
HEVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a Investiční fondy 
Operační program Doprava

Ministerstvo dopra
Státní fond doprav 
infrastruktury

DODATEK L 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 4. 5. 2018 

NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky:
Rekonstrukce železničního svršky a TV v km 17,20© -  18,000

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

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

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

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

(dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: E618-S-1557/2018/Svj 

ISPROFOND: 542 372 0016

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka B 904

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

zastoupena: Pavlem Polanským, předsedou představenstva

Korespondenční adresa: EDIKT a.s., Ruclolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 102/18 010/210

trati Ústí nad Lafaem - Most"

Smluvní strany:

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Ruclolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice 

IČO: 251 72 328, DIČ: CZ25172328



Dodatek č. *jH<e Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, č. smlouvy 
Objednatele E618-S-1557/2018/Svj, číslo smlouvy Zhotovitele 102/18 010/21, uzavřené dne 4. 5. 2018 
(dále jen „Smlouva") |e následující skutečnost:

z důvodu, že výstavbu křídla teplické opěry mostu bylo možné realizovat až po konečné přeložce 
nepředpokládané a až při stavbě odkryté kanalizační stoky, a protože z důvodu přeložky kanalizační stoky 
nebylo možné realizovat i navazující stavební objekty (zejména pak komunikace -  vozovku s chodníkem 
pod mostem a v přilehlých úsecích) a jelikož výše zmíněné komunikace jsou dotčeny investiční akcí města 
Teplice „Rekonstrukce ul. U Pivovaru včetně VO" a v zájmu vzájemné koordinace se stavbou 
„Rekonstrukce železničního svršku a TV v km 17,200 -  18,000 trati Ústí nad Labem - Most" se smluvní 
strany dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy o dílo -  Harmonogram postupu prací.

U výše uvedených skutečností se nejedná se o podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Předmět dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením očist. 16. Smlouvy 
dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1. Odst. 19. Smlouvy

- ruší se stávající znění odst. 19. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

19. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 
Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5 
Příloha č. 6

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky 
Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1 
Seznam podclodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1 
Harmonogram postupu prací

- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2
Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy o clilo se nepoužije) 
Žádost o poskytnutí zálohové platby

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, nedotčená dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze 
změn.

2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění dodatku č. 2, se řídí zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními příslušnými právními předpisy českého 
právního řádu.

3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti clnern jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon 
o registru smluv"), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 2 zajistí Objednatel.
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Dodatek č. ^(l<e Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

4. Smluvní strany výslovně prohlašují; že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 2, 
dodatku č. 1 a Smlouvě; vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce; nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"); a že se nejedná ani o informace; které nemohou 
být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy; dodatku č. 1 nebo 
tohoto dodatku č. 2, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely 
uveřejnění Smlouvy, dodatku č. 1 nebo tohoto dodatku č. 2 v registru smluv znečitelněna. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy, dodatku č. 1 nebo tohoto 
dodatku č. 2 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 
výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny 
definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, 
a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace 
v průběhu platnosti této Smlouvy, dodatku č. 1 ve znění tohoto dodatku č. 2 naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

6. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 2 souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 2, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.

7. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení 
a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Harmonogram postupu prací

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz
toho k němu připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

2 5 - 0 7 -  2019 I 2 - 0 7 -  2019
V Praze dne V Českých Budějovicích dne

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 353220

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c8d8d1d7-cb33-41e0-8a6d-41d306a438d7

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: 02.08.2019 08:38:57
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