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KONTROLNÍ ČÍSLO: P21V00191904
Stejnopis <L: 'J

Hlavní město Praha

CETUS PLUS, A.s.

DODATEK Č. 1
Stavba č. 40741 TV Zahradní město,
etapa 0006 Zabezpečení svahu Chaloupky
ZHOTOVITEL STAVBY

číslo smlouvy objednatele: D1L/21/08/007053/2021
číslo smlouvy zhotovitele: 2021/180/Chaloupky
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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavni město Praha
se sídlem:

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01

IČO:

00064581

DIČ:

CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení:

PPF banka a.s., Praha

číslo účtu:
zastoupené:

20028-5157998/6000
Ing. Petrem Kalinou, MHA, ředitelem odboru investičního Magistrátu
hlavního města Prahy
dále jen jako „Objednatel"

pro vybrané činnosti dle této Smlouvy zastoupené příkaznikem TDS:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.
se sídlem:

Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO:

47116901

DIČ:

CZ47116901; registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb.ř o dani z přidané
hodnoty, v platném zněni
dále jen jako „Příkazník"
na straně jedné
a

CliTUS PLUS, a.s.
společnost vedená u obchodního soudu v Praze pod sp. zn. B oddílu. Číslo
6931
se sídlem:

Plzeňská 181/183, 150 00 Praha 5

IČO:

26419823

DIC:

CZ26419823; registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

2281352/0800

zastoupená:

Karlem Muzikou, zmocněncem na základě plné moci
dále jen jako „Zhotovitel"

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana")
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ČÁST I. PŘEDMĚT DODATKU
1.

Předmětem Dodatku č. 1 je změna v zastupující osobě, kdy ředitelem odboru investičního je
Ing. Petr Kalina, MBA.

2.

Dále je předmětem změna Přikaznika stavby. Nově bude výkon TDS vykonávat společnost
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5,
IČO 47116901. Výkon TDS je zajištěn na základě objednávky č.: OBJ/INV/21/08/00272/2021,
číslo zakázky: IN V/OB/1266/21, kontrolní číslo: K14679177415 ze dne 31.8. 2021.

3.

Tímto Dodatkem č. 1 se dále upravuje Část V. Lhůty pro provádění díla, a to konkrétně 8.3.
Lhůta pro dokončení díla. Nově se stanovuje termín na 28. 2. 2022.
Termín se upravuje z důvodu nepředvídatelných okolnosti, jako je opětovný sesuv svahu
v době, kdy již byla podepsaná Smlouva o dílo a nebylo možné již termín změnit. Tento
opětovný sesuv značně změnil harmonogram prací, a původní termín nelze z tohoto důvodu
dodržet.

ČÁST II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou
tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

1.

2.

3.

4.

Ochrana osobních údajů (GDPR)
Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 obsahuje jejich osobní údaje,
a ujednávající si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že
ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve
zněni pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku č. 1 obsažených se řídí
tímto nařízením.
Poskytování Dodatku č. 1 a součinnost při kontrole
Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
zněni pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu
tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých
informací obsažených v tomto Dodatku č. 1 žadatelům.
Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Dodatek Č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv
(CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních
stranách, předmětu Dodatku č. 1, číselném označení Dodatku č. 1, datech jeho podpisu a plný
text Dodatku č. 1.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.
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6.

7.

8.

9.

V Praze

Platnost, účinnost a uveřejnění Dodatku č. 1
Dodalek Č. 1 nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisu obou Smluvních stran,
príp. jejich zástupců, k tomuto Dodatku č. 1, a to dnem připojení posledního z nich.
Dodatek č. 1 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. 1 je oprávněn uveřejnit v registru smluv též
Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu
uvědomit.
Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své
vlastnoruční podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely
Dodatek č. 1.
Počet stejnopisů Dodatku č. 1
Dodatek č. 1 je vyhotoven v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu,
přičemž Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.
Doložka o svěření pravomoci k uzavření Dodatku č. 1
Pravomoc k uzavření Dodatku č. 1 bez předchozího schváleni Radou hlavního města Prahy
je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1603, k návrhu na svěření
nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, zc dne 21. 6.2021.
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V Praze

- 7 -10- 2021

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ing. Petr Kalina, MBA, A

Karel Muzika

Ředitel odboru investiční

Zmocněnec na základě plné moci

Magistrátu hlavního měs

CETUS PLUS, a.s.
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