
 

DODATEK Č. 1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO  

ČÍSLO 22 014 3 00; S23-053-1153 

 

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 

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

 

na straně jedné jako „Objednatel“ 

 

a 

 

 

Zhotovitel 

SWIETELSKY STAVEBNÍ S.R.O. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD DOPRAVNÍ STAVBY 
STŘED 

Sídlo: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 

Korespondenční: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 

Zastoupená: Ing. Richardem Francem, ředitelem oblasti Praha 

Ing. Ingrid Jarošovou, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací 

(oba společně na základě pověření) 

IČ: 48035599 

DIČ: CZ48035599 

Datová schránka: amx5p38 

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.; č.ú.: 169818406/0600 

 

na straně druhé jako „Zhotovitel“ 

 

 

uzavřeli ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) tohoto 

znění: 
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Preambule 
 

Při realizaci díla dle smlouvy nastaly na obou dílčích stavbách komplikace na straně správců sítí a jejich zhotovitelů, 
které znemožnily Zhotoviteli plnit smlouvu v zadaných termínech dle původní koordinace a smlouvy. Zhotovitel měl tuto 
koordinaci nařízenou Objednatelem již v rámci výběrového řízení, tak smlouvou a z povahy věci a bezpečnosti práce 
nemohl Zhotovitel dílo provést v potřebném rozsahu, dokud správci sítí nevyklidili prostor staveniště a nedokončili své 
úpravy. Z tohoto důvodu bylo Objednatelem přistoupeno dle bodů 2.2.1. a 2.2.5. k úpravě termínu dokončení díla dle 
smlouvy, a to k datu 9. 12. 2022 a ustoupení od časového omezení na zhotovení každé části díla. 

 

 

Při realizaci stavby chodníku Ještědská bylo zhodnoceno, že pojezdová plocha podél chodníku k poště, jejíž částečná 

oprava a rozšíření bylo součástí díla, dosáhla již takového technického stavu, že je třeba přistoupit k výměně konstrukce 
v celé ploše, neboť nelze již pouhou vysprávkou zajistit trvanlivost komunikace a spojů konstrukcí vč. řádného 
odvodnění. Objednatel proto požádal Zhotovitele o sestavení cenové nabídky na základě cen z rozpočtu smlouvy 
(nabídka je přílohou dodatku) a po jejím schválení byla Objednatelem zadána klientská změna – vícepráce. 

 

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na poradě č. 3 dne 31. 10. 2022. 

 

 
 

Článek I. Předmět dodatku 
 

Smluvní stran se dohodly na následujících změnách smlouvy: 

 

1.1. Předmět plnění smlouvy se navyšuje o práce na zhotovení pojezdové plochy podél chodníku k poště a to o rozdíl 

mezi celkovou plochou budoucí podoby komunikace a původní předpokládanou výměrou opravy a rozšíření 

 

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. Této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
+ cena víceprací: 

5 011 313,26 Kč bez DPH 

(4 595 840,81 Kč cena díla dle smlouvy + 415 472,45 Kč cena víceprací) 

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

1 052 375,78 Kč 

 Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty: 

6 063 689,04 Kč 

(slovy: šestmilionůšedesáttřitisícšestsetosmdesátdevětkorunčeskýhčtyřihaléře) 

 

1.2. Termín dokončení stavby dle bodu 2.1.2. se prodlužuje v souladu s body 2.2.1. a 2.2.5. Smlouvy do 9. 12. 2022  

a ruší se lhůta pro zhotovení jednotlivých stavebních objektů. Bod 2.1.2. Smlouvy 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: 

do 9. 12. 2022 

 

 

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 – Rozpis a ocenění Změn položek pro ZBV číslo: 1 („změnový list“) 

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

 

 

 

 

V Praze dne …………………… 2022    V Praze dne ………………………2022 

 
 
 
 
 
 
 

za Objednatele 
Ing. Lenka Alinčová 
Starostka MČ Praha-Kunratice 

 
za Zhotovitele 
Ing. Richard Franc 
ředitel oblasti Praha 
 
 
 
 
 

 

  
za Zhotovitele 
Ing. Ingrid Jarošová 
vedoucí oddělení přípravy a kalkulací 
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PŘÍLOHA ČÍSLO 1 DODATKU Č. 1 

SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 22 014 3 00; S23-053-1153 

_______________________________________ 
 

 


