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Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 595/2015 

Smluvní strany 
1. Objednatel: 
Zoologická zahrada-hlavního města Prahy 
IČ: 00064459, DIČ:CZÓ0064459 
se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 
zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem 
bankovní spojení: PPF Banka č. ú

( dále jen „objednatel") 

2. Zhotovitel: 
BYSTROŇ Group a.s. 
IČ0:27800466, DIČ: CZ 27800466 
se sídlem: Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava 
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3238 
zast: Michalem Bystroněm, členem představenstva a.s. 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava, č. 
( dále jen „zhotovitel") 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
(dále jen „dodatek č. 4") 

Článek 1 - Preambule 

1. Dodatkem č. 3 ze dne 2. 1. 2017 smluvní strany sjednaly změny smlouvy o dílo č. 595/2015 ze dne 
15. 1. 2016 ve znění dodatků č. 1 ač. 2 (dále jen „Smlouva"). Smluvní strany tak 'dodatkem č. 3 
mimo jiné sjednaly, že v důsledku prodlení zhotovitele s provedením části díla, a to kamenného 
obkladu a zdiva, raženého betonu, probarvené omítky, dodávky a montáže nerez kotev a ostění dveří 
a oken, kdy toto prodlení trvalo 19 dnů, má objednatel v souladu s čl. 11 odst. 1 Smlouvy nárok na 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.243.938,- Kč ( dále též jen „Pohledávka objednatele"). 

2. Účelem tohoto dodatku č. 4 je sjednání dohody smluvních stran o způsobu úhrady objednatelem 
uplatněné Pohledávky objednatele ve výši 2.243.938,- Kč. 

Článek 2 - Dohoda o způsobu úhrady Pohledávky objednatele 

' Smluvní strany se tímto dohodly na následujícím způsobu úhrady Pohledávky objednatele: 

a) Objednatel započte část Pohledávky objednatele ve výši 560.984,50 Kč oproti pohledávkám 
zhotovitele, které budou zhotovitelem uplatněny v souladu se Smlouvou vystavením faktur -
daňových dokladů z titulu úhrad částí ceny díla, včetně případných víceprací, za období měsíce 
března 2017 (dále jen „Faktury za 03/17") a které musí být doručeny objednateli nejpozději do 
20. dubna roku 2017. Pokud souhrnná výše důvodně vystavených a včas doručených Faktur za 
03/17 nedosáhne částky 560.984,50 Kč a nebude tak možno výše uvedeným zápočtem uhradit 
část Pohledávky objednatele v celém rozsahu částky 560.984,50 Kč, bude zhotovitel povinen 
rozdíl mezi souhnmou výší Faktur za 03/17 a částkou 560.984,50 Kč doplatit objednateli z titulu 
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úhrady Pohledávky objednatele formou bezhotovostního převodu peněžních prostředků do 2. 5. 
2017. 

b) Objednatel započte další část Pohledávky objednatele ve výši 560.984,50 Kč oproti pohledávkám 
zhotovitele, které budou zhotovitelem uplatněny v souladu se Smlouvou vystavením faktur -
daňových dokladů z titulu úhrad částí ceny díla, včetně případných víceprací, za období měsíce 
dubna 2017 (dále jen „Faktury za 04/17") a které musí být doručeny objednateli nejpozději do 
19. května roku 2017. Pokud souhrnná výše důvodně vystavených a včas doručených Faktur za 
04/17 nedosáhne částky 560.984,50 Kč a nebude tak možno výše uvedeným zápočtem uhradit 
část Pohledávky objednatele v celém rozsahu částky 560.984,50 Kč, bude zhotovitel povinen 
rozdíl mezi souhrnnou výší Faktur za 04/17 a částkou 560.984,50 Kč doplatit objednateli z titulu 
úhrady Pohledávky objednatele fonnou bezhotovostního převodu peněžních prostředků do 1. 6. 
2017. 

