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Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě 
 

uzavřený dle § 1746 odst. 2 a za přiměřeného dodržení ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění 

„RÁMCOVÁ DOHODA NA ZAJIŠŤOVÁNÍ ZAHRADNICKÝCH VČETNĚ 
ÚDRŽBY A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ V RÁMCI 

ZAJIŠTĚNÍ PÉČE O VEŘEJNOU ZELEŇ – OPAKOVANÉ ZADÁNÍ - 
ZAHRADNICKÉ PRÁCE NAD RÁMEC BĚŽNÉ ÚDRŽBY“ 

Mezi 

Městská část Praha 3 

Se sídlem: Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00 

IČ: 00063517 

DIČ: CZ00063517 

Zastoupená Ing. Alexanderem Bellu, starostou 

dále jen objednatel – na straně jedné 

 

a 

 

TILIA Garden s.r.o. 

Se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Olšanská 54/3, PSČ 13000 

IČ: 28181557 

DIČ: CZ28181557 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 131130 

Zastoupená Pavlem Heřmánkem, jednatelem 

 

a 

 

SANKOL, zahradnická s.r.o. 

Se sídlem: Ježkova 1054/10, Žižkov, 130 00 Praha 3 

IČ: 28920457 

DIČ: CZ28920457 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

153233 

Zastoupená Františkem Rákosníkem, jednatelem 

 

a 

 

CENTRA a.s. 

Se sídlem: Praha 5, Plzeňská 3185/5b 

IČ: 18628966 

DIČ: CZ18628966 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9490 

Zastoupená Ing. Reginou Keřkovou, místopředsedou představenstva 

dále jen zhotovitel nebo účastník – na straně druhé 
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 PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Smluvní strany uzavřeli dne 1. 2. 2018 Rámcovou dohodu, jejímž předmětem jsou 

zahradnické práce nad rámec běžné údržby. 

1.2. Smluvní strany se dohodly na změně této Rámcové dohody, a to tak že upravují přílohy 

definované v čl. 12.10. písm. b) a c) – Lokality – mapa a Lokality soupis. Smluvní strany 

tímto doplňují do uvedených příloh tyto lokality: 

 

61 křižovatka Prokopova - Rokycanova 

62 Na Třebešíně 

63 Pod Vítkovem 

64 poliklinika Vinohradská 

65 pozemky u cyklostezky Vítkov 

66 u DPS Roháčova 

67 vnitroblok Jeseniova – Rokycanova 

 

1.3. Smluvní strany konstatují, že výše prováděná změna není v rozporu s ustanovením § 

222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 

1.4. Ostatní ustanovení Rámcové dohody zůstávají beze změny. 

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1. Tento dodatek lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými všemi smluvními 

stranami. 

2.2. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek 

neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení tohoto 

dodatku stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného 

odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

2.3. Dodatek se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 

vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

2.4. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 

zastupovat smluvní stranu. 

2.5. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v tomto dodatku není 

předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

2.6. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu tohoto dodatku na profilu zadavatele. 

2.7. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v centrálním registru smluv dle 

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

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, přičemž uveřejnění provede objednatel. 

Účinnost dodatku nastane nejdříve dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle výše 

uvedeného zákona. 
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2.8. Obě strany smlouvy prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že 

byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

2.9. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 

objednatel obdrží dvě vyhotovení a každá další smluvní strana jedno. 

2.10. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 27.06.2018 na zasedání Rady městské 

části Praha 3. 

 
 
V Praze dne __________    V __________ dne __________ 

 

 

 

 

 

____________________    ____________________ 

Mgr. Alexander Bellu     CENTRA a.s. 

starosta Ing. Regina Keřková, místopředseda 
představenstva 

 

 

V __________ dne __________   V __________ dne __________ 

 

 

 

 

 

____________________    ____________________ 

TILIA Garden s.r.o.     SANKOL, zahradnická s.r.o. 

Pavel Heřmánek, jednatel    František Rákosník, jednatel 

 


