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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Číslo smlouvy objednatele: 2017/ 0155

MŠ Laudova 1030/3, Praha 6 – Řepy, rekonstrukce osvětlení
(stavební práce)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném 
znění

1. Smluvní strany

Městská část Praha 17
se sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02  Praha 6 
zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:

Mgr. Jitkou Synkovou, starostkou Městské čási Praha 17
kontaktní telefon-obecně: 234 683 111 
IČ: 00231223
DIČ: CZ00231223
bankovní spojení:                    Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                                 27-2000700399/0800
osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem jsou:
            Ing. Alois Podaný, vedoucí odboru územní rozvoje a invesic ÚMČ Praha 17
            tel. 
           TDI: Ing. Jiří Neubert, tel.

(dále jen objednatel)

a

Elektrostav Praha s.r.o.
se sídlem: Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00
zastoupená: Ing. Pavlem Riegrem
kontaktní telefon: 
IČ: 45306834
DIČ: CZ45306834
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsána v OR vedeném: Městským soudem v Praze
osoba určená ke kontaktu s objednatelem: Ing. Pavel Riegr
tel./email: 
    ve věcech technických (stavbyvedoucí): 
           

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo, č. evidenční objednatele – 2017/0155.
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
Číslo Smlouvy Objednatele: 2017/ 0155

MŠ Laudova 1030/3, Praha 6 - epy, rekonstrukce osvětlení
(Stavební práce)

uzav ená podle § 2586 a náSI. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského Zákoníku v platném
Znění

1. Smluvní strany

Městská část Praha 17
Se Sídlem: Žalanského č.p. 291/12b, 163 02 Praha 6

Zastoupená ve věcech podpisu této smlouvy:
Mgr. Jitkou Synkovou, Starostkou Městské části Praha 17

kontaktnítelefon-obecně: 234 683 111

ıčz 00231223
Dıč: cZOO231223
bankovní Spojení: Česká Spo itelna, a.S.
číslo účtu: 27-2000700399/0800

osoby určené ke kontaktu se Zhotovitelem jsou:

Ing. Alois Podaný, vedoucí odboru územní rozvoje a investic ÚMČ Praha 17

teI-_
TDız Ing. Ji í Nenbevt,tel-_
(dále jen objednatel)

Elektrostav Praha s.r.o.

Se Sídlem: Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00

Zastoupená: Ing. Pavlem Riegrem

kontaktnítelefon: _
ıčz 45306834
Dıč: cz45306834
bankovní spojení: I
číslo účtu: _
Zapsána v OR vedeném: Městským Soudem v Praze

osoba určená ke kontaktu s objednatelem: Ing. Pavel Riegr

teI-/emaih _
ve věcech technických (Stavbyvedoucí):

(dále jen zhotovitel)

uzavírají tento Dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo, č. evidenční objednatele - 2017/0155.
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Účel dodatku

Ve smyslu ustanovení čl. 15.3 výše uvedené smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na 
následující změně smlouvy:

9. Financování

9.3  Dle smlouvy o dílo:
Dle  §92e  zákona  č.  235/2004  Sb.  zákon  o  DPH,  bude  u  veřejné  zakázky  uplatněno 
přenesení daňové povinnosi. V režimu přenesené daňové povinnosi je povinnost přiznat 
a zaplait daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto režimu má tedy 
povinnost  přiznat  a  zaplait  daň plátce,  pro kterého bylo zdanitelné plnění  v tuzemsku 
uskutečněno. Zhotovitel vystaví daňový doklad, kde oproi běžnému daňovému dokladu 
neuvede výši DPH ani cenu s DPH, jen sazbu DPH v % a sdělení, že výši daně je povinen 
doplnit a přiznat objednatel, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

se mění takto:

9.3 Dle dodatku ke smlouvě o dílo:
Dle  §92e  zákona  č.  235/2004 Sb.  zákon  o  DPH,  nebude u  veřejné  zakázky  uplatněno 
přenesení daňové povinnosi,  neboť předmět zakázky nesouvisí s ekonomickou činnost 
zadavatele.

Závěrečná ustanovení

1. Tento  dodatek  ke  smlouvě  nabývá  platnosi  dnem  podpisu  oběma  smluvními 
stranami.

2. Tento  dodatek  ke  smlouvě  nabývá  účinnosi  dnem  uveřejnění  prostřednictvím 
registru smluv.

3. Tento  dodatek  ke  smlouvě  je  vyhotoven  v  5  stejnopisech.  Zhotovitel  doručí  tří 
podepsané  stejnopisy  tohoto  dodatku  smlouvy  zpět  objednateli  bez  zbytečného 
odkladu, přičemž si ponechá pro svoji potřebu dva podepsané stejnopisy.

4. Strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy bude uveřejněn na proilu zadavatele 
v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a dále na 
internetových stránkách Městské čási Praha 17.

