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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

č. smlouvy objednatele: S 640 088 300 19 č. smlouvy zhotovitele: 20190215 

evid. číslo registru VZ: 64019069  

„Čištění kolejového lože v úseku Chlumec nad C. - Hradec Králové“ 

Čl. 1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  

 Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČO: 70994234  
 DIČ: CZ70994234 
 Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 Zastoupená: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové 
 Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: xxx 
 .  
 Kontaktní osoby: 

a) ve věcech smluvních: Mgr. Filip Kudláček, tel.: 9723 42 048, Kudlacek@szdc.cz 
  Ing. Jan Jirowetz, tel.: 9723 41 425, ORHKRzvz@szdc.cz 
b) ve věcech technických:  Ing. Miroslav Vojtěch, tel.: 972 341 312, Vojtech@szdc.cz 

 Ing. Jaroslav Zajíček, tel.: 972 341 327, ZajicekJ@szdc.cz 
 p. Aleš Bělina, tel.: 972 341 691, Belina@szdc.cz 
 p. Václav Špalek, tel.: tel.: 972 342 788, SpalekV@szdc.cz 

 
 Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Hradec Králové 
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26 
501 01 Hradec Králové 

(dále jen objednatel) 

 
 
1.2.  Zhotovitel: 
 

Společnost obchodních společností s názvem: ,,Společnost ČKL Chlumec - HK“ 
a sídlem: GJW Praha spol. s.r.o., Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 - Hloubětín 

 Založená společníky: 

 Název: GJW Praha spol. s r.o.  
 Sídlo: Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821 
 IČO: 41192869 
 DIČ: CZ41192869 
 Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528 
 Zastoupená: Ing. Tomášem Fliegelem, PhD., obchodním ředitelem, na základě plné moci  

ze dne 3. 1. 2019  

 (vedoucí společník) 
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 a 

 Název: EDIKT a.s.  
 Sídlo: Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice 

IČ: 25172328  
 DIČ: CZ25172328 

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, 
vložka 904 

Zastoupená: Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva 
 (společník) 

 smlouvou o společnosti ze dne 24. 5. 2019. 

  Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,,č. účtu: xxx 
   ČSOB,a.s. xxx 
   RB, a.s. xxx 
 Kontaktní osoby: 

a) ve věcech smluvních:  xxx 
b) ve věcech technických:  xxx 
c) vedoucí prací xxx     

 Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele 

 (dále jen zhotovitel) 
 
 

I. Preambule 
 

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Čištění kolejového lože 

v úseku Chlumec nad C. - Hradec Králové“, číslo smlouvy objednatele: S 640 088 300 19, číslo smlouvy 

zhotovitele: 20190215, uzavřené dne 19. 6. 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění 

tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů: 

 

A. Objednatel dodal kolejnice jiných délek, než byl předpoklad dle projektové dokumentace. Důsledkem 
této změny došlo v „SO 01 - Úsek 1 (km 13,580 - 14,455)“ u položky č. 14 ke zvýšení počtu 
odtavovacích stykových svarů kolejnic tv. 60E2 (UIC60) o 2 svary, u položky č. 15 ke snížení počtu 
aluminotermických svarů o 4 svary a v „SO 02 - Úsek 2 (km 20,920 - 21,500)“ u položky č. 9 ke 
snížení počtu aluminotermických svarů kolejnic tv. 60E2 (UIC60) o 2 svary. 
 

B. Do prostoru železničního přejezdu byly v minulosti vloženy kolejnice tv. R65, na které z jedné strany 
přejezdu navazují kolejnice tv. 60E2 (UIC60). Z uvedeného důvodu byla do rozpočtu stavby přidána 
položka s názvem „Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. 
R65/UIC60“ v počtu 2 svarů. Do části „SO 01 - Úsek 1 (km 13,580 - 14,455)“ tedy byla doplněna 
položka s č. 100 v počtu 2 přechodových svarů.  
 

Původní cena díle dle Smlouvy o dílo (bez DPH): 13 198 282,16 Kč  

(slovy: třináct milionů jedno sto devadesát osm tisíc dvě stě osmdesát dva 
korun českých šestnáct haléřů). 

Celková výše víceprací činí: 40 433,41 Kč 
 (slovy: čtyřicet tisíc čtyři sta třicet tři korun českých čtyřicet jeden haléřů). 

Celková výše méněprací činí: 39 584,82 Kč 
 (slovy: třicet devět tisíc pět set osmdesát čtyři korun českých osmdesát dva 

haléřů). 
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Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací a méněprací zvýšila 
o částku ve výši 848,59 Kč (slovy: osm set čtyřicet osm korun českých padesát devět haléřů). 

 
Celková cena díla bez DPH tak po započtení méněprací a víceprací činí 13 199 130,75 Kč (slovy: třináct 

milionů jedno sto devadesát devět tisíc jedno sto třicet korun českých sedmdesát pět haléřů). 

 
 

II.Změny smlouvy 

1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec: 

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 27. 5. 2019 se v části „Soupis prací s výkazem 

výměr“ v souladu se „Soupisem prací s vyznačením víceprací a méněprací“ upravuje množství měrných 

jednotek u následujících položek: 

- položka č. 14 (část SO 01 - Úsek 1 (km 13,580 - 14,455)) – zvýšení množství měrných jednotek o 2 

svary (viz čl. I. odst. A dodatku č. 1), 

- položka č. 15 (část SO 01 - Úsek 1 (km 13,580 - 14,455)) – snížení množství měrných jednotek o 4 

svary (viz čl. I. odst. A dodatku č. 1), 

- položka č. 9 (SO 02 - Úsek 2 (km 20,920 - 21,500)) – snížení množství měrných jednotek o 2 svary 

(viz čl. I. odst. A dodatku č. 1), 

 

3.9. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 27. 5. 2019 se v části „Soupis prací s výkazem 

výměr“ v souladu se „Soupisem prací s vyznačením víceprací a méněprací“ přidává nové položka, a to: 

- č. 100 (SO 01 - Úsek 1 (km 13,580 - 14,455)), s kódem položky 5910020310 a názvem: 

„Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. R65/UIC60“ 

v množství 2 svarů. (viz čl. I. odst. B dodatku č. 1) oceněná dle katalogu ÚOŽI 2019. 
 

 
2) Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1., se mění a nově zní:  

5.1  Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální 

a činí: 

 bez DPH: 13 199 130,75  Kč 

  slovy:  třináct milionů jedno sto devadesát devět tisíc jedno sto třicet korun českých   
  sedmdesát pět haléřů. 

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech 
prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že 
nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu. 

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH. 
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III. Závěrečná ustanovení 
 

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. 
2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má 

platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti 
dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv. 

3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které 
jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou. 

Přílohy: Změnový list 
 Soupis prací s vyznačením víceprací a méněprací 
 
 

V Hradci Králové dne 22.11.2019 
Za objednatele 

Otisk razítka:………………………………. 

 ………………………………………………….. 
 Ing. Lubor Hrubeš 
 Správa železniční dopravní cesty,  
 státní organizace 
 ředitel Oblastního ředitelství  
 Hradec Králové  

V Praze dne 19.11.2019 
Za zhotovitele: 

Otisk razítka:………………………………. 

 ……………………………………………. 
 Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D 
 GJW Praha spol. s r.o. 
 na základě plné moci 
 
 

V Českých Budějovicích dne 19.11.2019 
Za zhotovitele: 

Otisk razítka:………………………………. 

 ……………………………………………. 
 Ing. Pavel Štindl,  
 EDIKT a.s. 
 člen představenstva

 
 
 
Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: 
 


