
Spolufinancováno Nástrojem Evropské 
unie pro propojení Evropy

DODATEK G  1 KE SM LOUVĚ O DÍLO NA ZH O TO VEN Í STAVBY
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI, 

ISPROFOND: 521 351 0006, uzavřené dne 18.08.2019 (dále jen „Smlouva")

Název zakázky:
„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Čermošice (mimo)''

l , 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. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „Objednatel")

a

1. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561 

spojení: č. účtu:

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty, na základě
plné moci

2. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Projekt Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) -  Černošice (mimo) je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF). 

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.
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3. GJW Praha spol. s.r.o.

se sídlem: Praha 9 -  Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21 

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528

zastoupena: Ing. Milanem Koudelkou, jednatelem společnosti 
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem společnosti

^' *

4. Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 -  Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva 

č. smlouvy EŽ: 68/19 -  OZ/SOD

účastníci společnosti „Společnost Černošice" (dále jen „Společnost")

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 25.02.2019 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CS, a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, 
kdy vedoucím společníkem je EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 1, Národní 138/10, PSČ 110 00, IČO: 45274924, 
která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat 
platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně.

Korespondenční adresa:

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 
Pardubice

/dále jen „Zhotovitel")

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je úprava ceny Díla a s tím související 
doplnění nové Přílohy č. 8 Smlouvy. Důvodem pro úpravy ceny Díla byly:

(i) v souladu s článkem 5, odst. 5.1 Smlouvy byl Objednateli Zhotovitelem předložen aktualizovaný soupis prací 
v otevřeném datovém formátu XML, ve struktuře dat dle datového předpisu XC4. Ceny jednotlivých SO a PS byly 
po vložení do Objednatelem používaného fakturačního systému (ASPE) sjednoceny podle pravidel datového 
předpisu XC4 (množství zaokrouhleno na tři desetinná místa, ceny na dvě desetinná místa), vzhledem 
k zaokrouhlování dle shora uvedeného datového předpisu a v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., v 
platném znění (dále jen „ZZVZ"), dochází k úpravě Smluvní ceny Díla,

(ii) rozdíl mezi cenou oceněného soupisu prací a nekorektním přenosem objektů SO 02-34-04 a SO 03-38-22 do 
celkové ceny SOD, kde již byly zaokrouhleny na celé koruny, v souladu s § 222, odst. 4 ZZVZ, dochází k úpravě 
Smluvní ceny Díla,

(iii) upřesnění fakturačních řad,

(iv) upřesnění způsobilých výdajů podle implementačních pravidel nástroje CEF (Nástroj pro propojení Evropy), 
včetně rozdělení na stavební aktivity a upřesnění jejich jednoznačné identifikace v předkládané fakturaci.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 21 Smlouvy a nově doplňuje Příloha č. 8 Smlouvy. U shora 
uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., v platném znění.
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I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy, dohodly 
na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 1524.9120426RFI, 
takto:

1) Smluvní cena
Smluvní strany se v souladu svýše uvedeným a v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 ZZVZ, dohodly na 

/změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH, činila 
Rozdíl mezi cenou oceněného Soupisu prací a SOD, bez DPH 
Upřesnění ceny díla dle SOD v programu ASPE (zaokrouhlování), bez DPH

Celková změna nákladů dle dodatku č. 1, bez DPH

Smluvní cena Díla, ve znění dodatku č. 1, bez DPH 3 075 894 335,76 Kč

2) Článek 21 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
Příloha č. 6 
Příloha č. 7 
Příloha č. 8

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Oprávněné osoby
Seznam poddodavatelů
Harmonogram postupu prací
Smlouva o zpracování osobních údajů
Zmocnění Vedoucího společníka
Žádost o poskytnutí zálohové platby
Smluvní cena Díla - zněníplatné ke dni podpisu dodatku č. 1

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo -  Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na doplnění přílohy č. 8 -  Smluvní cena Díla, která je současně přílohou č. 1 tohoto 
dodatku č. 1 (přílohou č. 8 Smlouvy) a je jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

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, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv").

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-3019/2019/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 
1524.9120426RFI, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č.' 1 je vyhotoven ve dvanácti (12) vyhotoveních, z nich čtyři (4) vyhotovení obdrží Objednatel 
a osm (8) vyhotovení 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.
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6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy): Smluvní cena Díla
- znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Objednatel: . z on,n Zhotovitel:
V Praze dne......V Pardubicích dne.............................................. .1.1 "11“ 2019

Za EUROVIA CS a.s.:

Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty 
EUROVIA CS a.s.

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace

V Ústí nad Labem dne: *] 3 - 2019
Za STR A B A G ^ I a.s.:

Ing. Mojmír Néjezchleb
náměstek]generálního ředitele 
pro modernizaci dráhy

ŷ bVda
stavenstva
a.s.

V Praze dne ] ] -'jj- 2019
Za GJW Praha, spol. s r.o.:

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva 
STRABAG Rail a.s.

Ing. Milan Koudelka
jednatel společnosti 
GJW Praha spol. s.r.o

Ing. Miroslav Trnka
\ jednatel společnosti 

GJW Praha spol. s.r.o.

V Praze dne 0 8 “ 11"

Za Elektrizaci železnic Praha a.s.:/

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.
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Příloha č. 8

Smluvní cena Díla

l v
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