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DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO 

ČÍSLO 19 005 3 00 

Uzavřený mezi smluvními stranami, jež jsou: 

 

Objednatel 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE  

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

Zastoupená:  Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha-Kunratice 

IČ:  00231134 

DIČ:  CZ00231134 

Bankovní spojení: ČS Praha 4, č.ú.: 2000690389/0800 

Zapsaná u ČSÚ č.j. 157/04-3120 z 15. 3. 2004 

 

na straně jedné jako „Objednatel“ 

 

a 

 

 

Zhotovitel 

PSS BOHEMIA, s.r.o. 

Sídlo: Orebitská 66/6, Praha 3 – Žižkov, 130 00 

Korespondenční: Borotice 58, Borotice, 262 15  

Zastoupená: Milanem Singerem a Jiřím Skálou 

IČ: 26451255 

DIČ: CZ26451255 

Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 216440953/0300 

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 83134 

 

na straně druhé jako „Zhotovitel“ 

 

uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 2. 2019, Evidenční číslo objednatele 19005300 (dále jen 
„Smlouva“) dodatek tohoto znění: 
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Preambule 

Při realizaci díla se vyskytla potřeba víceprací – úprava odvodnění v nároží ul. Za Bažantnicí a na protější straně propojení 
sítě veřejného osvětlení. 

K úpravě odvodnění nároží na západní straně chodníku bylo přistoupeno na kontrolním dni po předložení 
fotodokumentace neutěšeného stavu nároží po větších deštích (kumulace vody bez možnosti odtoku). Během realizace 
tak bylo seznáno, že novostavba chodníku by tento stav mohla potenciálně dále ještě zhoršit a ve spolupráci se správcem 
přilehlé obory Bažantnice bylo nalezeno technické řešení na zasakování vody z nároží vložením tělesa uliční vpusti 
s štěrkovým ložem a následně drenáží podvedení za těleso chodníku do obory. Potřebu těchto prací nešlo z geodetického 
zaměření předvídat, plnohodnotným řešením odvodnění ulice Za Bažantnicí bude až její úplná rekonstrukce, která může 
vybudovanou vpust využít a nedojde tak k marným nákladům. 

K instalaci kabelového vedení mezi sloupy veřejného osvětlení koncových úseků jednotlivých stran bylo přistoupeno na 
kontrolním dni po doporučení ze strany správce sítě VO (oblastní technik Petr Kopp, firma Technologie hlavního města 
Prahy, a.s.). Trvalé napájení je řešeno ze západní strany ulice, neboť z východní strany za stávající podoby sítě není 
možné trvale napájet další svítidla při dodržení bezpečnostních norem (není dodržena tzv. impedanční smyčka). 
Propojení slouží pro krátkodobé záložní napájení oblasti v případě poruch na síti a pro budoucí investiční úpravy samotné 
podoby sítě. 

Tyto změny jsou z hlediska potřeby a vhodnosti odsouhlaseny TDS, projektantem, objednatelem i zhotovitelem a jsou 
popsány ve změnových listech ZL1 a ZL2. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku; hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 15 % 
původní hodnoty závazku. 
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Článek I. Předmět dodatku 

V souladu s § 222 odstavec (4) Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen "Zákon") 
a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy: 

1.1. Předmět plnění smlouvy se navyšuje o úpravy stavby popsané v preambuli smlouvy. Specifikace 
prací je uvedena ve změnových listech ZL1 a ZL2. 

1.2. Odstavec 4.1. Článku IV. Cena díla se mění následovně: 

 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou uvedeny v článku I. Této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve 
smyslu ustanovení §2 a následujícího 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 jen „DPH“) – cena 
méněprací + cena víceprací: 

1 391 240,17,- Kč bez DPH 

(1 346 831,17,- Kč cena díla dle smlouvy – 0,- Kč cena méněprací + 44 409,- Kč cena víceprací) 

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

292 160, 43,- Kč 

        Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty: 

1 683 400, 60,- Kč 

(slovy: jedenmilionšestsetosmdesáttřitisícčtyřistakorunšedesáthaléřů) 

Článek II. Závěrečná ustanovení 

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

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

 Příloha č.1 - Změnový list č.1 (ZL1) 

 Příloha č.2 - Změnový list č.2 (ZL2) 

2.3. 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. 

2.4. Tento dokument je pořízen ve čtyřech vyhotoveních – dva pro Objednatele, dva pro Zhotovitele. 

 
 
 

 
 
 

V Praze dne …………………… 2019    V Praze dne ……………………… 2019 

 
 
 
__________________________    __________________________ 
za Objednatele za Zhotovitele 
Ing. Lenka Alinčová Milan Singer 
starostka MČ Praha-Kunratice jednatel společnosti 


