
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném

znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-1457/2019/BRM 
č. smlouvy zhotovitele: 7651/MP 
ISPROFIN/ISPROFOND: 327 360 4901 / 521 371 0002

na zpracování technického průkazu

„Modernizace trati Sudoměřice -  Votice“ -  
Prověření rychlosti nad 160 km/h

Článek 1 - Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. A 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: .............................., vedoucí právního oddělení, tel.:......................

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických: ............................., GSM:....................., e-mail:............................

................................... GSM:....................., e-mail:.................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:
METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Praha 2, PSČ 120 00 
IČO: 45271895; DIČ: CZ45271895
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupená: Ing. David Krása, předseda představenstva
Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

bankovní spojení: .......................... ....... . . . ............................ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ............................. obchodní manažer, tel.: ....................

(mimo podpis této Smlouvy a jejích případných dodatků)
b) ve věcech technických:. .............. ........., tel.: ....................

........................ tel.: ....................

Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence:
METROPROJEKT Praha a .s , náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Praha 2, PSČ 120 00

(dále jen „zhotovitel")



Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto 
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy:

PREAMBULE

Předmětem dodatku č. 1 je posun termínů plnění vyplývající z komplikovaného procesu ověřování 
aktuálního stavu GPK, mostních objektů a změn projektu vzhledem k probíhající modernizaci tratě.

I.
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 11 

odst. 2 smlouvy na je jí úpravě a doplnění takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

Ruší se stávající text odst 4.2

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dí čích etapách:
Část Díla Doba Dlnění P o d ís  činností prováděných v Dílčí 

etapě
Podmínkv 
dokončení 
Dílčí etapv

Datum zahájení 
prací

po nabytí účinnosti SOD - -

1. Dílčí etapa 15. 05. 2019
Návrh k projednání se 

složkami SŽDC

Předávací
protokol

Ukončení díla 28. 06. 2019 Technický průkaz
Předávací
protokol

a nahrazuje se novým textem v tomto znění 

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dí čích etapách:
Část Díla Doba olnění Popis činností prováděných v Dílčí 

etapě
Podmínkv 
dokončení 
Dílčí etapv

Datum zahájení 
prací

po nabytí účinnosti SOD - -

1. Dílčí etapa 30. 06. 2019
Návrh k projednání se 

složkami SŽDC

Předávací
protokol

Ukončení díla 15. 08.2019 Technický průkaz
Předávací
protokol



1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.; o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

2. Ostatní ustanovení shora specifikované Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží 
objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude objednatelem zveřejněn podle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tom to 
dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znění, ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich zveřejněním 
bez jakýchkoli dalších podmínek.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že sjeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 1 3 - 0 5 - 2 0 1 9  V  P r a z e 9.5. 2019

Ing. David Krása
předseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva 

METROPROJEKT Praha a.s.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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