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Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

„Zbytiny vodárna – oprava objektu“ 

č. Objednatele: E654-S-3527/2019 

č. Zhotovitele: 144/19 054/220 

 

Název:   Správa železnic, státní organizace 

Sídlo:   Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO:   709 94 234 

DIČ:   CZ70994234 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem OŘ Plzeň 

   na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019 

 

Bankovní spojení:   xxx 
číslo účtu:  xxx 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Plzeň 

Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00 

 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

ePodatelnaORPLZ@szdc.cz 

 

jako „Objednatel“ na straně jedné 

a  

EDIKT a.s.  

se sídlem:  Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice  

IČ: 25172328  DIČ: CZ25172328  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 

spisová značka oddíl B, vložka 904  

bank. spojení:  xxx  

zastoupena:  Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva, Radimem Bláhou, místopředsedou 
představenstva, Pavlem Dolanským, členem představenstva, CBCZ servis a.s. zastoupena při výkonu 
funkce Ing. Janem Velikovským, členem představenstva 

společnost vždy zastupují dva členové představenstva společně 

   

Korespondenční adresa:  

Rudolfovská 461/95 
370 01 České Budějovice 

 
(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 144/19 054/220  
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PREAMBULE 

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou 

méněpráce. Tato skutečnost se projevila při realizaci stavby. Odhalením skutečného stavu 

schodiště a odstoupením od záměru od zamýšlené úpravy budovy vodárny.  

 

 

I. 

 

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení 

článku 6, odst. 6.3. Smlouvy, na uzavření dodatku č. 1 k SOD č. smlouvy.: E654-S-3527/2019, číslo 

smlouvy zhotovitele: 144/19 054/220, kterým se mění článek č. 3. odst. 3.3. 

 

NOVÉ ZNĚNÍ ČLÁNKU Č. 3: 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY 

 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 

Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 

maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  1 607 930,09 Kč 

slovy:  jedenmilionšestsetsedmtisícdevětsettřicetkorunčeských a devětdesetin haléře 

 

II. 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru 

smluv.  

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek ke smlouvě o dílo podléhá uveřejnění v 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a 
současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně 

či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.  

Zaslání dodatku smlouvy o dílo  správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Správa železnic, státní organizace. Nebude-li tento dodatek smlouvy o dílo zaslán k uveřejnění 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. 

 
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení 

obdrží zhotovitel. 
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Přílohy:   

Změnový list stavby 

Rekapitulace stavby – méněpráce 

 

 

 

V Plzni dne 12.5.2020        

 

     

 

       ………………………………………………….. 

       Ing. Pavel Štindl 

       Člen představenstva 

………………………………………    …………………………………………………… 

Ing. Radek Makovec     Ing. Jan Velikovský 

Ředitel oblastního ředitelství Plzeň   člen představenstva 

Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

 

Objednatel      Zhotovitel 
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