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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
číslo smlouvy Objednatele: E650-S-969/2019 
číslo smlouvy Zhotovitele: 169/18 078/210 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 
                              

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,  
zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky 
 
kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 
 

 
 
Zhotovitel: EDIKT a.s. 

Zapsaný: v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, 
vložka 904 
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice 

   
                            IČO 25172328, DIČ CZ25172328 
   

Zastoupený: Pavlem Dolanským, předsedou představenstva 
 
  bankovní spojení: XXXX 
              
  kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností: 
    EDIKT a.s. 
    Rudolfovská 461/95 
    370 01 České Budějovice 
   
 
 
Úvodní ustanovení 
1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Výměna 

pražců ve 2.TK v úseku Úpořiny - Ohníč“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných 
zakázek: 65019033 uzavřely dne 27. 03. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“). 

1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 1 a ve 
smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen 
„Dodatek“). Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která se nepovažuje za 
podstatnou změnu předmětu plnění Smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 odst. 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 

 
 

Předmět dodatku  
2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec c) takto: 

„c) Změnový list stavby č. 1.“ 
 

2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím 
zněním: 
  „3.1.  Cena díla činí 12 142 289,50 Kč bez DPH.“ 
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2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla: 
Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:   12 130 325,00 Kč 
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce)      + 120 731,50 Kč 
Cena Dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):                 - 108 767,00 Kč 
Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce – méněpráce)  12 142 289,50 Kč 

 
 
 
Závěrečná ujednání  
3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

v původním znění. 
3.2. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro každou smluvní stranu. 
3.3. 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. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho níže připojují své podpisy. 

 
 
 
Přílohy 
Změnový list stavby č. 1 
 
 
 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne 20. 11. 2019   V Českých Budějovicích dne 15. 11. 2019 
 
 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 
Ing. Martin Kašpar     Pavel Dolanský 
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  předseda představenstva 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace EDIKT a.s. 

 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne ……………………… 
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