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Evidenční číslo Smlouvy Objednatele: Evidenční číslo Smlouvy Dodavatele: 

0224003457 7-0491A17 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

„OPRAVA TWY L V ÚSEKU OD RWY 04/22 PO TWY P A OPRAVA TWY K“ 

(dále jen „Dodatek“):  

 

Letiště Praha, a. s. 

se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 

IČO: 282 44 532 

DIČ: CZ699003361 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu (CZK): 801812025/2700 

 

zastoupená na základě plné moci ze dne 30. 12. 2016 společností 

 

Český Aeroholding, a.s. 

sídlo: Praha 6, Jana Kašpara 1069/1, PSČ 160 08 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17005 

IČO: 248 21 993 

DIČ: CZ699003361 

  

(dále jen „Objednatel“) 

a 

PORR a.s. 

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy 

se sídlem: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 10000 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 
IČO: 430 05 560 
DIČ: CZ43005560 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
číslo účtu (CZK): 1091107720/5500 
  

(dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“. 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Strany spolu uzavřely dne 7. 6. 2017 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „Oprava TWY L v úseku od RWY 

04/22 po TWY P a Oprava TWY K“ ev. č. Objednatele 0224003457 (dále jen „Smlouva“), 

(B) Při realizaci stavby byly zjištěny skutečnosti, které musely být napraveny, aby bylo možno stavbu dokončit 
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v potřebném termínu a kvalitě, 

(C) Objednatel vydal Pokyn k provedení změny č. 001, 

(D) Strany mají zájem (s ohledem na výše uvedené) změnit Smlouvu, 

dohodly se Strany v souladu s aplikovatelnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a 
účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“), následovně: 

I. ZMĚNY SMLOUVY 

1.1 V důsledku změny Díla, popsané v Pokynu k provedení změny č. 001, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku, se 
Cena Díla snižuje z původní částky 34.363.564,38 Kč (slovy: třicet čtyři milionů tři sta šedesát tři tisíc pět set 
šedesát čtyři korun českých, třicet osm haléřů) bez DPH o částku 779.706,39 Kč (slovy: sedm set sedmdesát devět 
tisíc sedm set šest korun českých, třicet devět haléřů) bez DPH na 33.583.857,99 Kč (slovy: třicet tři milionů pět set 
osmdesát tři tisíc osm set padesát sedm korun českých, devadesát devět haléřů) bez DPH. Z tohoto důvodu se 
ustanovení čl. 4.1 Smlouvy ruší a v plném rozsahu se nahrazuje novým textem v následujícím znění: 

„4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 33.583.857,99 Kč (slovy: třicet 

tři milionů pět set osmdesát tři tisíc osm set padesát sedm korun českých, devadesát devět haléřů) bez 

DPH (dále též „Cena Díla“).“ 

 

1.2 Vzhledem k výše uvedené změně Ceny Díla se Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpočet Díla mění dle změnového rozpočtu, 
který je součástí Pokynu k provedení změny č. 001. 

1.3 Za přílohu č. 5 Smlouvy se nově vkládá Příloha č. 6 Smlouvy – Pokyn k provedení změny č. 001, jehož znění je 
uvedeno v příloze č. 1/D1 tohoto Dodatku. 

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

2.1 S odkazem na čl. 12.2 Smlouvy bere Dodavatel na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv. 

2.2 Strany se dohodly, že ceny (mimo celkové Ceny Díla) uvedené v příloze č. 1/D1 tohoto Dodatku tvoří obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a zavazují se zajišťovat jeho utajení a odpovídajícím způsobem jej 
chránit. Pro vyloučení pochybností Strany prohlašují, že jiné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a jeho 
přílohách než skutečnosti uvedené v první větě tohoto ustanovení nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 Občanského zákoníku. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Stranou. Stanoví-li však zvláštní právní 
předpis, že tento Dodatek může nabýt účinnosti nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu 
tohoto Dodatku poslední Stranou, nabývá tento Dodatek účinnosti až dnem, ke kterému může tento Dodatek 
nabýt dle takového právního předpisu účinnosti nejdříve. 

3.2 Případné plnění Stran v rámci předmětu tohoto Dodatku, resp. Smlouvy ve znění tohoto Dodatku, které si Strany 
poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku, resp. podle 
Smlouvy ve znění tohoto Dodatku. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem, resp. 
Smlouvu ve znění tohoto Dodatku. 

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny. 

3.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Dodavatel obdrží 
jedno (1) vyhotovení. 

3.5 Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy. 

3.6 Veškeré přílohy tohoto Dodatku tvoří jeho nedílnou součást, přičemž seznam příloh je následující: 
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3.6.1 Příloha č. 1/D1 - Pokyn k provedení změny č. 001 vč. Příloh. 

NA DŮKAZ ČEHOŽ Strany tento Dodatek řádně podepsaly. 

Datum:  18. 10. 2017 Datum:  18. 10. 2017 
Za Objednatele: Za Dodavatele: 
    

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Ing. Václav Řehoř, Ph.D., MBA Jméno:  
Funkce:  předseda představenstva 

Český Aeroholding, a.s. 

Funkce:  
PORR a.s. 
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy 

    

Podpis: __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno: JUDr. Petr Pavelec, LL.M. Jméno:  
Funkce: člen představenstva 

Český Aeroholding, a.s. 
Funkce:  

PORR a.s. 
PORR a.s., odštěpný závod - Čechy 

 




