
SPR ÁVA
Ž E L E Z N IC „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n."

Dodatek č. 1

DODATEK č. 1 ke sm louvě na zhotovení stavby
Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. 
České Budějovice hl. n."

Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E618-S-1782/2020/PAL
ISPROFOND: 5313520014

a

"Společnost Metrostav-EDIKT-AVERS"
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 512496390207/0100
Společnost vznikla na základě Společenské smlouvy ze dne 10. 03. 2020 a tvoří ji tito společníci: 
správce: Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758 
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 1809071/0100
zastoupena: Ing. Milanem Veselským, ředitelem divize 6 a Ing. Martinem Staškem, oblastním 
ředitelem pro Jihočeský kraj, na základě plné moci ze dne 20.2.2020

společník 1: EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice 
IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka 
B 904
bank. spojení: .............. ......... . . . ........ .......................... 
zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva EDIKT a.s.

společník 2: AVERS spol. s.r.o.
se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle 
IČO: 41190840 , DIČ: CZ41190840
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445
bank. spojení: . . . . ....... ......... . .. . . . ........ ...................
zastoupena: Janem Koškou, jednatelem společnosti AVERS spol. s.r.o.
Korespondenční adresa: Metrostav a.s., Husova 17, 370 00 České Budějovice 
(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 06055/2020
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PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je:

1) Změna názvu Objednatele - v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 367/2019 Sb., kterým se 
mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, 
došlo s účinnosti od 1.1. 2020 ke změně názvu organizace Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace na Správa železnic, státní organizace. Ostatní údaje sloužící k identifikaci naší 
organizace zůstávají i po 31. 12. 2019 beze změny.

2) úprava smluvní ceny Díla v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 01, 02 a 03 (dále 
také jen jako „ZL").

U ZL č. 01 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

U ZL č. 01 se jedná o vícepráce v celkové výši 2 984 688,10 Kč bez DPH (0,43 % původní hodnoty 
závazku) a méněpráce v celkové výši 32 225,00 Kč bez DPH (0,0047% původní hodnoty závazku).

U ZL č. 02 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 zákona č.1 34/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

U ZL č. 02 se jedná o vícepráce v celkové výši 10 195 440,83 Kč bez DPH (1,48 % původní hodnoty 
závazku) a méněpráce v celkové výši 417 935,10 Kč bez DPH (0,06% původní hodnoty závazku).

U ZL č. 03 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

U ZL č. 03 se jedná o vícepráce v celkové výši 642 003,00 Kč bez DPH (0,09 % původní hodnoty 
závazku) a méněpráce v celkové výši 0,00 Kč bez DPH (0,00 % původní hodnoty závazku).

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 1. Příloha č. 1 
obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 1. U všech shora uvedených skutečností se 
nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 16 
Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj. E618-S-1782/2020/PAL a č. zhot.: 
06055/2020, takto:

1) Smluvní cena
Smluvní strany se z důvodu schválení ZL č. 01, 02 a 03 a v souladu s ustanovením § 222 zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně 
rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 01 

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 01 

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 02 

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 02 

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 03 

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 03

+ 2 984 688,10 Kč bez DPH

- 32 225,00 Kč bez DPH 

+ 10 195 440,83 Kč bez DPH

- 417 935,10 Kč bez DPH

+ 642 003,00 Kč bez DPH

- 0,00 Kč bez DPH

Celková změna nákladů + 13 371 971,83 Kč bez DPH

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 689 485 000,26 Kč bez DPH.
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činí 702 856 972,09 Kč bez DPH.
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2) Článek 21 -  Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku č. 21 uvedený seznam příloh a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění: 
21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 2 Oprávněné osoby

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů

Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (společenská smlouva)

Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby

I I I .

Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 nabývá platností 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 (zákon o registru 
smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy E618-S-1782/2020/PAL a č. zhot.: 06055/2020, 
nedotčené tím to dodatkem č. 1, zůstávají v platností.

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě, smluvní strany se 
dohodly na změně čl. 16 SOD, který vyhrazoval listinnou podobu a nově bude Závazky ze 
Smlouvy možné měnit pouze písemnou dohodou v elektronické podobě, a to ve formě 
číslovaných dodatků Smlouvy o dílo, podepsanýmí za každou Stranu osobou nebo osobami 
oprávněnými takový dodatek podepsat.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

5. Smluvní strany prohlašují, že sí tento dodatek č. 1 přečetly, že sjeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojuji svoje podpisy.

6. Nedílnou součástí dodatku č. 1 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) Rekapitulace ceny - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

V ..................d n e ...............

Objednatel

30.06.2021 1S:43 
Po dep sán o elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

V ................... dne

Zhotovitel

Datum: 2021.06.14 
16:03:40+02'00'

Ing. Milan Veselský
ředitel divize 6 Metrostav a. s.
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Datum: 2021.06.14 
14:42:33+02'00'

Ing. Martin Stašek
oblastní ředitel pro Jihočeský kraj Metrostav a. s. 
na základě plné moci

Datum: 2021.06.10 
12:31:26 +02'00'

Ing. Pavel Štindl
předseda představenstva EDIKT a. s.

Datum: 2021.06.08 
15:44:17+02'00'

Jan Koška
Jednatel AVERS, spol. s r. o.
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Příloha č. 1
Rekapitulace Ceny Díla

nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
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