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DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO 

ČÍSLO 16 003 3 00 

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou: 

 

 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE  
Sídlo:   K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00  

Zastoupený:  Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ 

IČ: 00231134 

DIČ: CZ00231134 

Bankovní spojení:    ČS Praha 4 

 číslo účtu:  2000690389/0800 

 

na straně jedné jako „Objednatel“ 

a 

 

Zhotovitel 

ZEPRIS s.r.o. 

Sídlo: Mezi Vodami 27, 143 20  Praha 4 

Zastoupený: Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem, vz. Bc. Tomáš Grabmüller, 
technický ředitel, na základě plné moci 

IČ: 25117947 

DIČ: CZ25117947 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.    číslo účtu 1181712/0800 
 
Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze 

 oddíl C, vložka 51188 

na straně druhé jako „Zhotovitel“ 

 

smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 23.5.2016, Evidenční číslo objednatele 
16 003 3 00, Evidenční číslo zhotovitele ……………………… (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto 

znění: 

 

Preambule 

Při provádění stavebních prací v rámci stavby s názvem: „OPRAVA ZATRUBNĚNÉHO MELIORAČNÍHO KANÁLU 
V UL. K LIBUŠI NA K.Ú. KUNRATICE“ se vyskytly další dodatečné práce, které nebylo objektivně možné před 
zahájením předvídat. 

Nutnost provedení těchto prací vyplývá ze zápisů z kontrolních dnů, vyjádření projektanta a příslušných změnových listů. 
Rozsah těchto prací je odsouhlasen Projektantem, Objednatelem a TDS. 

Pro zadání veřejné zakázky jsou splněny předpoklady pro použití jednacího řízení podle ustanovení § 23 odst. (4) písm. 
a) Zákona, tj. veřejná zakázka může být splněna z technických či uměleckých důvodů, z důvodu ochrany výhradních 
práv nebo z důvodů vyplývajících ze zvláštního právního předpisu pouze určitým dodavatelem. 

 



   Městská část Praha - Kunratice                      ikis, s.r.o.  Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno  

 
 

 

za Objednatele                                  strana číslo 2  z celkem 3                                             za Zhotovitele 

Článek I. Předmět dodatku 

V souladu s § 82 odstavec (7) Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy: 

1.1. Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se doplňuje o další odrážky s 
následujícím znění: 

 specifikace dodatečných prací uvedených ve výkazu výměr - soupisu prací s názvem: 

 Soupis dodatečných prací - OPRAVA ZATRUBNĚNÉHO MELIORAČNÍHO KANÁLU V UL. 
K LIBUŠI NA K.Ú. KUNRATICE - dodatečné práce   

 předmět plnění smlouvy se ponižuje práce, které po dohodě obou smluvních stran nebyly provedeny - 
o méněpráce. Soupis nerealizovaných prací je uveden ve Výkazu výměr s názvem:  

 Výkaz výměr - OPRAVA ZATRUBNĚNÉHO MELIORAČNÍHO KANÁLU V UL. K LIBUŠI NA 
K.Ú. KUNRATICE - méněpráce 

1.2. Odstavec 2.1.2. Článku II.  Doba plnění se mění následovně: 

2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací) – (Zhotovitelem 
Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení 
staveniště: 

nejpozději do 12 týdnů od zahájení provádění díla podle bodu 2.1.1.  

 (8 týdnů dle smlouvy + 4  týdny spojené s realizací dodatečných prací) 

tj. do dne 22.9.2016; 

 

1.3. Odstavec  4.1. až 4.4. Článku IV. Cena díla  se mění následovně: 

Článek IV. Cena díla 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních 
stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako 
cena nejvýše přípustná takto: 

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen 

„DPH“) - cena méněprací + cena dodatečných prací nad rámec rozpočtové rezervy 

               3 230 456,55 Kč bez DPH 

(2 944 233,71 Kč cena díla dle smlouvy -  2 357 227,16 Kč cena méněprací                             

+  2 643 450,00  Kč cena dodatečných prací nad rámec rozpočtové rezervy) 

4.1.1. Cena méněprací bez DPH činí  

2 357 227,16 Kč bez DPH 

4.1.1. Cena dodatečných prací bez DPH  činí  Kč bez DPH 

2 643 450,00 Kč bez DPH.  

4.2. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí 
částku 

 

      0 ,- Kč 

4.3. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí 
částku 

678 395,88 Kč 
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4.4. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v článcích 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně 
z přidané hodnoty celkem 

    3 908 852,43 Kč  

  (slovy: třimiliónydevětsetosmtisícosmsetpadesátdvakorun). 

 

Článek II. Závěrečná ustanovení 

II.1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn. 

II.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: 

 příloha číslo I   

 Soupis dodatečných prací - OPRAVA ZATRUBNĚNÉHO MELIORAČNÍHO KANÁLU V UL. 
K LIBUŠI NA K.Ú. KUNRATICE - dodatečné práce 

 příloha číslo II   

 Výkaz výměr - OPRAVA ZATRUBNĚNÉHO MELIORAČNÍHO KANÁLU V UL. K LIBUŠI NA 
K.Ú. KUNRATICE - méněpráce 

 

II.3. 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 Kunraticích  dne 12.9.2016                         V Praze  dne 6.9.2016 

 

 
 
 
__________________________                  __________________________ 
                 za Objednatele                           za Zhotovitele 
           Ing. Lenka Alinčová             Bc. Tomáš Grabmüller                                                    

starostka MČ Kunratice                       technický ředitel 
 


