
SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1 
ČÍSLO 20 008 3 01 

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 20 008 3 00 

 

Objednatel 
 

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - KUNRATICE  

Sídlo:   K LIBUŠI 7/10, 148 00 PRAHA 

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

IČ:  00231134 

DIČ:  CZ00231134 

Datová schránka: cxnbudp 

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

 

na straně jedné jako „Objednatel“ 

 

a 

 

 

Zhotovitel 

 

Sídlo: DePa s.r.o. 

Korespondenční: K Hořavce 270, 190 16 Praha 

Zastoupená: p. Františkem Strnadelem, jednatelem 

IČ: 25124391 

DIČ: CZ25124391 

Datová schránka: wv2ym2e 

Bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 19-4166980297/0100 

 

na straně druhé jako „Zhotovitel“ 

 

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dodatek č. 1 je 

smlouvě o dílo tohoto znění: 

  



Článek I. – předmět dodatku 

 
1.1 Při realizaci díla byly zjištěny nutné změny oproti původnímu projektu – pro bezpečné geometrické 

napojení chodníku na stávající niveletu vjezdu u čp. 114 ul Vídeňská bylo nutné přeskládat část 
dlažby vjezdu a osadit nové obruby, naopak pomocí opční doložky původní smlouvy o dílo investicí 
majitele nemovitosti č.p. 112 ul Vídeňská byl vybudován nový povrch celého vjezdu v koorinaci 
s chodníkem, část původního díla chodníku pozbyla významu a byla z výměry díla vypuštěna. Tyto 
změny (vícepráce a méněpráce) popisují změnové listy ZL1 a ZL2, jež jsou nedílnou přílohou 
tohoto dodatku. Změny byly odsouhlaseny TDS jako nezbytné pro řádné technické provedení díla. 

1.2 Znění smlouvy 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“) 

1 896 620,41 Kč 

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 

398 290,29 Kč 

4.4. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v článcích 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z 

přidané hodnoty celkem 

2 294 910,70 Kč 

slovy:Dvamilionydvěstědevadesátčtyřitisícedevětsetdesetkorunsedmdesáthaléřů 

 
1.3 Ostatní články a ujednání se nemění a zůstávají v platnosti. 
1.4 Tento dodatek je vytvořen ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž dva obdrží 

Zhotovitel, dva Objednatel. 
1.5 Nedílnými přílohami tohoto dodatku jsou změnové listy ZL1 a ZL2 

 

 

 

V Praze dne …………………… 2020     V Praze dne ……..……………2020 

 
 
 

 
 
 
__________________________    __________________________ 
za Objednatele za Zhotovitele 
Ing. Lenka Alinčová František Strnadel 
starostka MČ Praha-Kunratice jednatel společnosti 

 


