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DODATEK č. 3  

KE SMLOUVĚ O DÍLO  

O KOMPLEXNÍ ÚDRŽBĚ VEŘEJNÉ ZELENĚ č. 11 004 3 00 

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou: 

 
1. Objednatel: 

Městská část Praha - Kunratice  

zastoupená starostkou Ing. Lenkou Alinčovou 

se sídlem: K Libuši 7/10, Praha 4, Kunratice 

IČO: 00231134 

bankovní spojení: ČS Praha 4 

číslo účtu: 2000690389/0800 

(dále jen „objednatel“) 

a 
2. Zhotovitel: 

Petr Richter – Lesnická a zahradnická firma 

zastoupený Petrem Richterem 

se sídlem: K Šeberáku 1433/33, Praha 4 Kunratice, 148 00 

IČO: 49390210 

DIČ: CZ5408030298 

bankovní spojení: ČS spořitelna a.s. Praha 4 

číslo účtu: 76112359/0800 

zapsán v OR vedeném krajským soudem 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 10.10.2011, (dále jen „Smlouva“) dodatek 
tohoto znění: 

 

Preambule 

S odkazem na ustanovení článku IV. odstavec 13. smlouvy, článku 12.2. Zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku, a 
následně článku VI. odstavec 9. Dodatku č. 1, uplatňuje dodavatel na základě písemné žádosti Zhotovitele změnu ceny 
v důsledku inflace, zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ. Vzhledem k této skutečnosti smluvní strany uzavírají tento 
dodatek ke Smlouvě. 

Míra inflace za rok 2021 zjištěné podle oficiálních údajů ČSÚ činí 3,8 %. Smluvní strany se tak dohodly na zvýšení cen 
od 1.1.2022 o 0,8 %. 

 

Článek I. Předmět dodatku 

V souladu s § 222 odst. (6) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") 
a ustanovením článku IV, odstavce č. 9. Dodatku č. 1, se obě strany dohodly na následujících (nepodstatných) změnách 
smlouvy: 

 
Článek IV. 

Cena a platební podmínky 
 

1. Cena za provádění komplexní údržby veřejné zeleně je stanovena dohodou smluvních stran.  

Jednotkové ceny se v návaznosti na inflační doložku, podle článku IV. odstavec 13. smlouvy a následně 
článku VI. odstavec 9. Dodatku č. 1, navyšují od 1.1.2022, o 0,8 %. Upravené ceny jsou uvedeny v příloze 
číslo 1 -  Ceník jednotkových cen 
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Článek II. Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: 

➢ příloha číslo 1 -  Ceník jednotkových cen; 

2.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č.  340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Městská část 
Praha - Kunratice bez zbytečného odkladu po podpisu dodatku, případně po obdržení konečné verze textu 
tohoto dodatku ve strojově čitelném formátu (Word) od druhé smluvní strany. Druhá smluvní strana se zavazuje 
zaslat Městské části Praha - Kunratice konečnou podobu dodatku ve strojově čitelném formátu (Word), pokud 
Městská část s touto konečnou verzí nedisponuje, a to do konce následujícího pracovního dne po podpisu tohoto 
dodatku druhou, resp. poslední smluvní stranou. Městská část Praha - Kunratice se současně zavazuje 
informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace a zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce 
registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží. 

  2.4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu nazvaném „Přehled smluv 
uzavřených Městskou části Praha-Kunratice" vedeném městskou části, který obsahuje údaje o smluvních 
stranách, předmětu dodatku, číselné označení dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, 
že tento dodatek může být bez jakéhokoli omezení zveřejněn na oficiálních webových stránkách Městské části 
Praha-Kunratice na síti Internet (www.praha-kunratice.cz), a to včetně všech příloh. Smluvní strany prohlašují, 

že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek." 

2.5.  Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim 
obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné 
vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje. 

 

V Praze-Kunraticích dne …………… 2022    V Praze-Kunraticích dne ………… 2022 

………………………………………………………………      ………………………………………………………………………… 

         za Objednatele        za Petr Richter – Lesnická a zahradnická firma 

    Ing. Lenka Alinčová                 Petr Richter 

            starostka        


