
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne &  ó . Á ) $

uzavřené v rámci zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„UK - MFF - Výstavba objektu M a I pracovišť v Tróji"

Univerzita Karlova
se sídlem: Ovocný trh 3 - 5, 116 36 Praha 1 
IČ: 00216208
zastoupena: prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA, rektorem Univerzity Karlovy 
na straně jedné jako objednatel 
(dále jako „objednatel")

a

SDRUŽENÍ: Společnost UK MFF Trója 
Správce:
Aubock, s.r.o.
IČ: 26089785 
DIČ: CZ26089785
se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, 
vložka 13372
bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s. 
číslo účtu: 4200182951/6800
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek - jednatel společnosti 
zástupce ve věcech technických:
Společník 2:
OHL ŽS, a.s.
IČ: 46342796 
DIČ: CZ46342796
se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně , oddíl B, vložka 695
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M - Morava, na základě plné moci
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jako „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany" nebo každý samostatně též jako 
„smluvní strana")

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jako „dodatek"):

Preambule

Vzhledem ktomu, že:
smluvní strany mají zájem na úpravě a doplnění Smlouvy o dílo ze dne 1__________(dále jako „smlouva")
v souvislosti se vznikem potřeby na straně objednatele provést vnitřní rozdělení Ceny za provedení díla na 
investiční a neinvestiční náklady pro účely přehlednějšího rozčlenění finančních prostředků určených pro 
realizaci díla dle smlouvy,
dohodli se objednatel a zhotovitel v souladu s článkem 20 odst. 20.3. smlouvy na uzavření tohoto dodatku 
ke smlouvě v následujícím znění:

I.

Předmět dodatku

Ve smyslu ustanovení článku 5 odst. 5.1 smlouvy se tímto dodatkem rozčleňuje Cena za provedení díla na 
investiční a neinvestiční náklady s tím, že uvedené rozdělení je ryze evidenční, nemá vliv na práva a 
povinnosti smluvních stran ze smlouvy a ujednaná celková Cena za provedení díla dle smlouvy zůstává 
nezměněna.
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A. Z Ceny za provedení díla jsou investiční náklady v následující výši:
a. Cena bez DPH 217.466.026,07 Kč (slovy: dvě stě sedmnáct milionů čtyři sta šedesát šest tisíc

dvacet šest korun českých sedm haléřů)
b. DPH 21 % ve výši 45.667.865,93 Kč (slovy: čtyřicet pět milionů šest set šedesát sedm tisíc osm 

set šedesát pět korun českých devadesát tři haléře)
c. Cena včetně DPH ve výši 263.133.892 Kč (slovy: dvě stě šedesát tři miliony sto třicet tři tisíce osm 

set devadesát dvě koruny české)

B. Z Ceny za provedení díla jsou neinvestiční náklady v následující výši:
a. Cena bez DPH 10.016.528,93 Kč (slovy: deset milionů šestnáct tisíc pět set dvacet osm korun

českých devadesát tři haléře)
b. DPH 21 % ve výši 2.103.471,07 Kč (slovy: dva miliony sto tři tisíce čtyři sta sedmdesát jedna 

koruna česká sedm haléřů)
c. Cena včetně DPH ve výši 12.120.000,- Kč (slovy: dvanáct milionů sto dvacet tisíc korun českých)

II.
Rozdělení Ceny za provedení díla

Rozdělení ceny za provedení díla na investiční a neinvestiční náklady jsou uvedeny v Příloze č. 1 a Příloze 
č. 2 tohoto dodatku.

III.
Společná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a 
vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně 
sjednáno jinak.

2. Tento dodatek se povinně uveřejňuje prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany potvrzují, že dodatek neobsahuje 
obchodní tajemství žádné z nich a že žádnou část smlouvy nevyloučily z uveřejnění. Smluvní strany 
se dohodly, že dodatek prostřednictvím registru smluv uveřejní Univerzita Karlova, Matematicko- 
fyzikální fakulta. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve okamžikem uveřejnění v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou 
vyhotoveních.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
o Příloha č. 1: Rozpočet stavby - investiční náklady
o Příloha č. 2: Rozpočet stavby - neinvestiční náklady

Za objednatele: Za zhotovitele: 2  8 ' 11-  2017
V Praze dne j! & / /  V Boršově nad Vltavou dne

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA Ing. Jan Vilánek
rektor Univerzity Karlovy jednatel společnosti Aubóck, s.r.o.

