
Zpracování Souhrnných rozpočtů (SR) včetně Vzorů 80 -8 3  a import dat Soupisů prací a Souhrnných rozpočtů do formátu XC4
_____________________________________ dodatek č. 5

Dodatek č. 5
ke smlouvě o dílo, č. smlouvy obj.: E618-S-3324/2015/PH, č. smlouvy zhot.: 15-5002-002, 

uzavřené 12.10.2015 dne (dále jen „Smlouva“) mezi

1.1. Objednatelem:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

(dále jen „ objednatel“) 

a

1.2. Zhotovitelem:
FRAM Consult a.s.
se sídlem Husitská 42/22, Praha 3, PSČ 130 00 
IČO: 64948790; DIČ: CZ 64948790
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3682 

zastoupená Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva 

(dále jen „zhotovíte!“)

na

„Zpracování Souhrnných rozpočtů (SR) včetně Vzorů 80 -  83 a 
import dat Soupisů prací a Souhrnných rozpočtů do formátu XC4“

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 je zejména prodloužení 
doby ukončení provádění smlouvy. Důvodem prodloužení doby ukončení provádění smlouvy je sku
tečnost, že bez zavinění na straně objednatele ani na straně zhotovitele, je nutno zajistit aktualizaci či 
úpravy souhrnných rozpočtů a soupisu prací, které bude v přímé souvislosti s procesem schvalování a 
realizace těchto staveb. Dále též v rámci přípravy některých vybraných staveb nebylo stále možno 
dosud ukončit majetkové vypořádání.

Dalším důvodem uzavření tohoto dodatku je změna osoby oprávněné jednat za objednatele ve vě
cech smluvních, kterou byl nově jmenován Mgr. Petr Hocký a dále ex lege změna názvu objednatele, 
která nastala účinností zákona č. 367/2019 Sb.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 1, odst. 1.1. Smlouvy, 
článku 3, odst. 3.1., ve znění dodatku č. 4 Smlouvy, článku 5, odst. 5.6., písm. b), ve znění dodatku 
č. 4 Smlouvy a článku 6, odst. 6.9. Smlouvy.

I .

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. čl. 10, odst. 10.2. 
Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy, č. smlouvy objednatele: E618-S-3324/2015/PH, č. smlouvy 
zhot.: 15-5002-002, ve znění dodatků č. 1 až č. 4, takto:
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Zpracování Souhrnných rozpočtů (SR) včetně Vzorů 8 0 - 83 a import dat Soupisů práci a Souhrnných rozpočtů do formátu XC4
________  . dodatek č. 5

1) Článek 1 -  SMLUVNÍ STRANY
-  ruší se stávající text odst. 1.1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

1.1. Objednatel:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00,
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ............... ............ ....................................................................................

............................. ............... . ........................................
b) ve věcech technických: ....................................... ...............................................

..........................................................................................
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:
(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

(dále jen „ objednatel“)

2) Článek 3 -  DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A JEJÍ UKONČENÍ
-  ruší se stávající text odst. 3.1., ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v 
tomto znění:

3.1. Smlouvu uzavírají smluvní strany na dobu do 31. 12. 2022. Smlouva nabývá platností a účin
nosti dnem jejího uzavření.

3) Článek 5 - DOBA PLNĚNÍ
-  ruší se stávající text odst. 5.6, písm. b), ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým 
textem v tomto znění:

5.6. b) Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění Smlouvy do 31.12.2022

4) Článek 6 - CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
-  ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.9. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

6.9. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

II.

1. 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 účin
ností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen 
„zákon o registru smluv“).
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Zpracováni Souhrnných rozpočtů (SR) včetně Vzorů 8 0 -8 3  a import dat Soupisů prací a Souhrnných rozpočtů do formátu XC4
dodatek č. 5

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. smlouvy objednatele: E618-S-3324/2015/PH, č. smlouvy zho
tovitele: 15-5002-002, nedotčená tímto dodatkem č. 5, se nemění.

4. Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží ob
jednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují své podpisy.

6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, 
dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem no
vým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního 
rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinností, 
či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. 
Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

V Praze dne:.....J-8- -08-2020 V Praze dne:

Objednatel: Zhotovitel:

FRAM Consult a.s.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1075456

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: f2dff6ce-c1a3-49bb-969a-5691c36348e8

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.09.2020 14:28:01
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