c) Objednatel započte další část Pohledávky objednatele ve výši 560.984,50 Kč oproti pohledávkám 
zhotovitele, které budou zhotovitelem uplatněny v souladu se Smlouvou vystavením faktur -
daňových dokladů z titulu úhrad částí ceny díla, včetně případných víceprací, za období měsíce 
května 2017 ( dále jen „Faktury za 05/17") a které musí být doručeny objednateli nejpozději do 
20. června roku 2017. Pokud souhrnná výše důvodně vystavených a včas doručených Faktur za 
05/17 nedosáhne částky 560.984,50 Kč a nebude tak možno výše uvedeným zápočtem uhradit 
část Pohledávky objednatele v celém rozsahu částky 560.984,50 Kč, bude zhotovitel povinen 
rozdíl mezi souhrnnou výší Faktur za 05/17 a částkou 560.984,50 Kč doplatit objednateli z titulu 
úhrady Pohledávky objednatele fonnou bezhotovostního převodu peněžních prostředků do 30. 6. 
2017. 

d) Objednatel započte další část Pohledávky objednatele ve výši 560.984,50 Kč oproti pohledávkám 
?:hotovitele, které budou zhotovitelem uplatněny v souladu se Smlouvou vystavením faktur -
daňových dokladů z titulu úhrad částí ceny díla, včetně případných víceprací, za období měsíce 
června 2017 (dále jen „Faktury za 06/17") a které musí být doručeny objednateli nejpozději do 
20. července roku 2017. Pokud souhrnná výše důvodně vystavených a včas doručených Faktur za 
06/17 nedosáhne částky 560.984,50 Kč a nebude tak možno výše uvedeným zápočtem uhradit 
část Pohledávky objednatele v celém rozsahu částky 560.984,50 Kč, bude zhotovitel povinen 
rozdíl mezi souhrnnou výší Faktur za 06/17 a částkou 560.984,50 Kč doplatit objednateli z titulu 
úhrady Pohledávky objednatele formou bezhotovostního převodu peněžních prostředků do 1. 8. 
2017. 

e) Zápočty uváděné výše pod písm. a) až d) budou realizovány písemnými prohlášeními objednatele 
o zápočtu, která budou adresována zhotoviteli a v nichž bude vždy uvedeno, vůči jakým 
fakturovaným pohledávkám zhotovitele či jejich částem je objednatelem započítávána příslušná 
část Pohledávky objednatele. Obdobně mohou být zápočty realizovány též písemnými 
prohlášeními zhotovitele adresovanými objednateli. 

f) Pokud zůstane z jakéhokoliv důvodu jakákoliv část Pohledávky objednatele k datu 1. 8. 2017 
neuhrazena, 'netrvají pro další období po uvedeném datu jakákoliv omezení objednatele ohledně 
jeho práva domáhat se jakékoliv neuhrazené části Pohledávky objednatele v souladu s obecně 
platnou právní úpravou, včetně možnosti jejího jednostranného zápočtu vůči jakékoliv 
pohledávce zhotovitele za objednatelem, včetně pohledávky z titulu uvolnění zádržného. 

g) Pro případ prodlení zhotovitele s úhradou jakékoliv části Pohledávky objednatele se sjednává 
smluvní sazba úroku z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den takového 
prodlení. 
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Článek 3 _- Závěrečná ujednání 

1. Žádná další ujednání Smlouvy ve znění dřívějších dodatků nejsou tímto dodatkem č. 4 dotčena. 
2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

a souhlasí s tím, že text Smlouvy, včetně jejích dodatků, bude zveřejněn prostřednictvím objednatele 
v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že nic z obsahu tohoto dodatku a Smlouvy nepovažuje za 
obchodní tajemství. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a dotčené Smlouvy 
s dodatky předcházejícími v plném rozsahu včetně osobních údajů ve Smlouvě obsažených, jakož i 
všech úkonů a okolností se Smlouvou a jejími dodatky souvisejících, či poskytnutím informace 
třetím osobám o dotčené Smlouvě či podstatných částech Smlouvy za podmínek definovaných 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku 
na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu dotčené Smlouvy a jejích dodatků 
nepovažují za obchodní tajemství. 

3. Tento dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem jeho uzavření. 
4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 

::~=~=e nuo~+oo 
~ t. \g, 

9 t · 
OPiWJA ~1 
3 • n~f> 

Zooi~-~i~ a Prahy 
Objednatel 

- 3 -

oup M , 
6/1 
 

35 305 
Hl 3 117J 

BYST OŇ Group a.s. 
Zhotovitel 