Vedoucí člen sdružení

Ing. Jaromír Pelinka, MBA 
ředitel Divize M - Morava 
společnosti OHL ŽS, a.s. 
Společník 2
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Předseda Správní rady Univerzity Karlovy

V Praze dne 16. března 2018

Vážená paní ředitelko,

dovoluji si Vám oznámit, že Správní rada Univerzity Karlovy udělila dne 14. března 2018 podle § 15 odst. 1 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, Univerzitě Karlově předchozí písemný souhlas:

- podle písm. a) k uzavření kupní smlouvy mezi Univerzitou Karlovou jako prodávající a Karlín development II s.r.o., 
se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, IČO: 28161980, jako kupujícím, jejímž předmětem je  prodej pozemku pare. 
č. 3540/3, jehož součástí je  budova č.p. 2034, pozemku pare. č. 3543/6, jehož součástí je  budova bez č.p. nebo č.e., 
pozemku pare. č. 3610/5, pozemku pare. č. 3540/2, pozemku pare. č. 3542/2 a pozemku pare. č. 3765/8, vše v k. ú. 
Břevnov, obec Praha, za kupní cenu ve výši 235 000 000,- Kč;

- podle písm. c) k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu zřídit, 
provozovat a udržovat plynovodní vedení k tíži pozemku pare. č. 302/6, k.ú. Veleslavín, obec Praha, ve prospěch 
České republiky - Ministerstva vnitra, IČO: 00007064, se sídlem Praha 7, Na Štolou 936/3, PSČ 170 34;

- podle 1 písm. a) k uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby pavilonu matematiky a informatiky Matematicko-
fyzikální fakulty v Praze -  Tróji mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společnostmi Aubóck, 
s.r.o., IČO: 26089785 a OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, které tvoří sdružení s názvem Společnost UK MFF Trója, jako 
zhotovitelem na straně druhé, za cenu za provedení díla ve výši 227 482 555,- Kč bez DPH, a dále dodatek č. 1 ke
smlouvě, kterým se rozčleňuje cena za provedení díla na investiční a neinvestiční náklady.

S pozdravem,

Vážená paní

ředitelka odboru vysokých škol MŠMT ČR 
Karmelitská 7 
11812 Praha 1

Přílohy: 3

1) materiál pro jednání Správní rady UK k uzavření kupní smlouvy mezi Univerzitou Karlovou jako prodávající a Karlín development II 
s.r.o., se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, IČO: 28161980, jako kupujícím, jejím ž předmětem je  prodej pozemku pare. č. 3540/3, 
jehož součástí je  budova č.p. 2034, pozemku pare. č. 3543/6, jehož součástí je  budova bez č.p. nebo č.e., pozemku pare. č. 3610/5, 
pozemku pare. č. 3540/2, pozemku pare. č. 3542/2 a pozemku pare. č. 3765/8, vše v k. ú. Břevnov, obec Praha, za kupní cenu ve výši 
235 000 000,- Kč;

2) materiál pro jednání Správní rady UK k uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu 
zřídit, provozovat a udržovat plynovodní vedení k tíži pozemku pare. č. 302/6, k.ú. Veleslavín, obec Praha, ve prospěch České republiky - 
Ministerstva vnitra, IČO: 00007064, se sídlem Praha 7, Na Štolou 936/3, PSČ 170 34;

3) materiál pro jednání Správní rady UK k uzavření smlouvy o dílo na zhotovení stavby pavilonu matematiky a informatiky Matematicko- 
íyzikální fakulty v Praze — Tróji mezi Univerzitou Karlovou jako objednatelem na straně jedné a společnostmi Aubóck, s.r.o., IČO: 26089785  
a OHL ŽS, a.s., IČO: 46342796, které tvoří sdružení s názvem Společnost UK MFF Trója, jako zhotovitelem na straně druhé, za cenu za 
provedení díla ve výši 227 482 555,- Kč bez DPH, a dále dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým se rozčleňuje cena za provedení díla na investiční a 
neinvestiční náklady.
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