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DODATEK č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 000723 00 17 

 
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 (dále jen „Občanský zákoník“) 
 

 

1.  Smluvní strany 

 

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

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, Kladno 27204    

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

IČO:    45146802 

DIČ:    CZ45146802, plátce DPH  
bankovní spojení:  
číslo účtu:   

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

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(společně též „Smluvní strany“) 
 

 

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě Smlouvy o dílo č. 000723 00 17  
uzavřené mezi nimi dne 5. 10. 2017: 
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1. Změna přílohy č. 1 – rozšíření o dodávku nových hřebenových profilů PGF 50. 

 

2. Původní ustanovení smlouvy – čl. 3., bod 3.1. – Cena a platební podmínky, ve znění: 
 

Cena za dílo dle čl. 2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, a to ve výši 
20 498 768,- Kč bez DPH 

(slovy: Dvacetmilionůčtyřistadevadesátosmtisícsedmsetšedesátosmkorun českých). 
Uvedená cena (bez DPH) zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončené dílo v 
rozsahu dle článku 2. této smlouvy, je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná. Dílo 
bude prováděno po částech, kdy za část díla je vždy považováno provedení všech 
požadovaných prací v konkrétní stanici metra.  
 
se mění a nahrazuje takto: 
 

Cena za dílo dle čl. 2. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran, a to ve výši 
21 704 896,- Kč bez DPH 

(slovy: Dvacetjedenmilionsedmsetčtyřitisíceosmsetdevadesátšest korun českých). 
Uvedená cena (bez DPH) zahrnuje všechny náklady na kompletně dokončené dílo v 
rozsahu dle článku 2. této smlouvy, je sjednána jako pevná a nejvýše přípustná. Dílo 
bude prováděno po částech, kdy za část díla je vždy považováno provedení všech 
požadovaných prací v konkrétní stanici metra.  

3.      Původně pro realizaci díla navržené profily v šířce 90 mm o celkové délce 176 metrů 
budou předány Objednateli. O předání bude sepsán předávací protokol. Vlastnické 
právo k těmto profilům nabývá Objednatel dnem jejich převzetí. Cena těchto 
původních profilů bude Zhotoviteli uhrazena v rámci ceny díla. Zhotovitel poskytuje 
za profily dle věty první tohoto ustanovení záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců 
od jejich protokolárního předání Objednateli, přičemž v rámci této záruky se zavazuje 
zajistit, že předané profily budou způsobilé ke smluvenému (ve smyslu smlouvy o dílo 
č. 000723 00 17), jinak obvyklému, účelu a že si zachovají obvyklé vlastnosti a 
materiálovou stálost. 

 
4. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 

smluvní strana obdrží po jednom. 
 

5. 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 OZ, 
ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a uveřejněním bez jakýchkoli 
dalších podmínek. 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 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. 
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6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

7.  Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 00723 00 17 tímto dodatkem nedotčená, 
zůstávají nadále v platnosti. 

 

8.   Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 000723 00 17 je příloha: 
Příloha č. 1 - Cenová nabídka – Změnový list 

 

 

V Praze dne:       V Praze dne:  

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

 

 

_________________________   ______________________ 

Mgr. Martin Gillar     Ing. Zdeněk Osner, CSc. 
předseda představenstva    předseda představenstva 

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

       

 

 

 

_________________________                          

Ing. Ladislav Urbánek                                                                                             

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,  

akciová společnost 
 

 


