
  
 
 
 

 
 

 
 

DODATEK č. 5 
 
 
 

SMLOUVA O DÍLO 
„Raudnitzův dům – bydlení pro seniory“ 

 

číslo smlouvy 0021/0/OMI/19 

 

 

uzavřená mezi 
 
 

Městská část Praha 5 
jako objednatel 

 
a 
 

“POHL a AQUASYS” 
jako zhotovitel  
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DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Raudnitzův dům – bydlení pro seniory“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl., § 2430 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“) a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“)

(„Dodatek č. 5“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) Městská část Praha 5

se sídlem: nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22

IČO: 00063631

zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou

bankovní spojení: č. ú. 27-2000857329/0800, vedený u České spořitelny, a. s.

(„Objednatel“)

a

(2) “POHL a AQUASYS”

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zastoupená: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva POHL cz, a.s.

bankovní spojení:

“POHL a AQUASYS” je sdružením následujících obchodních společností:

POHL cz, a.s. (Společník 1)

IČO: 25606468

se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

spisová značka: Městský soud v Praze, B 4934

zastoupená: Ing. Petrem Kašparem, členem představenstva POHL cz, a.s.

a

AQUASYS spol. s r.o. (Společník 2)

IČO: 25344447

se sídlem: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou

spisová značka: Krajský soud v Brně, C 26547

zastoupená: Jiřím Peřinou, jednatelem
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 („Zhotovitel“) 

 (Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“). 

 

PREAMBULE 

 VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

 

(A) Strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Raudnitzův dům 
– bydlení pro seniory“ („Veřejná zakázka“) dne 18. 07. 2019 Smlouvu o dílo („Smlouva“), dne 
12. 5. 2020 Dodatek č. 1, dne 30. 6. 2020 Dodatek č. 2, dne 11. 12. 2020 Dodatek č. 3 a dne 1. 9. 2021 
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo, kterou se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést rekonstrukci 
Raudnitzova domu, vypracování projektové dokumentace, získání příslušných povolení a dalších 
dokladů nezbytných pro tuto rekonstrukci, a to způsobem a za podmínek stanovených ve Smlouvě a 
jejích Dodatcích a zadávacích podkladech k Veřejné zakázce („Dílo“); 

(B) Objednatel obdržel dne 20. 10. 2021 písemnou žádost, kterou Zhotovitel požaduje prodloužení doby 
plnění Smlouvy do 29. 11. 2021, konkrétně se jedná o problémy spojené s vyřizováním veškerých 
potřebných dokladů od správců sítí a také problém s připojením elektrické soustavy na PRE, jelikož 
v tomto směru stavbu citelně omezila správní firma Centra. Žádost současně obsahuje i důvody, které 
Zhotovitel považuje za natolik relevantní, aby bylo Žádosti vyhověno; 

 

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ: 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

 

1.1 Z důvodů uvedených v Preambuli tohoto dodatku pod písm. (B) se Strany postupem dle čl. III Smlouvy 
s názvem ZMĚNY DÍLA (ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ) dohodly na následujících změnách či doplněních Smlouvy, 
spočívajících ve změně termínů plnění Díla a změně Přílohy č. 2 Smlouvy – Harmonogram (hlavní 
milníky) a Přílohy č. 10 Smlouvy – aktualizovaný Podrobný harmonogram. Důvody vedoucí k potřebě 
prodloužení termínu plnění Díla jsou přičitatelné Objednateli a jeho smluvním partnerům.  

 

1.2 Strany se dohodly na změně termínů plnění Díla způsobem, který je podrobně specifikován v novém 
znění přílohy č. 2 Smlouvy „Příloha č. 2 - Harmonogram (hlavní milníky)“, které je obsaženo v příloze 
č. 1 tohoto Dodatku č. 5 a v plném rozsahu nahrazuje původní znění přílohy č. 2 Smlouvy. Strany se v 
souvislosti se změnou termínů plnění Díla dohodly, že Zhotovitel ve lhůtě do dvaceti (20) dnů od 
nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 5 vypracuje nové znění podrobného Harmonogramu postupem 
dle ujednání čl. IV odst. 4.1 a odst. 4.2. Smlouvy (dále jen „Podrobný Harmonogram“). Nové znění 
Podrobného Harmonogramu po jeho odsouhlasení Objednatelem nahradí dosavadní přílohu č. 10 
Smlouvy – „Aktualizovaný Podrobný Harmonogram“. 
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2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 5 nedotčena.  

2.2 Strany prohlašují, že žádná informace uvedená v tomto Dodatku č. 5 není předmětem obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

2.3 Strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 5 vyžaduje 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), a s tímto uveřejněním výslovně souhlasí. Zaslání Dodatku 
č. 4 do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po jeho podpisu. Objednatel se současně zavazuje 
informovat druhou Stranu o provedení registrace tak, že Zhotoviteli zašle kopii potvrzení správce 
registru smluv o uveřejnění Dodatku č. 5 bez zbytečného odkladu poté, kdy potvrzení obdrží, 
popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní Strany 
(v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace Smlouvy obdrží 
obě Strany zároveň). 

2.4 Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části 
Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 48/1326/2021 ze dne 03. 11. 2021. 

2.5 Tento Dodatek č. 5 byl vyhotoven v jednom (1) stejnopise v elektronické podobě podepsaném 
elektronickými podpisy smluvních stran. 

2.6 Nedílnou součástí Dodatku č. 5 jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Nové znění přílohy č. 2 Smlouvy – Harmonogram (hlavní milníky) 

Příloha č. 2 – Žádost o prodloužení termínu plnění  

 

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK č. 5 VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU 
A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE PODPISY SVÝCH OPRÁVNĚNÝCH ZÁSTUPCŮ. 

 
 
Za Objednatele: 
 
V Praze dne ………………… 2021 
 
 
 
__________________________________ 
Městská část Praha 5 
Mgr. Renáta Zajíčková 
starostka 

  
 
Za Zhotovitele: 
 
V Praze dne ………………… 2021 
 
 
 
__________________________________ 
“POHL a AQUASYS” 
Ing. Petr Kašpar 
člen představenstva POHL cz, a.s 

 

Ing. Petr 
Kašpar

Digitálně podepsal 
Ing. Petr Kašpar 
Datum: 2021.11.08 
06:20:53 +01'00'

Mgr. Renáta 
Zajíčková

Digitálně podepsal 
Mgr. Renáta Zajíčková 
Datum: 2021.11.10 
08:54:12 +01'00'








