
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

uzavřené podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

(dále jen „dodatek“) 
 

„Praha bez bariér – Čechův most úprava zastávky, Praha 1, č. akce 999 412/42 – 
vypracování PD a zajištění IČ“  

 
číslo smlouvy Objednatele: 3/21/6100/020/1   PID: TSKRP008IQIZ 
TSKRP00B2RJ0 
číslo smlouvy Zhotovitele 21-032-01,02,07 
 
 
SMLUVNÍ STRANY 
 
(1) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 

Sídlo: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice  
IČO: 034 47 286 
DIČ: CZ03447286 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059.  
Bankovní spojení: PPF banka a.s. 
č. účtu: 2023100003/6000 
Zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě 
zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda 
představenstva. 
 
(„Objednatel“) 
 

(2) DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o. 
Sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4 
Korespondenční adresa: Na Záhonech 27/884, 141 00 Praha 4 - Michle 
IČO: 48592722 
DIČ: CZ48592722 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. 18643 
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Praha 12 
č.ú.: 69727339/0800 
zastoupený: Ing. Janem Zrzavým, jednatelem společnosti 
 
(Zhotovitel“) 
 
(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 
 

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke 
smlouvě o dílo č. 3/21/6100/020 ze dne 03. 05. 2021 (dále jen „Smlouva“).  

2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku je požadavek PČR na přisvětlení 2 nově vzniklých 
přechodů pro chodce, které zpřístupňují náplavku mezi Čechovým a Štefánikovým 
mostem. Dále požadavek příslušného DOSS na úpravu dopravního řešení křižovatky a 
chodníků Čechův most – nábřeží Edvarda Beneše s přejezdem pro cyklisty, který bude 
přimknutý k přechodu pro chodce. S tímto požadavkem je spjata úprava SSZ a nové 
projednávání sloučené projektové dokumentace stavebních úprav a úpravy SSZ.  
Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. 5. Smlouvy (CENA DÍLA A 
PLATEBNÍ PODMÍNKY), jak dále uvedeno. 



 
2. ZMĚNA ČL. 5. SMLOUVY (CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY) 
 
1. Článek 5. odst. 5.1 Smlouvy se v části ceny za dílo mění takto: 

 
Původní cena dle SOD bez DPH:  1 143 800,00 - Kč 
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:    265 500,00 - Kč 
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 bez DPH:  1 409 300,00 - Kč 

 
 
 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Dodatek se řídí a bude vykládán v souladu s právním řádem České republiky, zejména 

Občanským zákoníkem. Strany se zavazují řešit veškeré spory jednáním a vzájemnou 
dohodou. Pokud se nepodaří vyřešit spor vzájemnou dohodou Stran, bude spor 
předložen jednou ze Stran věcně a místně příslušnému soudu. Strany si tímto sjednávají 
místní příslušnost obecného soudu Objednatele. 

2. Smluvní strany potvrzují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

3. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost 
originálu. Každá Strana obdrží dvě (2) vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán 
elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení 
Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců 
smluvních Stran. 

4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

5. Uveřejnění tohoto dodatku smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o 
registraci smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel a to do třiceti (30) dní 
od uzavření tohoto Dodatku a plně v souladu se zněním tohoto zákona. 

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že 
s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah 
tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež 
jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy. 

 
Přílohy:  a) Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací 
 
 
V Praze dne  

 
V Praze dne 

 
Za Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s. 
 
 
 
 

Za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY 
s.r.o., zkráceně: DIPRO, spol. s r.o. 
 

__________________________ ________________________________ 
Ing. Josef Richtr     Ing. Jan Zrzavý 
místopředseda představenstva   jednatel 
  

Ing. Jan 
Zrzavý

Digitálně podepsal Ing. Jan 
Zrzavý 
Datum: 2022.10.14 11:33:49 
+02'00'

Ing. Josef 
Richtr

Digitálně podepsal 
Ing. Josef Richtr 
Datum: 2022.11.15 
12:29:22 +01'00'



Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací 
 
 
1. Práce průzkumné a podkladové    

Geodetické zaměření lokality - doplnění                                         5 000 Kč   

Vyjádření správců o existenci IS včetně poplatků – aktualizace 

a doplnění                                                                                      60 hod á 600 Kč/hod           36 000 Kč   

Koordinace s jinými projekty v území                                            10 hod á 780 Kč/hod             7 800 Kč 

Koordinace DŘ a kabelových tras se SWARCO                           20 hod á 780 Kč/hod           15 600 Kč   

Koordinace kabelových tras přisvětlení                                         15 hod á 780 Kč/hod           11 700 Kč   

Místní průzkum, výrobní výbory, hlášení                                       20 hod á 720 Kč/hod           15 600 Kč   

Celkem bez DPH                                      91 700 Kč   

 
2. Práce projektové    

Zapracování části přisvětlení přechodů                                       110 hod á 780 Kč/hod           85 800 Kč       

Úpravy dopravního řešení křižovatky a chodníků                        100 hod á 780 Kč/hod          78 000 Kč 

Celkem bez DPH                                    163 800 Kč   

 
3. Práce související      

Vícetisky pro projednání PD                                                                                                      10 000 Kč 

Celkem bez DPH                                      10 000 Kč   

 

4. Cena celkem    

Práce průzkumné a podkladové                 91 700 Kč   

Práce projektové               163 800 Kč   

Práce související                                     10 000 Kč   

Celkem bez DPH                    265 500 Kč   

DPH 21%                           55 755 Kč   

Celkem s DPH                     321 255 Kč   

 

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty (DPH) platná v den uskutečnění zdanitelného plnění.    

V ceně je dodání 3 vyhotovení v tištěné podobě a dále elektronicky ve formátech: DWG, PDF, word, 

excel.    

Dále jsou v ceně veškeré tisky pro potřebu výkonu IČ.   

 


