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Dodatek č. 1 
 ke Smlouvě o dílo č.  E617-S-E617-S-1944/2018 

číslo smlouvy zhotovitele: 18PH01008 

 
na zpracování  technicko - ekonomické studie (TES) pro akci 

„TES trati Opava východ - Krnov - Olomouc hl.n.“ 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem:  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa 

východ 
IČO:   70994234 

DIČ:   CZ70994234 

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 

číslo účtu:  

na straně jedné (dále jen objednatel) 

 

a 

 

1.2. Zhotovitel: Prodex spol. s r.o. 
 Se sídlem Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava 
 IČO:  17314569 
 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,   

 vložka 465/B 
   Odštěpný závod 
   Prodex spol. s r.o., organizační složka 
 se sídlem: V Olšinách 2300/75, Praha 10, PSČ 100 00 

 zastoupena:  Ing. Petrem Lastoveckým, vedoucím organizační složky 

 IČO:   01761200 
 DIČ:   CZ683286704 
 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 76169 

 Bankovní spojení:  

 na straně druhé (dále jen zhotovitel) 
 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení technicko – ekonomické 

studie (TES) pro akci „TES trati Opava východ - Krnov - Olomouc hl. n.“, která nabyla účinnosti 

dne 6. 6. 2018. 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto 

dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

 

 

II.        PŘEDMĚT DODATKU 
Důvodem k uzavření tohoto dodatku je skutečnost, že při projednávání odevzdaného předmětu plnění 

v rámci 2. dílčí etapy zhotovitel zpracoval 22 projektových variant a v rámci připomínkového řízení 

obdržel od Objednatele a dalších dotčených subjektů za úkol počet těchto variant zredukovat, pročež 

obdržené připomínky jsou vodítkem k výběru. Z připomínek rovněž vyplývá účelnost prověření 

zkonstruování dalších variant, které nebyly požadovány zadáním, ale které jsou vzhledem k vyčíslené 

investiční náročnosti logické. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu 

odevzdání 3. dílčího plnění do 30. 4. 2019 a konečného 4. dílčího plnění do 30. 6. 2019. 



Strana 2 (celkem 2) 

 

III.    ZMĚNA SMLOUVY O  DÍLO 
Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ takto: 
 

„Předmět díla bude dokončen a předán dle následujících pokynů: 
 

1. Dílčí etapa: 
Předmět díla v rozsahu – Vyhodnocení stávajícího stavu a projednání podkladů 

- bude dokončeno a předáno do 3 měsíců od zahájení plnění 

 

2. Dílčí etapa: 
Předmět díla v rozsahu - Návrh technického a dopravně-technologického řešení; Rámcové 

stanovení investičních nákladů; Přepravní prognózy a CBA 
- bude dokončeno a předáno do 8 měsíců od zahájení plnění 

 

3. Dílčí etapa: 
Předmět díla v rozsahu - Koncept studie k připomínkám (finální návrh technického a dopravně-
technologického řešení, finalizace investičních nákladů, přepravní prognózy, ekonomické 

hodnocení) 

- bude dokončeno a předáno nejpozději do 30. 4. 2019 

 

4. Dílčí etapa: 
Předmět díla v rozsahu - Konečné odevzdání se zapracovanými připomínkami 

- bude dokončeno a předáno nejpozději do 30. 6 2019“ 

 

 

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

4.1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

4.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 

4.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvouvyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno 

vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy. 

Objednatel:      Zhotovitel: 

V Olomouci dne8.4.2019    V Praze dne 29.3.2019 

 

 

 

 

.............................................................. 

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel Stavební správy východ 

Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

.............................................................. 

Ing. Peter Lastovecký 
Vedoucí organizační složky 

Prodex spol. s r.o. 

 

 

 

 

 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne  
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