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DODATEK Č. 1 

KE SMLOUV  O DÍLO 

 
      

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen Občanský zákoník) 
 

 

1.  SMLUVNI STRANY 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 

zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

 Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva 

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1 

číslo účtu: 1930731349/0800 

OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

 

(dále jen „objednatel“) 
 

 

a   

 

 

Energie – stavební a báňská a. s. 
se sídlem:  Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno 

kontaktní adresa: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5   

zastoupená: Ing. Zdeňkem Osnerem, CSc., předsedou představenstva 

IČO:  45146802    

DIČ:  CZ45146802, plátce DPH   

bankovní spojení:  Komerční banka a.s., pobočka Kladno  

číslo účtu: 1000141/0100 

OR: MS Praha, sp.zn.: oddíl B, vložka 1399 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

(společně též „smluvní strany“) 
 

 

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku 
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Z důvodu Doplnění Přílohy č. 1 – Výkazu vým r – o zm nový list k upřesn ní skutečn  
provedených prací.se  čl. 2. Předmět plnění dle tohoto dodatku upřesňuje takto : 
2.3 Kabelový kanál (objektu SO 201 ) se nachází pod terénem a pod kolejovým zhlavím depa 
Hostivař. Opravovaná část je pod portálem tunelu metra trasy A, tedy pod kolejemi 1, 2 a 

výtažnou kolejí 3a. Opravovaná část vede od vstupní šachty VŠ 7 cca 85 m směrem do depa 
Hostivař. 

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem,  zůstávají nezměněna. 
 

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 
Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel rovněž jedno vyhotovení. 

 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude zveřejněn v registru smluv ve smyslu 

zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení §  504 občanského zákoníku, ani za 
důvěrné informace. 
 

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb. 

 

 

 

Přílohy: 
Příloha č. 1 – Změnový list - Oprava kabelového kanálu v depu Hostivař 
 

 V Praze dne        V Praze dne  

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

 

 

-----------------------------------------------  --------------------------------------- 

Mgr. Martin Gillar     Ing. Zden k Osner, CSc. 
předseda představenstva     předseda představenstva 
Dopravní podnik hl. m. Prahy,    Energie – stavební a báňská a. s. 
akciová společnost 
 

 

 

 

------------------------------------------- 

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.     

člen představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  

akciová společnost  


