
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č.: VŘ/29/2017

uzavřený mezi

OBJEDNATELEM:
SNEOa.S.
Se sídlem Nad Alejí 2/1876. 162 00 Praha 6 Břevnov 
Zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva

Mgr. Ing. Lukášem Fiedlerem, členem představenstva
IČ: 27114112 
DIČ: CZ27114112
Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

a

ZHOTOVITELEM:
Havel&Partners, s.r.o., advokátní kancelář
Se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město
zastoupena: Mgr. Adélou Havlovou, LL.M., jednatelkou
IČ: 26454807 
DIČ: CZ26454807
Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 114599 
identifikátor datové schránky: zz79uga
Bankovní spojení:

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo ze dne 02. 10. 2017, č. VŘ/29/2017 na akci „Příprava a realizace share deal pro akci Obytný 
areál Na Dračkách" (dále jen „SOD" nebo „Smlouva") dle ustanovení § 31 a obdobně 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. 1 k výše citované Smlouvě takto:

1) Zhotoviteli jako smluvní straně se navyšuje cena díla o částku 507.000,00 Kč bez DPH. 
Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací na základě oboustranně 
podepsaných protokolů za dodržení dalších podmínek stanovených v SOD.

Předmětem Dodatku č. 1 jsou práce provedené nad rámec SOD, a to zejména příprava 
podkladů a účast na jednáních orgánů SNEO, a.s. a Městské části Praha 6, konzultace nad 
rámec SOD, opakované revize smluvní dokumentace, analýza a vyjádření k veřejné soutěži 
nad rámec SOD, posouzení možností dodatečných změn zadávacích podmínek, kontrola 
obsahu data roomu veřejné soutěže, vyřizování dotazů uchazečů veřejné soutěže, aj.

II.

1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.: VŘ/29/2017 zůstávají beze změny.

2) Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č.: VŘ/29/2017.

3) Dodatek je zhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.

4) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, s výjimkou informací uvedených v tomto zákoně.

5) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva 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. Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru 
smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

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

V Praze dne

za zhotovitele
Mgr. Adéla Havlová, LL.M. 

Havel&Partners, s.r.o. 
advokátní kancelář

za objednatele
Tomáš Jílek

předseda představenstva SNEO, a.s.

Mgr. Ing. Lukáš Fiedler 
člen představenstva SNEO, a.s.
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