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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

č. 0417/R8600/20/RS ( objednatele ) 

č.  0351/2022 (zhotovitele) 

ze dne 20.1.2022 

 

na provedení Stavebních prací 

„Rekonstrukce obvodového pláště budovy ČS a VDJ Na Vidouli, P5“ 

 

Smluvní strany :  

 

Objednatel:  Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

se sídlem:   Evropská 866/67,  Vokovice, 160 00 Praha 6 

zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva 

společně 

IČ:   25656112 

DIČ:   CZ25656112 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290 

(dále jen „objednatel“) 

  

a 

 

Zhotovitel:  VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.  

se sídlem:   Praha 4 – Michle, Nuselská 132/499, PSČ 140 00 

zastoupená:  

IČ :   48026921 

DIČ:   CZ48026921 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14304 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Preambule 

 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku jsou dodatečné 

stavební práce, neprovedené práce a změna ceny díla. Dodatečné a neprovedené stavební práce 

vznikly změnou původně navrhovaného řešení rekonstrukce opláštění z azbestových desek za 

náhradu novými konstrukcemi z nezávadných materiálů. Dodatečné práce jsou nezbytné pro 

uvedení díla do užívání a provozování vodohospodářské infrastruktury.  

 

Článek I. 

 

1. Ustanovení čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.1 a 2.1.2, které 

zní: 

2.1.1  zhotovitel neprovede tyto dodatečné stavební práce a dodávky: 

- zapouzdřovací nástřik 

- kounstrukci suché výstavby 

- přesun sutě  

 

2.1.2  zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky: 

-   bourací práce 
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- realizaci nosné konstrukce 

- opláštění z cementotřískových desek 

- doplnění izolace 

- nátěry 

- přesun sutě 

 

 

2. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se mění znění bodu 5.1., který nově zní 

takto: 

 5.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.1  a 2.1.2. činí bez DPH     2 475 602,00 Kč       

  z toho cena dle čl. 2.1.1                                                                  176 237,00 Kč 

 a cena dle čl. 2.1.2                                                                                 2 651 839,00 Kč    

 

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí 

Původní cena za dílo bez DPH     59 114 964,00 Kč 

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH                                                         2 475 602,00 Kč 

Celková cena bez DPH 61 590 566,00 Kč 

DPH 21% 
 

 Položkový rozpočet  dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1. 

 

 

3. Ustanovení čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se doplňuje o bod 5.5.1, který nově zní 

takto: 

5.5.1.    Strany se v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů („zákon o DPH“) dohodly, že faktura bude objednateli 

zaslána elektronicky („elektronická faktura"), a to výlučně na e-mailovou adresu: 

fakturace@pvs.cz. Elektronická faktura bude v elektronické podobě a tato elektronická 

podoba bude představovat originální verzi evidovanou v účetnictví objednatele. V 

případě, že není možné generovat elektronickou fakturu přímo z účetního systému 

zhotovitele, bude opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na 

kvalifikovaném certifikátu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce podpisu, ve znění pozdějších předpisů, 

kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra ČR 

akreditovaných poskytovatelů certifikačních služeb. Elektronická faktura bude 

vyhotovena ve formátu ISDOCX, v četnosti 1 faktura = 1 soubor. Přílohy elektronické 

faktury, které nejsou součástí daňového dokladu, budou zasílány objednateli pouze ve 

formátech RTF, PDF, DOC, DOCx, XLS, XLSx. V případě, kdy bude zaslána 

objednateli elektronická faktura, zavazuje se zhotovitel nezasílat stejnou fakturu 

duplicitně v listinné podobě. 

 

Článek II. 
 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. 

 

Článek III. 
 

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních 

stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

mailto:fakturace@pvs.cz
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2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. 

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

 Příloha č. 1: Soupis dodatečných a neprovedených prací – položkový rozpočet 

 

 

Za objednatele, 

v Praze, dne  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Za zhotovitele, 

v Praze, dne   

 

 

 

 

 

 

 

 


