
Dodatek č. 1 k SoD Zvýšení kapacity v žst. Ústí nad Labem hl.n.
Záměr projektu

DODATEK Č.1 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 7.12. 2018

na zpracování záměru projektu stavby

„Zvýšení kapacity v žst. Ústí nad Labem hl.n.“

č. smlouvy objednatele: E618-S-4642/2018/Svj 
č. smlouvy zhotovitele : SEU 18-060.640 
ISPROFOND/ISPROFIN: 327 321 4901 / 542 351 0004

1.1. Objednatel:
Článek 1 - Smluvní strany

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, 
oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel")

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
IČO: 05165024;

zastoupená:
prokura:

společnosti sdružené pod názvem 

„SPEU+SP_ŽST_Ústí nad Labem_ZP“

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 29. 10. 2018 

SUDOP EU a.s.
Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 00 
DIČ: CZ05165024
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 21645

Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem 
Ing. Miroslav Váňa, výrobní ředitel

jako „Správce společnosti" a „Společník 1

a
SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80
IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 6088

zastoupená:

jako „Společník 2" 
zastoupen

Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

společností SUDOP EU a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, 
PSČ 130 00, IČ: 05165024 na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti a
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Plné moci ze dne 29. 10. 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.

(dále společně jen „zhotovitel") .

Dodatek č. 1 ke SoD - Zvýšení kapacity v žst. Ústí nad Labem hl.n.
Záměr projektu

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 
objednatele: E618-S-4642/2018/Svj, číslo zhotovitele SEU 18-060.640 ze dne 7. 12. 2018 (dále jen 
„Smlouva") je požadavek koordinace souběžně připravovaných staveb a činností objednatele a Sprá
vy železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastního ředitelství Ústí nad Labem (dále jen „OŘ 
ÚL").

Při poradách, na kterých se projednávalo technické řešení v souladu se zadáním záměru projektu, 
bylo konstatováno, že souběžně připravované práce OŘ ÚL výrazně ovlivňují objednatelem požado
vané a zhotovitelem navržené technické řešení, a některé práce jsou uvažovány v předstihu, čímž 
může dojít k problematickému zajištění železničního provozu.

Připravované koordinační jednání je plánováno, s ohledem na kapacitní možnosti zúčastněných, až 
na druhou polovinu měsíce srpna. Tento termín znemožňuje splnění 2. dílčí etapy v původně stano
veném termínu plnění dle Smlouvy.

S ohledem na výše uvedené, se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění 2. dílčí etapy o 
cca 3 měsíce.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4., odst. 4.2 Smlouvy a 
článku 6., odst. 6.2. Smlouvy.

Současně zhotovitel prohlašuje, že v souvislosti s prodloužením doby plnění uvedené v článku 4., 
odst. 4.2 Smlouvy nebude uplatňovat vůči objednateli žádné nároky ani nebude požadovat zvýšení 
ceny díla.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřej
nou zakázku analogicky dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení 
článku 11, odst. 11.2 Smlouvy, na úpravě Smlouvy takto:

1) Článek 4. - Lhůty k provedení díla

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 4., odst. 4.2. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v 
tomto znění:

„4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:
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Dodatek č. 1 ke SoD - Zvýšení kapacity v žst. Ústí nad Labem hl.n.
Záměr projektu

Harmonogram plnění

Dílo
■ • • . > ■ ■ ■ ■ ■  • .

Termín olnění Poois činností Podmínkv dokončení
Zahájení prací po nabytí účinnosti SOD - -

1. dílčí etapa do 5 měsíců
od  naby tí účinnosti SOD

O devzdání dokum entace  
v rozsahu dle bodu 5. ZTP  
k připom ínkám  (zpracování a 
odsouhlasení technického ře še n í 
s následným  zpracováním  EH)

P ředávací pro toko l pro  
čá s t díla.
Fakturace ........ ceny

2. dílčí etapa do 6 měsíců
od  p rvn í d ílč í etapy, 

nejdéle však do 31.10. 2019

O devzdání dokum entace  
v rozsahu dle bodu 5  Z T P  se  
zapracovaným i p řipom ínkam i 
k p řed ložen í do C K  MD

Předávací pro toko l pro  
čá s t díla.
Fakturace ..... ... ceny

3. ukončení díla do 2 měsíců
od druhé d ílč í e tapy

P ro jednání na C K  MD.
Zhotovite l poskytne součinnost 
nutnou p ro  p ro jednání v C K  MD.

Zápis z  CK MD  
Fakturace.... . ..  ceny

Počet vyhotovení: podle ustanovení Všeobecných obchodních podmínek“

2) Článek 6. - Platební podmínky

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy a nahrazují jej novým textem v 
tomto znění:

„6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle 61. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude 
zhotovitel fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dílčí etapa plnění -  do 5 měsíců od nabytí účinnosti 
Smlouvy (podmíněno odevzdáním dokumentace v rozsahu dle bodu 5 ZTP k připomínkám), 
fakturace ve výši 50 % z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši 955 000,- Kč (bez DPH) 
předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  2. dílčí etapa -  do 6 měsíců od první dílčí etapy, 
nejdéle však do 31.10. 2019 (podmíněno odevzdáním dokumentace v rozsahu dle bodu 5 
ZTP se zapracovanými připomínkami k předložení do CK MD), fakturace ceny ve výši 45 % 
z celkové ceny díla. Fakturu v celkové výši 859 500,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 
15 dnů po předání a převzetí této části díla.

c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy -  Ukončení díla - do 2 měsíců od druhé dílčí etapy 
(podmíněno projednáním na CK MD), fakturace ve výši 5 % z celkové ceny díla. Fakturu 
v celkové výši 95 500,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí 
této části díla.

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů."

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.

2. Tento dodatek 6. 1 nabývá platnosti dnem 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. 1 zajistí Objednatel.
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3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 a 
Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní ta
jemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozděj
ších 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.

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto do
datku č. 1, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění 
Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajem
ství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 včetně odů
vodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že in
formace, 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 ve znění tohoto dodatku č. 1 naplňovat znaky obchodního ta
jemství.

5. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 1 souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 1, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.

6. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhoto
vení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Dodatek č. 1 ke SoD -  Zvýšení kapacity v žst. Ústí nad Labem hl.n.
Záměr projektu

V Praze dne 1 8  - 08“  2019 V Praze dne 13. 8. 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Slavíček
statutární ředitel SUDOP EU a.s.

Ing. Tomáš Slavíček
statutární ředitel SUDOP EU a.s. 

na základě Smlouvy o sdružení ve 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: 375215

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a0f44c10-3ada-42dc-826f-8fe77d6716ab

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana HRABÁNKOVÁ)

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

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.08.2019 10:54:59
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