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Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo 

 

č. smlouvy objednatele: S 640 013 400 19                                   č. smlouvy zhotovitele: 078-PVO/2019 

evid. číslo registru VZ: 64019022                                                                                                               

„Oprava PZS v km 86,412; km 87,045; km 94,548; km 94,937 na trati 

Praha Vysočany - Turnov“ 

Smluvní strany 

 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 za SSZT HK: Ing. Jindřich Červený, tel.: 724 594 518, Cerveny@szdc.cz 
                                               Ing. Jiří Kohout, tel.: 724 240 994, KohoutJ@szdc.cz 
c) ve věcech technických za ST HK:       Alois Tvrdík, tel.: 721 150 709, Tvrdik@szdc.cz 
d) ve věcech technických za SEE:          Vladimír Dušek, tel.: 601 576 839, Dusek@szdc.cz 
e) ve věcech technických za SŽG:          Ing. Jiří Balcárek,, tel.: 606 054 296, BalcarekJ@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) 
 
 Zhotovitel:  

 

Společnost obchodních společností s názvem: „Vysočany - Turnov“ 
 se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 

Založená společníky: 
Název: AŽD Praha s.r.o. 
Sídlo: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10 
IČO:48029483 
DIČ:CZ48029483 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14616 
Zastoupená: Ing. Petrem Faltusem, obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne 6. 3. 2019 

(vedoucí účastník) 
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a 

 
Název: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO: 25253361 
DIČ: CZ25253361 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 
Zastoupená: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva 

(druhý účastník) 

 

společenskou smlouvou č. 070-PVO/2019 ze dne 18. 3. 2019 

    
 Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka, č. účtu: xxx 
 Kontaktní osoby: 

a) ve věcech smluvních: xxx 
b) ve věcech technických:  xxx 

 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 „Oprava PZS v km 86,412; 
km 87,045; km 94,548; km 94,937 na trati Praha Vysočany - Turnov“, číslo smlouvy objednatele: S 640 
013 400 19, číslo smlouvy zhotovitele: 078-PVO/2019 uzavřené dne 16. 4. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze 
dne 18. 10. 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“) s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, 
a to z následujících důvodů: 
 

SO 01 – Izolované styky  

Předmětný stavební objekt SO 01 řeší přemístění jednoho páru izolovaných styků a rušení izolovaných 
styků v traťovém úseku odbočka Zálučí – Mnichovo Hradiště a rušení izolovaných styků v traťovém 
úseku Mnichovo Hradiště – Loukov u Mnichova Hradiště.   Na základě dopisu Správy tratí Liberec č.j. 
12341/2019-SŽDC-OŘ HKR-ST LBC ze dne 20. 9. 2019, kde byl vysloven nesouhlas s převařováním 
lepených izolovaných styků (dále jen LIS) a s úpravou bezstykové koleje (dále jen BK) v traťovém 
úseku Mnichovo Hradiště – Loukov u MH z důvodů nepříznivých teplotních podmínek, bylo rozhodnuto, 

neprovádět práce v tomto traťovém úseku. Výše uvedené změny způsobily méněpráce. 

PS 04 II – Zemní práce pro kabelizaci na trati 
 

Předmětný provozní soubor PS 04 II řeší pokládku výstražné modré folie do kabelové trasy v trati. 
Protože, se provozní soubor PS 04 nerealizoval, nebude se realizovat ani PS 04 II. Výše uvedené 
změny způsobily méněpráce. 

 
Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): 19 255 684,82 Kč 
 (slovy: devatenáct milionů dvě stě padesát pět tisíc šest set osmdesát čtyři korun českých osmdesát 

dva haléřů). 
 

Celková cena méněprací činní: 243 423,08 Kč 
(slovy: dvě stě čtyřicet tři tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých osm haléřů). 
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Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méněprací snížila o částku 
ve výši  243 423,08 Kč (slovy: dvě stě čtyřicet tři tisíc čtyři sta dvacet tři korun českých osm haléřů). 
 
Celková cena díla bez DPH tak po započtení méněprací činí 15 714 475,24 Kč  

(slovy: patnáct milionů sedm set čtrnáct tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých dvacet čtyři 
haléřů). 

 
 
 

II. Změny smlouvy 
 
 

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

3.9.  V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 20. 3. 2019 se v části „Položkový soupis prací 
s výkazem výměr“ v souladu se „Soupisem prací s vyznačením méněprací“, který tvoří přílohu tohoto 
dodatku, upravuje množství měrných jednotek u následujících položek:  

 
SO 01 – Izolované styky 
 

 Položka č. 3   - ponížení měrných jednotek o 58,60 m 
 Položka č. 1   - ponížení měrných jednotek o 30 ks 
 Položka č. 5   - ponížení měrných jednotek o 20 svaru 
 Položka č. 6   - ponížení měrných jednotek o 6 svaru 
 Položka č. 7   - ponížení měrných jednotek o 1037,80 m 
 Položka č. 8   - ponížení měrných jednotek o 1037,80 m   

 
PS 04 II – Zemní práce pro kabelizaci na trati 
 

 Položka č. 1   - ponížení měrných jednotek o 3997 m 
 

2) Čl. 5. Smlouvy o dílo s názvem Cena za dílo, odst. 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: 15 714 475,24 Kč 
 

slovy:  patnáct milionů sedm set čtrnáct tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých dvacet čtyři 
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. 2 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 č. 2 
 Soupis prací s vyznačením méněprací 
                     Dopis ST Liberec č.j. 12341/2019-SŽDC-OŘ HKR-ST LBC 
 

V Hradci Králové dne 29.11.2019 

Za objednatele: 

Otisk razítka:………………………………. 

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

 
V Praze dne 29.11.2019 

Za zhotovitele: 

Otisk razítka:………………………………. 

 ……………………………………………. 
 Ing. Petr Faltus 
 AŽD Praha s.r.o. 
 na základě plné moci 
                        

 

V Pardubicích dne 29.11.2019 
 
 

Otisk razítka:………………………………. 
 
 
 

         ……………………………………………. 
                  Ing. Martin Kvirenec 
        Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
             předseda představenstva 

 

 
 
 
 
 
Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:………………… 
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