
 
 

SML 2022/055/2 

 

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 25.04.2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 

21.09.2022 k veřejné zakázce s názvem  

„Adaptační opatření na změnu klimatu - MŠ Pastelka v Praze 12“ 

 

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) 

(dále jen „Dodatek“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 

městská část Praha 12 

Sídlo:   Generála Šišky 2375/6, 143 00 Praha 4 - Modřany 

V zastoupení:  Ing. Vojtěch Kos, MBA, starosta 

IČ:   00231151 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

 

KONSIT a.s. 

Sídlo:   Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6 

V zastoupení:  Ing. Jiří Urban, člen představenstva 

IČ:   18630197 

 (dále jen „zhotovitel“)  

(objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“ či každý jednotlivě „smluvní 

strana“) 

 

Smluvní strany se dohodly na této změně a doplnění Smlouvy o dílo č. SML 2022/055 

ze dne 25.04.2022 ve  (dále jen „Smlouva“). 

 

ZMĚNA SMLOUVY 

1. Předmětem tohoto Dodatku jsou vícepráce, které vyvstaly v průběhu realizace díla, a to 

z důvodu, že došlo k rozporu mezi skutečným stavem a předpokladem v rámci projektové 

dokumentace. Dále jsou v rámci ZL řešeny méněpráce, které byly v průběhu realizace díla 

zjištěny a vyhodnoceny jako zbytné. Všechny provedené vícepráce jsou nezbytné pro řádné 

dokončení díla a na základě požadavku uživatele. Provedené změny jsou změny 
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nepodstatné a neznamenají změnu v cílech projektu ani v indikátorech. Podrobný popis 

změn tímto dodatkem dotčeny, tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí. 

 

2. Předmětem Dodatku jsou dodatečné práce, které nebyly předmětem původní smlouvy o dílo 

v celkové hodnotě 1.311.255, 44 Kč bez DPH a méněpráce, které nejsou nutné k dokončení 

díla v hodnotě 182.466 Kč bez DPH. Cena díla se tak Dodatkem zvyšuje o částku 

1.128.789, 44 Kč bez DPH. 

3. Vzhledem k tomu, že změna dle tohoto Dodatku má vliv na cenu díla, smluvní strany mění 

bod 3.2 smlouvy týkající se ceny díla. Výše ceny díla se mění z původních 26.231.706,38 

Kč bez DPH na částku 27.360.495, 82 Kč bez DPH. Cena včetně DPH nově činí částku 

33.106.199, 94 Kč. 

4. Změna dle tohoto Dodatku má dále vliv na termín dokončení díla uvedený v bodě 4.1.6. 

smlouvy. Termín dokončení díla se tímto Dodatkem prodlužuje o 1,62 měsíce do 

20.01.2023. 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve 

znění pozdějších předpisů. 

2. Nedílnou součásti tohoto Dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Změnové listy č. 009 - 016 

 

Příloha č. 2: komentáře ke změnovým listům 

3. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 

dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

Objednatel       Zhotovitel 
 

 

V Praze dne ____      V Praze dne _____ 

 

 

 

…………………………                                       ……………………………………… 

městská část Praha 12     KONSIT a.s. 

Ing. Vojtěch Kos, MBA     Ing. Jiří Urban 

starosta       člen představenstva 

 

 


