
Modernizace žst. Kralupy nad Vltavou
zpracování Záměru projektu

Dodatek č.l

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo na zpracování Záměru projektu

uzavřené dne 12. 12. 2018

Název zakázky: Modernizace žst. Kralupy nad Vltavou

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00 

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4758/2018/$vj 

ISPROFOND/ISPROFIN: 3273214901/521 372 0010

a

společnosti sdružené pod názvem „SPEU + SP_ŽST Kralupy nad Vltavou_ZP"

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 1.11. 2018 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, jejímiž společníky jsou:

Správce společnosti a Společník 1:

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00 

IČO: 05165024; DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 21645

bank. spojení: ..................................... ............................................. 

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem 

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00
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a

Společník 2:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80 

IČO: 25793349; DIČ: ČZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 6088

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

zastoupen společností SUDOP EU a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00, IČ: 
05165024 na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a Plné moci ze dne 1. 11. 2018, která je 
zmocněna k podpisu Smlouvy o dílo a mimo jiné ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o 
dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo. Citovaná 
Smlouva o sdružení ve společnosti, v níž je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené 
nabídky.

(dále společně jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy Zhotovitele: SEU 18-061.640

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4758/2018/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele: SEU 18-061.640 
uzavřené dne 12. 12. 2018 (dále jen „Smlouva") je:

Ukončení smluvního vztahu -  Smluvní strany prohlašují, že dne 30. 1. 2019 byl zhotovitel 
požádán o okamžité zastavení prací na zakázce s ohledem na rozhodnutí učiněné na Kontrolním 
dni přípravy staveb SSZ z pozice vedení úseku NM (dále jen „Rozhodnutí"). Důvodem je znovu 
otevřená diskuse nad zachováním odstavného kolejlště v žst. Kralupy a jeho využití pro nákladní 
dopravu.

Rozhodnutí bylo po opětovném projednání problematiky na Kontrolním dni přípravy staveb SSZ 
dne 21. 3. 2019 oficiálně potvrzeno dopisem č.j. 8901/2019-SŽDC-SSZ-ÚT1 ze dne 21. 5. 2019.

Na základě pokynu Objednatele byly veškeré práce na zakázce zastaveny ke dni 31. 1. 2019.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na 
ustanovení čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy, na ukončení smluvního vztahu vyplývajícího ze Smlouvy ke dni 
31.5. 2019.
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Smluvní strany tímto potvrzují, že jsou mezi nimi vypořádány veškeré finanční záležitosti a že 
jim vůči sobě navzájem z titulu ukončení smluvního vztahu ze Smlouvy neplynou žádné další 
finanční či jiné právní nároky.

Objednatel prohlašuje, že do 10 pracovních dnů ode dne účinnosti tohoto Dodatku č. 1, bude 
Komerční bance, a.s., která bankovní záruku vystavila, vrácena listina Bankovní záruky.

Tento Dodatek č .l ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru 
smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS.

Tento Dodatek č .l ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel 
obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č, 1 ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem 
souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

II

Za Objednatele: 

V Praze dne

Za Zhotovitele

V Praze dne,

Ing. Tomáš Slavíček
statutární ředitel 

SIJDOP EU a.s.

Ing. Tomáš Slavíček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 

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

Doložka číslo: 340566

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 16199053-ab99-4ba7-8682-b733fabe9c53

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.07.2019 08:37:01
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