
"Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov“
Návrh stavby (studie), součinnost architekta při zpracování projektové dokumentace včetně výkonu autorského dohledu

Dodatek č. 2

DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16.06.2021, č. smlouvy Objednatele: : E618-S-2819/2021/JAN, 

ISPROFOND/ISPROFIN: 5003520139/5113510002 (dále jen „Smlouva“)

na vypracování Návrhu stavby (studie) a zajištění součinnosti architekta při zpracování projektové 
dokumentace včetně výkonu autorského dohledu_______________________________________________

_______„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha - Smíchov“_______

1.1. Objednatel:
Článek 1 - Smluvní strany

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: I....................................................................
......................................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů -  faktur:
Správa železnic, státní organizace 
Centrální finanční účtárna Čechy 
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 
e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel:
A69 -  architekti s.r.o.
se sídlem Valdštejnova 581/8, Cheb PSČ 350 02 
IČO: 26355981 DIČ: CZ26355981
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 15059 
zastoupená doc. Ing. Arch. Borisem Redčenkovem, jednatelem společnosti

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

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

Bankovní spojení: č. účtu: ............................................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
A69 -  architekti s.r.o
Nad Malým mýtem 1739/2a, Praha 4 - Braník, PSČ 147 00 

(dále jen „ Zhotovitel“)
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PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, ve znění Dodatku 
č. 1 je:

Úprava Harmonogramu plnění:
Smluvní strany se dohodly na aktualizaci Harmonogramu plnění, a to tak, že 3. dílčí etapa se rozděluje na 
3A. dílčí etapu, 3B. dílčí etapu a 3C. dílčí etapu, a to vzhledem k požadavkům Objednatele na variantní 
umístění centrálních WC a umístění pokladen, díky čemuž nebylo možno řádně dopracovat studii dle Přílohy 
č. 1 Smlouvy -  Požadavky objednatele.

Objednatel ke dni 18.10.2021 ukončil rozhodovací procesy o variantách dispozic Jižního křídla výpravní 
budovy na základě virtuální reality. Tuto skutečnost oznámil Objednatel Zhotoviteli dne 18.10.2021 a vyzval 
ho k pokračování v plnění předmětu smlouvy.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na rozdělení 3. dílčí etapy tak, jak je výše uvedeno, 
přičemž 3A. dílčí etapa bude fixovat termín dopracování studie k předání a odsouhlasení Objednateli, v 3B. 
dílčí etapě bude termín vázán na dopracování čistopisu studie po schválení Objednatelem včetně zapracování 
připomínek a 3C. dílčí etapa upravuje termín odevzdání části dokumentace dle bodu 4.1.5. Přílohy č. 1 
Smlouvy.

S ohledem na výše uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě Čl. 4, odst. 4.2. a dále Čl. 6, odst. 6.2. 
písm. c) Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1.

I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení Čl. 12., odst. 12.2. Smlouvy, ve 
znění Dodatku č. 1, se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 takto:

1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla
- ruší se Čl. 4., odst. 4.2. Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

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 o dílo

- -

1. dílčí etapa do 1 měsíce od nabytí 
účinnosti SOD

Zpracování stávající a 
předpokládané průchodnosti a 

toku cestujících, včetně 
stanovení hlavních koridorů 
průchodnosti pro jednotlivé 

varianty

Předávací protokol

2. dílčí etapa do 2 měsíců od nabytí 
účinnosti SOD

Zpracování a představení 
variantního řešení Návrhu 
stavby k připomínkám a 

výběru varianty k dopracování

Odsouhlasený/podepsaný 
zápis z představení 

Návrhu stavby, předávací 
protokol

3A. dílčí etapa do 03.11.2021
Předání dopracované studie 
dle odsouhlasené varianty 
v rozsahu dle Přílohy č. 1 

Smlouvy, vyjma bodu 4.1.5

Předávací protokol
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3B. dílčí etapa
do 1 měsíce od 

připomínkování vybrané 
varianty

Definitivní odevzdání 
vybrané varianty Návrhu 
stavby se zapracovanými 

připomínkami

Předávací protokol

3C. dílčí etapa
do 2 měsíců od 

připomínkování vybrané 
varianty

Dopracování a odevzdání 
vizualizace komerčních 
jednotek dle bodu 4.1.5 

Přílohy č. 1 Smlouvy

Předávací protokol

4. dílčí etapa

Práce na této etapě 
budou zahájeny na 

základě pokynu 
Objednatele

Výkon Součinnosti a AD

Předávací 
protokol/písemné 

potvrzení o provedení AD 
podepsané Dodavatelem 

PD a Zhotovitelem

5. dílčí etapa do 1 měsíce od nabytí 
účinnosti Dodatku č. 1

Představení 3 variant dispozic 
ve virtuální realitě

Předávací protokol

2) Článek 6 -  Platební podmínky
- ruší se stávající znění ČI. 6, odstavce 6.2. písm. c) Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 a nahrazuje se 
následujícím novým zněním:

c) Předání díla dle ČI. 4, odst. 4.2. Smlouvy -  3A. dílčí etapa -  BEZ FAKTURACE, 3B. dílčí etapa -  BEZ 
FAKTURACE, 3C. dílčí etapa -  fakturace ve výši 40 % z celkové ceny díla, bez výkonu součinnosti 
architekta při zpracování PD a výkonu AD. Daňový doklad - fakturu v celkové výši 1 280 000,- Kč 
předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.

1. Ostatní ujednání Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, nedotčená Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze 
změn.

2. Tento Dodatek č. 2 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. 2 zajistí Objednatel.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem o registru 
smluv, v platném znění.

4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 

k němu připojují své podpisy.

V Praze
Za Objednatele:

V Praze
Za Zhotovitele:

03,11,2021 0 9 :11 
Po dep sán o elektronicky

Datum: 2021.1 1.01 
10:13:00+01W

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ 
Správa železnic, státní organizace

doc. Ing. Arch. Boris Redčenkov
jednatel společnosti A69 -  architekti s.r.o.
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