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DODATEK č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené dne 25. 10. 2018 podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“) 

 
název zakázky:   „Brantice ON“ 
č. smlouvy zhotovitele:  18030833 
č. smlouvy objednatele (CES): E298-S-4033/2018 
 

 
Čl. I.  

Smluvní strany  
 

1.1 Objednatel 

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem:  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO:    709 94 234 
DIČ:    CZ70994234 
Zapsán:   obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, spisová značka  
    A 48384 
Zastoupen:   Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
 
Bankovní spojení:   
č. účtu:    
 
Korespondenční adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství 

Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava 
 

Zastoupení ve věcech Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
smluvních:   
 
Zastoupení ve věcech  
technických:  
   
Technický dozor  
objednatele:  

na straně jedné (dále jen „ objednatel") 

1.2 Zhotovitel 

Obchodní firma:  IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 
se sídlem:  Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 
IČO:    258 69 523 
DIČ:    CZ25869523 
Zapsán:   obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ostravě, spisová značka  
    B 2419 
Zastoupen:  Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva 
 
Bankovní spojení:    
č. účtu:     
 
Korespondenční adresa: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 
 
Zastoupení ve věcech   
technických:    
 
Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí - autorizovaná osoba): 
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na straně druhé (dále jen „ zhotovitel") 

 
Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě m ě n í smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo 

přílohy n á s l e d o v n ě: 
 

 
II. Předmět dodatku 

 
2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. XII., odst. 12.4 ve spojení s čl. III., odst. 3.3 

smlouvy dohoda smluvních stran o změně předmětu plnění, jak byl uveden v nabídce 
zhotovitele, a na to navazující dohoda o změně ceny díla, jak byla smluvně ujednána v čl. V. 
smlouvy. 

2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly méněpráce a vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného 
smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění na části díla.  

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou zhotovitel 
nebude plnit práce (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve Změnovém listu, který je 
Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě. 

Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou zhotovitel bude 
plnit navíc práce (dále jen „vícepráce“), blíže specifikované ve Změnovém listu, který je Přílohou 
č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.  

2.3. Méněpráce a vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. 5, odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně: 

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: 15 874 654,48 Kč 

Cena Dodatku č.1 bez DPH (vícepráce): + 460 602,50 Kč 

Cena Dodatku č.1 bez DPH (méněpráce): - 190 873,80 Kč 

Nová cena díla bez DPH po změně dle Dodatku č. 1: 16 144 383,18 Kč 

 

2.4.   Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech 
k veřejné zakázce a následně nabídce zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její 
hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší, než 15% původní 
hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí. 

  Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu 
s jeho vnitřní směrnicí.  

2.5.  Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu plnění uvedeném v čl. IV., bodu 4.4. Smlouvy o 
dílo upravující dobu plnění, a to takto:  

Bod 4.2. Ukončení prací:  31.10.2019 
 

2.6. Ke změně termínu dochází z důvodu kolize s jinou stavební investiční zakázkou „Brantice ON – 
vestavby veřejných WC“, v jejímž důsledku není možno dokončit v původně sjednaném termínu 
dokumentační část – vystavení revizí elektro a průkazu UTZ, a současně umožnit z bezpečnostních 
a hygienických důvodů využití veřejných prostor vestibulu.   

2.7. Změna termínu plnění není s ohledem na výše uvedené, změnou, která by umožnila účast jiných 
dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by 
zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, nemění ekonomickou 
rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného zhotovitele a ani nevede k významnému 
rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky a nejedná se tak o podstatnou změnu dle ust. § 222 odst. 
3 ZZVZ. 

 

 

III. Závěrečná ustanovení 
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3.1. Ostatní ustanovení  Smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti 

v původním znění. 

3.2.  Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, po jednom vyhotovení pro každou smluvní 
stranu.  

3.3.  Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv 
(zákon o registru smluv), povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv 
včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv 
souhlasí. 

3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv.  

 
 
Přílohy: 

1. Změnový list č. 1 (včetně všech příloh Změnového listu č. 1) 
 
 
V Ostravě dne 26. 9. 2019 
 
 
 

Za zhotovitele:  Za objednatele: 

………………………………………………. 
Ing. Hynek SCHILBERGER  

místopředseda představenstva 
IDS – Inženýrské a dopravní stavby 

Olomouc a.s. 
 
 

 

 ………………………………………………. 
Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava  
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