5. Strany se dále dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo bude zveřejněn v souladu se 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosi některých smluv a o 
registraci smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zabezpečí objednatel.

6. Podle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve 
znění  pozdějších předpisů,  se konstatuje,  že  uzavření  tohoto  dodatku  ke smouvě 
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Účel dodatku

Ve smyslu ustanovení čI. 15.3 výše uvedené Smlouvy o dílo se Smluvní Strany dohodly na
následující Změně Smlouvy:

9. Financování

9.3 Dle Smlouvy o dílo:

Dle §92e Zákona č. 235/2004 Sb. Zákon 0 DPH, bude u ve ejné Zakázky uplatněno
p enesení daňové povinnosti. V režimu p enesené daňové povinnosti je povinnost p iznat
a Zaplatit daň na výstupu p enesena na p íjemce plnění. V rámci tohoto režimu má tedy
povinnost p iznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění vtuzemSku
uskutečněno. Zhotovitel vystaví daňový doklad, kde oproti běžnému daňovému dokladu
neuvede výši DPH ani cenu S DPH, jen Sazbu DPH v % a Sdělení, že výši daně je povinen
doplnit a p iznat objednatel, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

Se měnítakto:

9.3 Dle dodatku ke Smlouvě o dílo:
Dle §92e Zákona č. 235/2004 Sb. zákon o DPH, nebude u ve ejné Zakázky uplatněno
p enesení daňové povinnosti, neboť p edmět zakázky nesouvisí S ekonomickou činností
zadavatele.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními

Stranami.

2. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá účinnosti dnem uve ejnění prost ednictvím
registru Sqv.

3. Tento dodatek ke Smlouvě je vyhotoven v 5 Stejnopisech. Zhotovitel doručí t í
podepsané StejnopiSy tohoto dodatku Smlouvy zpět objednateli bez Zbytečného
odkladu, p ičemž Si ponechá pro Svoji pot ebu dva podepsané StejnopiSy.

4. Strany se dohodly, že tento dodatek Smlouvy bude uve ejněn na profilu zadavatele
vSouIadu S § 219 Zákona č. 134/2016 Sb. o Zadávání ve ejných zakázek a dále na

internetových Stránkách Městské části Praha 17.

5. Strany se dále dohodly, že tento dodatek Smlouvy o dílo bude zve ejněn v souladu Se

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o

registraci smluv (zákon o registru Smluv). Uve ejněnízabezpečí objednatel.

6. Podle ustanovení § 43 odSt. 1 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve

znění pozdějších p edpisů, Se konstatuje, že uzav ení tohoto dodatku ke Smouvě
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schválila Rada městské čási Praha 17 na zasedání dne  19.7.2017 usnesením č. Us 
RMČ 000335/2017.

Podpisy smlouvy

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jejím podpisem přečetly, že 
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tsni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se 
dohodly  na  celém  obsahu  dodatku  ke  smlouvě  a  jeho  auteničnost  potvrzují  svým 
podpisem.

V Praze  dne ................................          V Praze dne   .…………………….....

                                                                                                                       ......................................
.....................                                         ………………………………………………

   za objednatele                    za zhotovitele
Mgr. Jitka Synková              Ing. Pavel Riegr
       starostka                    jednatel

   Městská část Praha 17           Elektrostav Praha s.r.o.

DOLOŽKA

Na základě dikce § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění 
a v souladu s usnesením RMČ č. 000335/2017 ze dne 19.7.2017 se osvědčuje právní úkon 

spočívající v uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/0155 mezi MČ Praha 17 a společnost 
Elektrostav Praha s.r.o. a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením

V Praze dne:

....................................                             .....................................
Pověření členové zastupitelstva MČ Praha 17
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schválila Rada městské části Praha 17 na zasedání dne 19.7.2017 usnesením č. US
RMČ 000335/2017.

Podpisy Smlouvy

Smluvní Strany prohlašují, Že si tento dodatek ke Smlouvě p ed jejím podpisem p ečetly, Že
byl uzav en po vzájemném projednání podle jejich pravé a Svobodné vůle, určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní Strany se
dohodly na celém obsahu dodatku ke smlouvě a jeho autentičnost potvrzují svým
podpisem.

V Praze dne ................................ V Praze dne

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Jitka Synková Ing. Pavel Riegr
starostka jednatel

Městská část Praha 17 Elektrostav Praha s.r.0.

DoLožKA

Na základě dikce § 43 zákona Č. 131/2000 Sb., o hl. městě Praze v platném znění
a v souladu s usnesením RMČ č. 000335/2017 ze dne 19.7.2017 se osvědčuje právní úkon

spočívajícív uzav ení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/0155 mezi MČ Praha 17 a společností
Elektrostav Praha s.r.o. a potvrzuje Se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením

V Praze dne:

Pově ení členové zastupitelstva MČ Praha 17
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