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 Číslo Smlouvy Objednatele: 000232 00 21 

Číslo Smlouvy Zhotovitele: SS 2020/ 43 (7 - 1311A20) 

48-09-20 

Číslo akce:  

 

DODATEK Č. 1 

Smlouvy o dílo uzavřené dne 7.4.2021 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a smlouva dále jen „Smlouva“). 

 SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  

zastoupený: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva 

IČO: 000 05 886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu:  1930731349/0800 

OR: MS Praha, sp. zn.: B 847 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel: Sdružení Tramvajová smyčka Zahradní Město 

1. PORR a.s. 

 se sídlem   Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
 zapsaná   v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, 

vl. 1006 

 IČO:   43005560 

 DIČ:   CZ43005560 

 Zastoupená:  Ing. Antonín Daňa, člen představenstva a 

    Ing. Martin Hanáček, MBA, člen představenstva 

 Správce nebo Vedoucí společník   

  

2.  Hans Wendel spol. s r.o.& Co., k.s. 

 se sídlem   Praha 10, Sazečská 3270/2a, PSČ 108 00 

 zapsaná   v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A, 

vl. 18065 
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 IČO:      25064461 

 DIČ:    CZ25064461 (plátce DPH)  
 Zastoupená:  Ing. Jaroslav Jezl, jednatel komplementáře  
    Hans Wendel, spol. s r.o., IČO: 64944697 

kteří jsou sdružení ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě 
Smlouvy o sdružení ve společnosti s názvem „Sdružení Tramvajová smyčka Zahradní Město“ se 
správcem společnosti PORR a.s., který zastupuje společnost Hans Wendel spol. s r.o.& Co., k.s. 

 

Bankovní spojení sdružení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500 

číslo smlouvy: PORR: SS 2020/ 43 (7 - 1311A20), HW: 48-09-20 

kontaktní osoba ve věcech technických: 
korespondenční adresa: PORR a.s., sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „Smluvní strany“ a každý z nich jen „Smluvní strana“) 

 

 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 7.4.2021 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž 
předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „Tramvajová smyčka Zahradní Město 
– výběr zhotovitele“. Na základě níže uvedených skutečností, které nastaly po uzavření Smlouvy, 
uzavírají smluvní Strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“). 

 Předmětem Dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna nastává z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností 
v průběhu realizace díla nezapříčiněných Zhotovitelem. Z tohoto důvodu došlo ke vzniku víceprací v 
rozsahu uvedených ve Změnových listech č. 1 a č. 2 u SO 405 a SO 331, včetně zdůvodnění těchto 
víceprací. Změnové listy tvoří přílohu této Smlouvy. 

 Provedení uvedených víceprací má současně dopad na některá ustanovení Smlouvy, jak je dále 
uvedeno. 

 ZMĚNA SMLOUVY 

1. Doplňuje se bod 3.1.5 v tomto znění: 

realizace víceprací dle Dodatku č. 1. 

2. Bod 6.1 Smlouvy se mění takto a nově zní takto: 

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla (dále jen „Cena“) je určena jako cena 
smluvní na základě závazného a úplného výkazu výměr (příloha č. 3 této Smlouvy), který je rozpočtem 
ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku a skládá se z celkové ceny za Dílo, jak je vymezeno 
v čl. 3.1 této Smlouvy, a činí: 

Původní cena díla dle Smlouvy     97.926.000,- Kč bez DPH 
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Cena víceprací dle Dodatku č. 1 Smlouvy    814 633,50 Kč bez DPH 

Konečná cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1  98.740.633,50 Kč bez DPH 

 Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy. 

 NAD RÁMEC USTANOVENÍ SLOUVY SE DOPLŇUJE ODSTAVEC 7. PLATEBNÍ PODMÍNKY O 

TYTO NOVÉ BODY 

7.11. Faktura musí být Zhotovitelem odeslána na adresu sídla Objednatele, případně doručena osobně 
tamtéž, nebo na e-mailovou adresu nebo elektronicky do datové schránky (ID 
datové schránky: fhidrk6). 

7.12. V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky 
musí být splněny také následující podmínky: 

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX. 
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“. 
- Přílohy faktury mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však 

obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“. 
- Jedním e-mailem (datovou zprávou) smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami. 
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení. 
- E-mail (datová zpráva) s fakturou a přílohami nesmí přesáhnout velikost 20 MB. 
- Zaslané soubory nesmí být komprimovány do archívu (zip, msg apod.). 
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat 

přijímání e-mailů či datových zpráv. 
- Pokud fakturu zasílá plátce DPH, musí mít faktura náležitosti daňového a účetního dokladu dle zák. 

č. 235/2004 Sb. o DPH a zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění. 
- Odesilatel obdrží o přijetí faktury potvrzení „notifikaci“, že faktura byla zaevidována spisovou službou 

příjemce. Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou 
akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího   procesu příjemce. 

- Pokud odesilatel neobdrží notifikaci o přijetí, faktura nebyla zaevidována a je nutno provést opětovný 
pokus o doručení. 
 

7.13. Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty ve smyslu § 98 písm. d) 

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 
Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí 
přímo na účet příslušného FÚ. 
 

7.14. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH 
bude uhrazena přímo na účet příslušného FÚ. V tomto případě nebudou zálohy, pokud by na ně měl 
Zhotovitel jinak nárok, ze strany Objednatele hrazeny. 
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 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto 
Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek  
č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona  
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel. 

 Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží jedno 
vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. 

 Součástí tohoto Dodatku je příloha: 

Příloha č. 1 - změnový list č. 1 SO 405, vč. zdůvodnění 

Příloha č. 2 - změnový list č. 2 SO 331, vč. zdůvodnění 

 

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu 
plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné 
vůle. 

 

V Praze dne __________________  V Praze dne  

Objednatel      Zhotovitel 

       Sdružení Tramvajová smyčka Zahradní Město 

 

_____________________________    _________________________________ 

Ing. Petr Witowski,     Ing. Antonín Daňa    a    Ing. Martin Hanáček, MBA 

předseda představenstva členové představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost PORR a.s.  

 

______________________________   _________________________________ 

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.     Ing. Jaroslav Jezl 

člen představenstva     jednatel komplementáře 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hans Wendel spol. s r.o.& Co., k.s. 


