
D/440/2/2016/OŠKS 

IÚ/193/2016 - D2

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č.: VZ/5/2016

uzavřený mezi

OBJEDNATELEM:
Městská část Praha 6
Se sídlem: Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703 
DIČ:CZ00063703 
Bankovní spojení:

Zastoupená:

SNEO a.s.
Se sídlem: Nad Alejí 2/1876. 162 05 Praha 6 Břevnov 
Zastoupená: Tomášem Jílkem předsedou představenstva

Ing. Petrem Macháčkem místopředsedou představenstva
IČ:27114112 
DIČ:CZ27114112
Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

a

ZHOTOVITELEM:
ELEKTRO-ULDRICH, spol. s r.o.
Se sídlem: Spojovací 2608/38, 130 00 Praha 3 
Zastoupená: Ladislavem Uldrichem, jednatelem

IČ:25752464 
DIČ: CZ25752464
Společnost je zapsaná v OR vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 67048 
Identifikátor datové schránky: n8e3pn5
Bankovní spoje ní :MĚBĚBBBĚB£BBĚĚBBKBHĚBBSBĚBĚSĚĚB£Ě

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2 
ke smlouvě o dílo ze dne 06. 06. 2016, č. VZ/5/2016 na akci „ZŠ E. Destinnové - modernizace 
elektroinstalace" ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 08. 2016 dle ustanovení § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:
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I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 k výše citované smlouvě takto:

1) Stávající znění článku 10. Zádržné poskytované formou finanční záruky - odst. 10.1 
až odst. 10.6., se mění za následující text:

10. Zádržné poskytované formou bankovní záruky

10.1 Zhotovitel je povinen řádně dokončit odstranění všech reklamací a vad díla uplatněných 
v záruční době i po jejím uplynutí.

10.2 Zhotovitel se zavazuje předložit nejpozději při podpisu této smlouvy bankovní záruku za 
dodržení smluvních podmínek s platností po celou dobu záruční lhůty ve výši 300.000,- 
Kč, a to formou záruční listiny výhradně ve prospěch objednatele jako oprávněného.

10.3 Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná a musí 
obsahovat závazek banky k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

10.4 Bankovní záruka musí obsahovat nejméně tyto údaje: 
název a sídlo banky,
název a sídlo klienta (zhotovitele),
výši závazně přislíbené záruky,
účel závazně přislíbené záruky,
označení oprávněného k čerpání přislíbené záruky.

10.5 Bankovní záruka zajišťuje řádné plnění díla zhotovitelem v souladu s podmínkami 
uzavřené smlouvy, přičemž právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit 
v případech, kdy zhotovitel neplní dílo v souladu s uzavřenou smlouvou nebo neuhradí 
objednateli způsobenou škodu či jinou újmu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy 
povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel jako oprávněný 
písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky jako povinného.

10.6 Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném 
s předchozí záruční listinou (tj. v původní výši záruky dle tohoto článku smlouvy) vždy 
nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky objednatele. 
Pro případ nesplnění této povinnosti bude smluvně stanovena pokuta.

10.7 Záruka bude uvolněna objednatelem do 30-ti dnů od dne, kdy dojde k ukončení platné 
záruční doby na stavební práce.

2) Stávající znění článku 12. Smluvní pokuty - odst. 12.4, se mění za následující text:

Pro případ nedodržení ustanovení článku 10. bodu 10.6. této smlouvy se stanoví smluvní 
pokuta 5.000,- Kč za každý den prodlení.
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II.

1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.: VZ/5/2016 zůstávají beze změny.

2) Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č.: VZ/5/2016.

3) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 6 č. /17
dne 26. 07. 2017.

4) Dodatek je vyhotoven v šesti výtiscích, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží 
zhotovitel.

5) Zhotovitel bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna 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 tomto dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím 
osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto dodatku 
nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu 
dodatku do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Městské části 
Praha 6, včetně případných příloh.

6) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti jeho 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento dodatek smlouvy 
nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, 
že nebude-li dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku 
zrušen. MČ Praha 6 zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.

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

8) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne:

za zhotovitele za objednatele
Ladislav Uldrich Tomáš Jílek

jednatel ELEKTRO-ULDRICH, spol. s r.o. předseda představenstva SNEO, a.s.
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Ing. Petr Macháček
místopředseda představenstva SNEO, a.s.



DOLOŽKA
Potvrzujeme ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb., 

že byly splněny podmínky pro platnost 

tohoto právního jednání.

Pověření členové

Zastupitelstva městské části Praha 6

V Praze dne
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