
Ev. č.: 3108/21-CSMV

. Č. j.: TS-3115/21Dodatek č. 1 k PŘĹKAZNI SMLOUVĚ
NA STAVEBNÍ a TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

Článek l.
Smluvní strany

Název: Česká republika -

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
Telefon:
Fax:
E-mail:

(dále jen ,,příkazce")

a

Název:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
jejímž jménem jedná:
Kontaktní osoba:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:
zapsaná v obchodním

(dále jen ,,příkaznIk")

OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA
organizační složka státu zřízená Zřizovací listinou vydanou
Ministerstvem vnitra pod č.j.: MV - 61877-6/TS-2008 ze dne 25.
září 2008, v platném znění pozdějších dodatků, a to od 1. ledna
2009.
Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7
75151898
nejsme plátci DPH

Ing. Jiřím Beranem, ředitelem OLYMP CENTRUM SPORTU MV

Prague Active House, spol. s.r.o.
Před Skalkami l 3173/10, Záběhlice, 106 00 Praha 10
26433991
CZ26433991
Ing. Libor Hrouda, jednatel
Ing. Libor Hrouda

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81849

dále společně rovněž označení ,,smluvní strany"

uzavírají tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě pod číslem TS-1424/2021
(dále jen ,,smlouva"), kterým se mění a doplňuje smlouva v těchto ustanoveních:



l l. Článek ll. - Předmět smlouvy
Smluvní strany se dohodly na rozšÍření funkce stavebního a technického dozoru
stavebníka (dále jen ,,TDS) o Ill. etapu rekonstrukce pokojů ubytovny a z tohoto
důvodu nové zněrú ČI. ll. odst. 2, 3 zní takto:

,,název díla: ,,MV - Praha 7, Stromovka - rekonstrukce pokojů ubytovny - j. a ll.
a Ill. etapa"

(dále jen ,,stavba").

V rámci akce bude provedena stavba spočÍvajÍcÍ v stavební rekonstrukci vnitřních
prostor 2. a 3. a 4. NP ubytovny sportovců v areálu Stromovka OLYMP CENTRA
SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, Za Císařským mlýnem 1063/5, 170 06 Praha
7. výše uvedená stavba bude probíhat dle dodané projektové dokumentace,
montážních předpisů dodavatelů jednotlivých komponent a zařízení a výkazu výměr.
Tato výše uvedená rekonstrukce bude probíhat v rozsahu dodávek a prací
specifikovaných v Oceněném výkazu výměr, který je nedílnou součástí smluv o dílo
vztahujÍcÍ se k výše specifikované stavbě.

V článku ||. odst. 4 se doplňuje znění týkající se Ill. etapy takto:

Ill. etapa: do 100 kalendářních dnů od předání staveniště zhotoviteli (za
podmínky zveřejnění smlouvy v Registru smluv viz v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů).

Článek VIII. Cena předmětu smlouvy a platební podmínky - Úprava ceny:
Z důvodu rozšíření předmětu smlouvy o [j]. etapu příkazce zaplatí celkovou cenu za
celý průběh výkonu tds v nás|edujíci výši:

Celková cena 448 950 KČ bez DPH
(slovy: čtyřistačtyřicetosmtisÍcdevtsetpadesát korun českých)
DPH 21% 94 279,50 Kč
Celková cena 543 229,50 KČ včetně DPH
(slovy: pětsetčtyřicettřitisÍcdvěstědvacetdevět korun českých padesát haléřů)
jako cena nejvýše přípustná. Příkazník je plátce DPH

l!. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V
případě nepodepsání tohoto dodatku v jeden den, nabude tento dodatek platnosti
pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že jsou si
vědomy povinnosti OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA uveřejňovat
uzavřené smlouvy včetně příslušných dodatků k těmto smlouvám, které jsou nedílnou
součástí výše uvedených uzavřených smluv, v Registru smluv v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o
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l
l svobodném přístupu k informacím. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento

dodatek č. 1 v Registru smluv, smluvní strany se dohudly, že tento dodatek do registru
smluv vloží OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTEKSTVA VNITRA. Tento dodatek č. 1, ň3
něhož se vztahuje povinnost uveřejněni prostřednictviní registru sniluv, nabývá účinnosti
nejdříve dnem uveřejnění. Platnost tohoto dodatku č. 1 končí splněním závazků obou
smluvních stran.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platnosti originálu, z nichž
každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně,
že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

4. Ostatní ustanoveni smlouvy evidované pod č. ts-1424/2021 zůstávají beze změn.
5. Tento dodatek č. 1 tvoří nedílnou součást smlouvy evidované pod č. TS-1424/2021
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Za příkazce: Za příkazníka:
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