
GSM-R, trať Kralupy nad Vltavou - Neratovice 
zhotovení Dokumentace pro územní řízení 

dodatek č. 1 k SOD

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3383/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 270 208, 
ISPROFIN: 327321 4993, uzavřené dne 27.09.2018

Název zakázky:
„GSM-R, trať Kralupy nad Vltavou - Neratovice"

Smluvní strany:

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. 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")

a

SUDOP PRAHA a.s.

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

IČO: 25793349; DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088 

spojení: č. účtu:

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva 
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva 

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Olšanská 2643/la, 130 80 Praha 3
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PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu 
odevzdání 3. dílčí etapy plnění díla. Důvodem prodloužení odevzdání 3. dílčí etapy plnění díla je 
skutečnost, že České dráhy, akciová společnost ve svém vyjádření ze dne 16.09.2019 požaduje změnu 
umístnění BTS Úžíce, což povede ke změně technického řešení, které bylo projednáváno v rámci 
přípravy stavby. Dalším důvodem je požadavek Českých drah, akciové společnosti na uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí a zřízení věcného břemene služebnosti ve prospěch ČD Telematika a.s. 
pro MOK 12 vláken na pozemky v k.ú. Úžíce u Kralup nad Vltavou a obci Úžice a v k.ú. a obci 
Neratovice Objednatel s prodloužením termínu odevzdání 3. dílčí etapy plnění díla o pět měsíců 
souhlasí.

V návaznosti na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.5, článku 5, 
odst. 5.17 a přílohy č. 5 Smlouvy. Smluvní strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu 
závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 
5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy o dílo, číslo smlouvy objednatele: E618-S- 
3383/2018/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 18 270 208, takto:

1) ČI. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SM LOUVY
-  ruší se stávající text odst. 3.5 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 
jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve 
znění dodatku č. 1 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění").

2) ČI. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
-  ruší se stávající text odst. 5.17 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.17 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: 

Příloha č. 2: 

Příloha č. 3:

Specifikace Díla

Obchodní podmínky - OP DUR 03-18 

Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8 

Příloha č. 9

b) Všeobecné technické podmínky - VTP_ZP+DUR_09-18

c) Zvláštní technické podmínky 

Rozpis Ceny Díla 

Harmonogram plnění 

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam poddodavatelů 

Související dokumenty
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3) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo -  Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 -  Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy 
č. 5 platné kdatu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu 
dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho 
nedílnou součástí.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen registr 
smluv), v platném znění.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-3383/2018/PH, číslo smlouvy 
Zhotovitele: 18 270 208, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.

4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží 
objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že sjeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění

II
Závěrečná ustanovení

-  nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze dne

Za Zhotovitele:

V Praze dne 26.09.2019

Správ ií dopravní cesty,

Ing. Petr Hofhanzl
yreditel

St jvební správy západ

¿jtatní organizace

...g. Tomáš Slavíček
předseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s.

SUDOP PRAHA a.s.
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Příloha č. 5 

Harmonogram plnění

Část Termín plnění Popis činností prováděných  
v dílčí etapě

Podmínky 
dokončení dílčí 

etapy
Zahájení

prací ihned po účinnosti SOD - -

1. dílčí etapa
do 7 měsíců od účinnosti SOD 

(30% z ceny díla)
Návrh technického řešení, 
místní šetření, projednání.

Předávací 
protokol návrhu 

technického 
řešení 

podepsaný 
zadavatelem

2. dílčí etapa do 10 měsíců od účinnosti SOD 
(40% z ceny díla) Čistopis DUR

Předávací
protokol

podepsaný
zadavatelem

3. dílčí etapa
do 17 měsíců od účinnosti SOD 

(30% z ceny díla)
Zajištění územního rozhodnutí 

a předání celého díla.

Předávací
protokol

podepsaný
zadavatelem
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