
DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ev. č. Zhotovitele: 1055006652 ev. č. Objednatele: 69/100/2020

 (dále jen „dodatek“)

1. Smluvní strany

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad
se sídlem: Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7
jednající: PhDr. Radkem Haubertem, vrchním ředitelem správní sekce, 

na základě pověření
IČO: 49370227
(dále jen „Objednatel“)

a

PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
zastoupená: Ing. Karlem Köhlerem, prokuristou a Ing. Petrem Semerádem, prokuristou
IČO: 43005560
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

2. Účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2020 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 (dále jen 
„Smlouva“). 

2. V souvislosti s realizací Díla dle Smlouvy vyvstala potřeba provést další dodatečné práce, jejichž 
potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl 
předvídat.

3. Změny podle toho dodatku jsou prováděny v souladu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) s tím, že změna 
Smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny je nižší než finanční limit 
pro nadlimitní veřejnou zakázku a hodnota změny nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.

4. Smluvní strany výslovně uvádějí, že tento dodatek je tedy nepodstatnou změnou závazku ze 
Smlouvy.

3. Změna Smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly na realizaci dodatečných prací, které jsou blíže specifikované 
v požadavcích na změnu Díla (tj. Variacích Objednatele nebo Zhotovitele) a které jsou nedílnou 
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součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1 (dále jako „Dodatečné práce“). Konkrétně se 
jedná o následující variace:

2. Č. Variace Objednatele 18, 41, 47, 55, 56, 59, 60, 61 a 66, č. Variace Zhotovitele 29, 31, 32 a 35. 
Celková cena za provedení Dodatečných prací činí: 5 716 735 Kč bez DPH a je tvořena součtem 
cen za provedení jednotlivých prací dle požadavků na změnu Díla, které tvoří přílohu č. 1.

3. Zhotovitel se zavazuje Dodatečné práce provést v následujících termínech: 

4. Dodatečné práce v rozsahu požadavků na změnu Díla č. Variace Objednatele 53, 41, 55, 61, 66 
a č. Variace Zhotovitele 33, 35 do 31. 03. 2023.

Dodatečné práce v rozsahu požadavků na změnu Díla č. Variace Objednatele 18, 47, 59, 60 
a č. Variace Zhotovitele 29, 31, 32 do 31. 05. 2023.

Dodatečné práce v rozsahu požadavků na změnu díla č. Variace Objednatele 56 do 
31. 12. 2023.

5. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že Dodatečné práce budou realizovány 
a předány v dílčích termínech vždy v samostatném přejímacím řízení včetně odstranění vad 
a nedodělků, a to na základě dílčího Potvrzení o převzetí. Ustanovení Článku 10 [Převzetí 
objednatelem] a ustanovení Článku 14 [Smluvní cena a platební podmínky] sjednané pro 
průběžné platby se použijí přiměřeně. 

6. Zhotovitel vystaví Vyúčtování a Žádost o potvrzení průběžné platby na základě dílčího 
Potvrzení o převzetí. 

7. Smluvní strany dále sjednávají, že vady a nedodělky Díla, tvořící přílohu Protokolu o praktickém 
dokončení díla - Potvrzení o převzetí díla dle Pod-článku 10.1 ze dne 23. 1. 2023, související 
s Dodatečnými pracemi a přímými dodávkami Objednatele, budou Zhotovitelem odstraněny 
v termínech pro provedení příslušných Dodatečných prací dle tohoto dodatku nebo dle 
dohody po dokončení přímých dodávek Objednatele. 

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruční záruku za plnění po celou dobu realizace 
Dodatečných prací a dále dle ostatních smluvních podmínek.

9. Objednatel poskytl Zhotoviteli zázemí pro zaměstnance Zhotovitele pracujících na 
Dodatečných pracích, prostory v 2.NP objektu H (prostory KPS), které Zhotovitel vyklidí a 
odstraní vady a nedodělky Díla, tvořící přílohu Protokolu o praktickém dokončení díla – 
Potvrzení o převzetí díla dle Pod-článku 10.1 ze dne 23. 1. 2023 nejpozději k datu 30. 4. 2023.

4. Závěrečná ustanovení

1. Výrazy s velkým počátečním písmenem, které nejsou v tomto dodatku definovány, mají stejný 
význam, jaký jim přiznává Smlouva.

2. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

3. Dodatek je vypracován v elektronickém vyhotovení a podepsán elektronickými podpisy.

4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a 
vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem 
souhlasí, což potvrzují zástupci obou smluvních stran svými elektronickými podpisy.
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Příloha č. 1  

Požadavky na změnu Díla (tj. Variace Objednatele nebo Zhotovitele) Variace Objednatele č. 18, 41, 47, 
55, 56, 59, 60, 61 a 66 a variace Zhotovitele č. 29, 31, 32 a 35.

V Praze 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

PhDr. Radek Haubert 
vrchní ředitel správní sekce, na základě 
pověření

Ing. Karel Köhler
prokurista

Ing. Petr Semerád
prokurista
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