
Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň“
dodatek č. 1

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 11.2. 2021, č. smlouvy objednatele: : E618-S-326/2021/PAL, č. smlouvy

zhotovitele: 4-21

na zpracování Záměru projektu, Dokumentace pro společné povolení a Projektové dokumentace pro
provádění stavby a výkon autorského dozoru

„Rekonstrukce mostu v km 26,000 
trati Kaštice - Kadaň“

Článek 1 - Smluvní strany
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 OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

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

(mimo podpis této smlouvy a jejích případných dodatků)

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

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ............ ........................................................ 
..........................................................

d) Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů - faktur:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:
TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2 

IČO:452 749 83; DIČ:CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka C 9396 

zastoupená: Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti 

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

b) ve věcech technických: ................ ........... ....................................................................
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ............................ ...... ...........................................................

Bankovní spojení: ................................. . .. ....................................... 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00 

(dále jen „zhotovitel“)
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Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň“
dodatek č. 1

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. 
smlouvy obj.: E618-S-326/2021/PAL, č. smlouvy zhot. 4-21, uzavřené dne 11. 2. 2021, (dále jen“ 
Smlouva“) je úprava dílčích termínů plnění 1. a 2. etapy v souvislosti s úpravou rozsahu předmětu 
díla v těchto etapách.

Vzhledem k tomu, že se předpokládá ponechání tohoto mostu v trati bez jeho výměny, je pro potřeby 
Záměru projektu (1. a 2. dílčí etapa plnění) nezbytné provést jeho podrobnou prohlídku se stanovením 
korozního oslabení konstrukce. Na základě tohoto průzkumu následně provést úplný statický 
přepočet, který bude základním podkladem pro návrh rekonstrukce mostu (zesílení, výměna 
zkorodovaných částí, PKO) se stanovením investičních nákladů pro ZP.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na úpravě článku 4. Smlouvy 
-  Lhůty k provedení díla, odst. 4.2, v němž se upravují termíny plnění 1. a 2. dílčí etapy, které jsou 
nyní vztaženy k nabytí účinnosti SOD. Dále se obě strany dohodly na úpravě článku 6. Smlouvy -  
Platební podmínky, odst. 6.2.

Termín 1. dílčí etapy se posouvá o 3 měsíce, termín 2. dílčí etapy se posouvá o 5 měsíců, ostatní 
termíny zůstávají beze změny. Zároveň, vzhledem k rozšíření náplně činnosti během 1. a 2. DE 
dochází k přefinancováni jednotlivých dílčích etap, přičemž celková cena díla se nemění.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na 
veřejnou zakázku analogicky dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 11., odst. 11.2. Smlouvy 
se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se čl. 4., odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Etapa

Termín plnění
(nejzazší termín 

pro předání 
příslušné části 

díla)

Popis činností prováděných v dílčí etapě Podmínky dokončení 
dílčí etapy

Termín
zahájení

prací

ihned po nabytí 
účinnosti 
Smlouvy

- -

1. Dílčí 
etapa

Do 7 měsíců
od nabytí 
účinnosti 
Smlouvy

Provedení korozního průzkumu OK, statický přepočet 
mostu, návrh ZP, včetně EH k projednání.

Předávací protokol pro 
Část Díla

2. Dílčí 
etapa

Do 9 měsíců
od nabytí 
účinnosti 
Smlouvy

Předání kompletního ZP se zapracovanými 
připomínkami včetně EH k jednání Ck  MD. Doplnění 

podkladů, průzkumných a geotechnických prací.

Předávací protokol pro 
Část Díla

3. Dílčí 
etapa

Do 4 měsíců
od schválení ZP 

CK MD

Návrh technického řešení DUSP+PDPS 
k připomínkovému řízení včetně zajištění vyjádření 
stavebního úřadu dle ust. § 96b stavebního zákona 

(dříve podle § 15 SZ)

Předávací protokol pro 
Část Díla
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Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň“
dodatek č. 1

4. Dílčí 
etapa

Do 8 měsíců
od schválení ZP 

CK MD

Předání DUSP+PDPS se zapracovanými 
připomínkami včetně dokladové části. Podání žádosti 

o stavební povolení. Kompletní dokladová část. 
Definitivní soupis prací

Předávací protokol pro 
Část Díla

5. Dílčí 
etapa

Do 1 měsíce
po nabytí právní 
moci stavebního 

povolení

Definitivní předání DUSP+PDPS s kompletní 
dokladovou částí

Stavební povolení v právní 
moci, předané Objednateli. 

Předávací protokol pro 
Část Díla

6. Dílčí 
etapa

Předpoklad 24 
měsíců

(předpoklad
12/2022)

Autorský dozor projektanta po dobu realizace stavby. 
Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode 
dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace 

stavby

Výkaz poskytnutých 
služeb (1 x za čtvrtletí) - 
stručný popis výkonů a 

specifikace výkonu 
autorského dozoru 

projektanta

2) Článek 6 - Platební podmínky

- ruší se čl. 4., odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel 
fakturovat cenu takto:

a) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 1. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD, 
fakturace ceny ve výši ....... celkové ceny bez DPH a bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové 
výši .................. Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

b) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 2. dílčí etapa plnění - do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD, 
fakturace ceny ve výši ........celkové ceny bez DPH a bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové 
výši ..............- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

c) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 3. dílčí etapa plnění - do 4 měsíců od schválení ZP v CK MD, 
fakturace ve výši ....... celkové ceny bez DPH a bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši 
.................- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

d) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 4. dílčí etapa plnění - do 8 měsíců od schválení ZP v CK MD, 
fakturace ve výši ....... celkové ceny bez DPH a bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši 
................Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

e) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 5. dílčí etapa plnění - do 1 měsíce od nabytí právní moci SP, 
fakturace ve výši 10% celkové ceny bez DPH a bez AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši 
................Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

f) Předání díla dle odst. 4.2. smlouvy - 6. dílčí etapa plnění -  konečný termín předání a převzetí 
realizace stavby, fakturace ceny dle položky č. 18 odst. 5.2. B smlouvy. Daňový doklad - fakturu v 
celkové výši ................Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části 
díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o 
DPH“) “.
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Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň"
dodatek č. 1

II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.

2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními příslušnými právními předpisy českého 
právního řádu.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon 
o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 zajistí objednatel.

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 a Smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, 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 zákona o registru smluv.

5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 
1, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo 
tohoto dodatku č. 1 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí 
věty se rozumí doručení písemného oznámení zhotovitele objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil 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, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto 
dodatku č. 1 naplňovat znaky obchodního tajemství.

6. Osoby zastupující smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 1 souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 1, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.

7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k němu připojují své podpisy.

V Praze dne V Praze dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel

Stavební správy západ

Ing. Libor Marek
jednatel

TOP CON SERVIS s.r.o.

Podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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