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Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. E617-S-409/2019 
číslo smlouvy zhotovitele: 19 049 205 

 
na zpracování aktualizace studie proveditelnosti pro stavbu 
„Aktualizace studie proveditelnosti Uzel Pardubice“ 

 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem:  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele 

pro modernizaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 
26. 2. 2018 

IČO:   70994234 
DIČ:   CZ70994234 
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 
číslo účtu:  
na straně jedné (dále jen objednatel) 

 
a 
 
1.2. Zhotovitel: SUDOP PRAHA a.s. 

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 
zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva 
 Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva 
 Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou 

představenstva 
IČO:  25793349 
DIČ:  CZ25793349 
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 6088 
Bankovní spojení:  
na straně druhé (dále jen zhotovitel) 

 
 
dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“). 
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II. Předmět dodatku 

 
1. Na základě žádosti zhotovitele se smluvní strany dohodly na úpravě předmětu 

plnění Díla, jenž spočívá ve změně termínů plnění a v navýšení Ceny Díla. 

2. Důvodem této změny je problematika stanovení investičních nákladů jednotlivých 
projektových variant ASP. Pro účely ASP bude použit aktuální SR ze zpracovávané 
stavby Modernizace železničního uzlu Pardubice DSP. Dále dochází k úpravě 
stanovení investičních nákladů dle aktualizovaného Sborníku pro oceňování 
železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu, schváleného 
CK MD 03/2019, stejně tak jako stanovení investičních nákladů dle shora 
uvedeného Sborníku i pro Ostřešanskou spojku. 

3. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu 
plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele: 

Více práce  .................................................................................... 67 200,- Kč 
Méně práce ......................................................................................... - 0,- Kč 
Původní Cena Díla ..................................................................... 2 825 000,- Kč 
Změna Ceny díla dle dodatku č. 1 .................................................+ 67 200,- Kč 
Nová Cena díla bez DPH ............................................................ 2 892 200,- Kč 
 
Změna článku VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 7.1 
Článek VII., bod 7.1 zní nově takto: 

 

7.1. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou 
Cenu Díla, přičemž maximální celková Cena Díla je: 

 
Celková Cena Díla bez DPH  2 892 200,- Kč 
slovy: dvamilionyosmsetdevadesátdvatisícdvěstě korun českých bez 

DPH 

4. Z důvodu shora uvedených změn Díla se smluvní strany dohodly na změně 
terminu plnění. 

Změna článku VI. TERMÍN PLNĚNÍ 
Článek VI. zní nově takto: 
 

VI. TERMÍN PLNĚNÍ 

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy. 
 

Předmět díla bude dokončen a předán v následujících termínech: 
 

První plnění (dílčí) – předmět díla k připomínkám. Bude dokončeno a 
předáno do 2 měsíců od dodání podkladů, tzn. souhrnného rozpočtu 
z DSP Uzel Pardubice. Fakturováno bude 50 % ceny díla. 

Druhé plnění (konečné) – předmět díla se zapracovanými připomínkami, 
tedy úplná dokumentace pro předložení na CK. Bude dokončeno a předáno do 
2 měsíců od projednání připomínek k 1. dílčímu plnění. Fakturováno 
bude 50 % ceny díla. 
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5. Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných 
nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny termínů 
plnění Díla, dle tohoto Dodatku, mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli 
zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad 
uplatňovat. 

 
III. Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto 
Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn. 

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

 
 

 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 
V Praze dne 15.10.2019     V Praze dne  
 
 
 

.............................................................. 

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek generálního ředitele pro 

modernizaci dráhy 
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

.............................................................. 

Ing. Tomáš Slavíček 

předseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s. 
 
 
 

 .............................................................. 

Ing. Ivan Pomykáček 

místopředseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s. 
 
 

 
Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne 
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