP 243 800,00 51 198,00 294 998,00 
  VIII. fáze DZS 377 200,00 79 212,00 456 412,00 
  IX. fáze AD 92 000,00 19 320,00 111 320,00 
  X. fáze mostní list 23 000,00 4 830,00 27 830,00 

  XI. Fáze 
1. hlavní mostní 
prohlídka 32 200,00 6 762,00 38 962,00 

celková cena dle dodatku č. 4 
(stavba + cyklolávka)   11 750 800,00 2 467 668,00 14 218 468,00 

snížení dle dodatku č. 5 
celkem (cyklolávka)   -524 400,00 -110 124,00 -634 524,00 

z 
toho: VIII. fáze DZS -377 200,00 -79 212,00 -456 412,00 
  IX. fáze AD -92 000,00 -19 320,00 -111 320,00 
  X. fáze mostní list -23 000,00 -4 830,00 -27 830,00 
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  XI. Fáze 
1. hlavní mostní 
prohlídka -32 200,00 -6 762,00 -38 962,00 

celková cena dle dodatku č. 5 
(stavba + cyklolávka)   11 226 400,00 2 357 544,00 13 583 944,00 

 
 
 
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného 
plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za číslem a názvem stavby 
kontrolní číslo vyznačené na první straně smlouvy. Pokud faktura – daňový doklad nebude obsahovat 
kontrolní číslo, faktura bude vrácena zhotoviteli k přepracování.  
Platební podmínky zůstávají beze změny. 

     
 
 
IV. 

Z Á V Ě R E Č N Á U S T A N O V E N Í 
 

1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení ve znění základní 
smlouvy a dodatků č. 1 až 4, která nejsou tímto dodatkem dotčená, zůstávají beze změny. 

 
2. Dodatek č. 5 ke smlouvě nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 

podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), do tohoto 
dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu 
(tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 5 ke smlouvě), oběma 
Smluvními stranami (poslední z nich). 

 

3. Dodatek č. 5 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle 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, přičemž toto 
uveřejnění provede Objednatel. Dodatek č. 5 ke smlouvě je oprávněn uveřejnit v registru smluv 
též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného 
odkladu uvědomit. 

4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 5 ke smlouvě k němu Smluvní strany 
připojily své podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že tímto způsobem 
uzavřely tento dodatek. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku smlouvy 
byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají. 

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ke smlouvě byl uveden v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy (dodatku) a datum jejího 
podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku smlouvy 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
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7. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1603 ze dne 21.6.2021 k návrhu na svěření 
nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření této smlouvy 
v plné kompetenci ředitele odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy. 

 
 

 

ZA OBJEDNATELE: 

 

ZA ZHOTOVITELE: 

V Praze dne V Praze dne 

 

 

 

Ing. Petr Kalina, MBA Ing. Martin Höfler 

Ředitel odboru investičního  

Magistrátu hlavního města Prahy 

předseda představenstva PUDIS a.s. 

  

 

 

Ing. Jan Vlček 

 místopředseda představenstva PUDIS a.s. 
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