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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č. objednatele: USD2050010 

 

 

VODA Želivka, a.s. 

se sídlem:   K Horkám 16/23, 

    102 00 Praha 10 – Hostivař 

    Česká republika – CZ 

zapsaná v obchodním rejstříku  u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7437 

zastoupená:    Mgr. Mark Reider, předseda představenstva 

    Mgr. Luděk Jeništa, místopředseda představenstva  

zástupce ve věcech technických: XXXX XXXXXX XXXXX, vedoucí útvaru technického rozvoje a investic 

IČO:     26496224 

DIČ:    CZ26496224 

jako „objednatel“ 

 

a 

 

„G-servis-Sweco-ÚVŽ, 3. stavba (rekonstrukce F1)-Zhotovitel projektu“, společnost ve smyslu § 2716 

a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem Třanovského 622, 

163 00 Praha 6, jejímiž členy jsou: 

1. G-servis Praha spol. s r.o., IČO: 49680226, DIČ: CZ49680226, se sídlem Třanovského 622, 163 

00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 

21745, jako „správce“ 

a 

2. Sweco Hydroprojekt a.s., IČO: 26475081, DIČ: 26475081, se sídlem Táborská 31, 140 00 Praha 

4-Nusle, zaspaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

6326, jako „společník 2“ 

zastoupená: RNDr. Martinem Guthem, jednatelem G.servis Praha spol. s r.o., správcem společnosti 

„G-service-Sweco-ÚVŽ, 3. stavba (rekonstrukce F1)-Zhotovitel projektu“ 

 

jako „zhotovitel“ 

 

(společně dále jen „Smluvní strany“) 

 

dnešního dne uzavřeli tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi objednatelem a 
zhotovitelem dne 24. 11. 2020 (dále jen „Smlouva“) 

(dále jen „Dodatek“)  
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PREAMBULE 

Smlouva byla uzavřena na základě otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby 

s názvem „PI18018 Modernizace ÚVŽ, 3. stavba (rekonstrukce F1) – Zhotovitel projektu“ vyhlášeném 

objednatelem (dále jen „Veřejná zakázka“). 

Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění Smlouvy vyvstala na straně objednatele potřeba provést změny 

obsahu plnění zhotovitele a dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy 

na Veřejnou zakázku, Smluvní strany se v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dohodly na změně Smlouvy tak, jak 

je dále uvedeno textu tohoto Dodatku. 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se dohodly na změně obsahu plnění zhotovitele spočívající v rozšíření obsahu a 

rozsahu jeho plnění nad rámec původní specifikace díla. Toto rozšíření obsahu a rozsahu plnění 

je popsáno v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. 

1.2 Smluvní strany se v souvislosti se změnou obsahu plnění dle odst. 1.1 tohoto Dodatku dohodly 

na následujících změnách Smlouvy: 

1.2.1 Odst. 3.3 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje následujícím ustanovením: 

„3.3 Celková výše ceny díla činí 67.624.540,- Kč (CZK) bez DPH 

(slovy: šedesát šest milionů sedm set osmdesát šest tisíc osmdesát korun 

českých) bez DPH. 

  K celkové ceně bude účtována daň z přidané hodnoty. 

1.2.2 Odst. 3.4 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje následujícím ustanovením: 

„3.4 Cena díla je stanovena podle individuální kalkulace zhotovitele a je stanovena 

i samostatně pro každou dílčí etapu takto: 

Specifikace dílčí etapy 

díla 

Cena v Kč 

(CZK) bez DPH 

Vypočtené DPH 

v Kč (CZK) 

Cena v Kč 

(CZK) vč. DPH 

Průzkumné práce ve 

vztahu k zajištění 

projektu v rozsahu dle 

bodu 1.1.1.1. Přílohy 

č.1 smlouvy celkem: 

2.721.400,- 571.494,- 3.292.894,- 

Projektová 

dokumentace pro 

vydání stavebního 

povolení (DSP) 

v rozsahu dle bodu 

1.1.1.2. Přílohy č. 1 

smlouvy celkem: 

31.510.990,40 6.617.308,98 

 

38.128.298,38 
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Zabezpečení 

projektové přípravy 

stavby pro vydání 

stavebního povoleni - 

inženýrská činnost 

(DSP IČ) v rozsahu dle 

bodu 1.1.1.3. 

Přílohyč.1 smlouvy 

celkem: 

3.975.758,80 834.909,35 

 

4.810.668,15 

Projektová 

dokumentace pro 

výběr zhotovitele 

stavby (DZS) v rozsahu 

dle bodu 1.1.1.4. 

Přílohy č.1 smlouvy 

celkem: 

27.712.840,80 5.819.696,57 

 

33.532.537,37 

Autorský dozor během 

realizace stavby (AD) 

v rozsahu dle bodu 

1.1.1.5. Přílohy č. 1 

celkem: 

1.703.550,- 357.746,- 2.061.296,- 

Celková cena za dílo 

(součet dílčích cen) 

67.624.540,- 14.201.153,40 81.825.693,40 

 

1.3 Ostatní ustanovení Smlouvy vč. jejích příloh výslovně neměněných tímto Dodatkem zůstávají 

beze změn. 

 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že Dodatek (text Dodatku bez příloh) bude zveřejněn 

prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv v platném 

znění. Zveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Uveřejněním prostřednictvím 

registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Dodatku v otevřeném 

a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. 

2.2 Zveřejnění dle zákona podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení 

předmětu smlouvy, cena a datum uzavření smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že text označený 

modrou barvou považují obě strany za neveřejný a v textu určeném pro zveřejnění v registru 

smluv bude takto označený text nahrazen znaky „X“. 

2.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Dodatku určené ke zveřejnění 

v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů 

upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou Smluvními stranami označeny za obchodní 

tajemství či za důvěrné ve smyslu odst. 12.2. až 12.4 Smlouvy, kromě textu označeného dle 

předchozího odstavce za neveřejný. 
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2.4 Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran a je vyhotoven 

v pěti stejnopisech, přičemž po jejím podepsání obdrží objednatel tři a zhotovitel dva stejnopisy. 

Každý stejnopis tohoto Dodatku má platnost originálu. 

2.5 Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle něhož je objednatel povinen uveřejnit Dodatek a další 

údaje za podmínek stanovených v zákoně. 

2.6 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv. Uveřejnění Dodatku v registru smluv zajišťuje Objednatel. 

2.7 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku. 

2.8 Tento Dodatek obsahuje následující přílohy: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu 

s tím, že tento Dodatek je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísni či 

za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran 

své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

V Praze dne 14. 9. 2021  

 

Za Objednatele: 

 

 V ……………………… dne ………………………….  

 

Za Zhotovitele: 

 

 

 
  

Mgr. Mark Reider 
předseda představenstva 

VODA Želivka, a.s. 
 
 
 
 
 

 

 

RNDr. Martin Guth 

jednatel G-servis Praha spol. s r.o. 

Správce společnosti „G-servis-Sweco-ÚVŽ, 3. 

stavba rekonstrukce F1 - Zhotovitel projektu“ 

 

Mgr. Luděk Jeništa 
místopředseda představenstva 

VODA Želivka, a.s.  

 


