
DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/7/2018
„Správa budovy ÚMČ Praha 6 a detašovaných pracovišť"

v rámci zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů 

mezi

OBJEDNATELEM:

SNEO, a.s.
se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: předsedou představenstva

místopředsedou představenstva

1C: 27114112 
DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085 

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

a

POSKYTOVATELEM:

CENTRA a.s.

se sídlem: Plzeňská 3185/5b, 150 00 Praha 5

zastoupena: místopředsedkyní představenstva
IČO:18628966 

DIČ: CZ18628966

Společnost je zapsaná v OR vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 9490 

identifikátor datové schránky: P78n6h2

bankovní spojení: č.ú.

Dále společně také „smluvní strany'



I.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Výše uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na úpravě 
smlouvy č. VZ/7/2018 uzavřené dne 30. 1. 2019, a to s ohledem na cenovou regulaci díky 
zefektivnění poskytovaných služeb ze strany poskytovatele.

II.PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je zrušení bodu 5. Cena za poskytování služeb odst. 5.1. 
smlouvy a jeho nahrazení následujícím zněním:

5.1. Cena za poskytování služeb je smluvní a činí:

Služba
Cena za měsíc bez 

DPH [Kč]
Komplexní správa, kontrola a koordinace FM služeb a obsluha velína
ÚMČ Praha 6 dle čl. 2.2.1. smlouvy 147.959,00 Kč

Ostraha budovy ÚMČ Praha 6 dle čl. 2.2.2. smlouvy 211.556,00 Kč

Údržba, provoz a obsluha technologií budovy ÚMČ Praha 6 dle čl. 2.2.3. 
smlouvy

257.883,00 Kč

Úklid budovy ÚMČ Praha 6 a detašovaných pracovišť dle čl. 2.2.4. 
smlouvy

247.501,00 Kč

Provoz, úklid a obsluha garáží Prašný most dle čl. 2.2.5. smlouvy 167.347,00 Kč

Služba

Cena za hodinu 
poskytování 

služby bez DPH 
[Kč]

Doplňkové služby úklidu dle čl. 2.8.1. smlouvy 199,00 Kč

Doplňkové služby ostrahy dle čl. 2.8.1. smlouvy 170,00 Kč

III.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy č. VZ/7/2018 zůstávají nedotčena a nadále v platnosti.

2. Smluvní strany prohlašují, že pokud mezi nimi byly v době od uzavření smlouvy 
č. VZ/7/2018 ze dne 30. 1. 2019 do doby uzavření tohoto dodatku učiněny jakékoliv jiné 
dohody, jsou nyní nahrazeny tímto dodatkem. Smluvní strany prohlašují, že jejich práva a



povinnosti jsou od účinnosti tohoto dodatku upravena výhradně smlouvou č. VZ/7/2018 a 
tímto dodatkem č. 1.

3. Tento dodatek je zhotoven v 5 vyhotoveních se stejnou právní silou, z nichž 3 
vyhotovení obdrží objednatel a 2 obdrží poskytovatel.

4. Poskytovatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace podle ustanovení zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v 
platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou 
osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají a též prohlašuje, že nic z 
obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy 
nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li 
smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Tato 
smlouva bude uveřejněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího 
uzavření.

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy.

7. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne V Praze dne

za zhotovitele

místopředsedkyně představenstva Centra 
a.s.

za objednatele

předseda představenstva SNEO, a.s.

místopředseda představenstva SNEO, a.s.


