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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.szdc.cz 

 

 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené 
dne 24.6.2019 

číslo Smlouvy o dílo Objednatele:  28771/2019-SŽDC-GŘ-O8 
 

Smluvní strany: 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

  zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
  A 48384 

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

  IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234 

  zastoupen: Ing. Alešem Krejčím, náměstkem GŘ pro ekonomiku 

   (dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel: Deloitte Advisory s.r.o. 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  
C 113225 

  Italská 2581/67, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 

  IČO: 275 82 167, DIČ: CZ27582167 

  zastoupen:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  (dále jen „Zhotovitel“) 

 

u z a v í r a j í 

tento dodatek č. 1, č.j. 58528/2019-SŽDC-GŘ-O8 (dále jen „Dodatek“) jako dohodu o 
změně Smlouvy o dílo, číslo Smlouvy o dílo Objednatele: 28771/2019-SŽDC-GŘ-O8, 
uzavřené smluvními stranami dne 24.6.2019, uveřejněné v registru smluv dne 28.6.2019 (dále 
jen „Smlouva o dílo“). 

 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Tento Dodatek smluvní strany uzavírají v souladu s  článkem 8.6. Smlouvy o dílo. 

1.2 Tento Dodatek uzavírají smluvní strany z důvodu, že součástí předmětu Smlouvy o dílo 
je mimo jiné jako očekávaný výstup Zhotovitele strukturovaný závěr předběžné tržní 
konzultace. Zhotovitelem byla zjišťována dostupnost oslovených společností k předběžné 
tržní konzultaci, jejichž dostupnost byla potvrzena nejdříve v měsíci září. Během měsíce 
září předběžná tržní konzultace proběhla. Z důvodu zajištění kvalitních vstupních 
informací do očekávaného výstupu a jejich zpracování se Objednatel a Zhotovitel dohodli 
na prodloužení doby provedení předmětu díla.   
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2 PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Tímto Dodatkem se mění čl. 4 Smlouvy o dílo takto: 

4 Místo a doba plnění 

4.1 Místem plnění je sídlo zadavatele, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město. 

4.2 Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 20 týdnů od účinnosti této smlouvy. 

 

5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, 
předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. 

5.2 Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 
nebo vzniknout mohla.  

5.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, 
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 ZRS.  

5.4 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu tohoto Dodatku, 
která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv 
znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku 
takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, 
která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá 
smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, 
nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve 
smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany 
Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je 
povinna výslovně uvést, že informace, které označila 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, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství. 

5.5 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

5.6 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 
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5.7 Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti bez změny. 

5.8 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) 
vyhotovení a jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

5.9 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu se Smlouvou v registru 
smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

 

V Praze, dne 4.10.2019    V Praze, dne 4.10.2019 

 

 

_________________________   _________________________ 

Za Objednatele     Za Zhotovitele 
Ing. Aleš Krejčí     xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

náměstek GŘ pro ekonomiku    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
  

 

 
Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne ____________. 
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