
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun

Dodatek č. 5 k SoD

DODATEK č. 5
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11.7.2017

č. smlouvy objednatele: E295-S-3782/2017 
č. smlouvy zhotovitele: 2-0478-00 

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5003520139/5213510018

(dále jen „Dodatek č. 5“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými jsou

1. Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa západ
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384 
Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Stavební správa západ 
Sokolovská 278/1955 
190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“) 
na straně jedné

a

2. VPU DECO PRAHA a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupen: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Podbabská 1014/20,160 00 Praha 6
60193280
CZ60193280
Ing. Luborem Hoďánkem, statutárním ředitelem 
..............................
.............................

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 2368

(dále jen „Zhotovitel“) 
na straně druhé

Název akce: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“

Článek I.
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Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun

Dodatek č. 5 k SoD

Preambule
1.1 Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení smlouvu o dílo ze dne 11.7.2017, č. smlouvy 

Objednatele E295-S-3782/2017, č. smlouvy Zhotovitele 2-0478-00, ve znění Dodatku č.l až 
Dodatku č.4 (dále též „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení Projektu pro akci „Rekonstrukce 
výpravní budovy v žst. Beroun“.

1.2 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 je změna bankovního 
spojení a čísla účtu Zhotovitele.

Článek n .
Předmět dodatku

2.1 Zhotovitel požádal prostřednictvím datové schránky Objednatele o změnu bankovního spojení na 
účet č................................ vedený u .............................. Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti 
s touto skutečností se upravuje bankovní spojení a číslo účtu Zhotovitele, které jsou uvedeny 
v záhlaví Smlouvy v označení smluvních stran.

Článek n i.
Závěrečná ujednání

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

3.2 Tento Dodatek č. 5 je sepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž dvě (2) vyhotovení obdrží 
Zhotovitel a dvě (2) vyhotovení Objednatel.

3.3 Tento Dodatek č. 5 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 (dále je „ZRS“).

3.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se ZRS.

3.5 Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. 
Nebude-li tento Dodatek zaslán k  uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není 
žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné 
újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které 
nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud 6y Dodatek v důsledku takového označeni' byl uveřejněn způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi 
Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto 
Dodatku, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za 
obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, 
které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního 
tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.
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Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun 
Dodatek č. 5 k SoD

3.7 Osoby uzavírající tento Dodatek č. 5 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.

3.8 Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 5 byl sepsán na základě jejich svobodné a vážné 
vůle, že souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Článek IV.
Datum a podpisy účastníků

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze dne 2 9 - 01-  2020 V Praze dne 2 8 - 01-  2020

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ 

Správa žel^znig, státní organizace

f y
Ing. Lubor Hoďánek

statutární ředitel 
VPÚ DECO PRAHA a.s.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 585119

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f28a4ec2-5b42-4dcc-9915-0380260705dd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.02.2020 10:04:01
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