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 Č. smlouvy Objednatele: 001038 00 17 

 Č. dodatku Objednatele: 001038 01 17 

 Č. smlouvy Zhotovitele:    142500 / 17 

DODATEK Č. 1  

           ke Smlouvě o dílo č. 001038 00 17 

              (dále jen „Dodatek“) 
 

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona 

č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

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

zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva 

 Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  

IČO: 00005886 

DIČ: CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

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  
korespon. adresa: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 - Motol 

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

IČO: 45146802 

DIČ: CZ45146802, plátce DPH 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

číslo účtu: 1000141/0100  

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

(dále jen „Zhotovitel“) 

(společně též „smluvní strany“) 
 

 

2. P EDM T DODATKU 

 

Objednatel vybral dodavatele technologie na vyzkoušení brzdných válců se zpožděním a 
zhotovitel musel s plněním čekat na přesné určení rozměrů montážní jámy pro poddodavatele, 
který danou montážní jámu dodával. Dále nebyl v projektu řešený nový rozvaděč, neboť 
objednatel předpokládal, že stávající rozvaděč bude vyhovovat, ale to se nepotvrdilo a musel 

být instalován nový rozvaděč s vyjasněním požadavků na nové příkony elektrické energie pro 
veškeré nově instalované zařízení a to dle platných norem. Zhotovitel nechal vyrobit a 

následně instaloval nový rozvaděč. To vše mělo za následek prodloužení termínu dokončení 
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díla. Smluvní strany se proto dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo 

č. 0010380017 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 3.1.2018. 

 

Článek 5. DOBA PLN NÍ odst. 5.1 ve znění:  
 

„Požadovaný termín provedení Díla: Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla po podpisu 
této Smlouvy a předání staveniště. Dílo bude dokončeno nejpozději do 70 dnů od předání 
staveniště. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele, řádně dokončené Dílo bez zjevných 
vad převzít.“, se mění a nově zní:  
 

„Požadovaný termín provedení Díla: Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla po podpisu 
této Smlouvy a předání staveniště. Dílo bude dokončeno do 30. 6. 2018. Objednatel je 

povinen na výzvu Zhotovitele, řádně dokončené Dílo bez zjevných vad převzít.“  

 

 

3. ZÁV REČNÁ USTANOVENÍ  
 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti beze změny. 

 

3.2 Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 

3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle 

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. Zhotovitel dále bere na vědomí, že objednatel je 
povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění 
tohoto Dodatku budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a nebude-li jejich 

poskytnutí v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb. 

 

3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

 

V Praze dne  V Praze dne 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:  

__________________________            _____________________________ 

Mgr. Martin Gillar            Ing. Zden k Osner, CSc. 
p edseda p edstavenstva           p edseda p edstavenstva  

Dopravní podnik hl. m. Prahy,          Energie – stavební a báňská a.s. 
akciová společnost 
 

 

__________________________ 

Ing. Ladislav Urbánek 

místop edseda p edstavenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost  


