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DODATEK č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

 

„Suchdol nad Lužnicí ON – oprava výpravní budovy“ 
 

Evidenční číslo RVZ: 65421075 

 

číslo smlouvy objednatele: E654-S-3164/2021 

číslo jednací dodatku č. 1: 27499/2021-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI 

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem:   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena:   Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň 

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

Bankovní spojení:   XXX 

číslo účtu:  XXX 

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Plzeň 

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ 

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě: 

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz 

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné podobě: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: 

E-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

 (dále jen „Objednatel“) 

a 

STRABAG Rail a.s. 

se sídlem:  Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO:  25429949, DIČ: CZ25429949 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem  

spisová značka B 1370  

bank. spojení:  XXX 

č. účtu:  XXX 

zastoupen: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a  

 Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: 

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: 

E-mail: XXX 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1-01-21-003-GAEK 

mailto:ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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Preambule 

Z důvodu víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. Zároveň se 

z důvodu víceprací a zpožděných dodávek materiálu smluvní strany dohodly na prodloužení 

termínu dokončení zakázky. 

I.  

Předmět dodatku 

1. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, s odvoláním na 

ustanovení čl. 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 7.3. Smlouvy o dílo ze dne 

28. 7. 2021, č. smlouvy objednatele: E654-S- 3164/2021; (dále jen smlouva), na úpravě 

a doplnění uvedené smlouvy, takto: 

 

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

ruší se stávající text odst. 3.3 smlouvy ve znění: 

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:  6 884 394,30 Kč 

slovy:    šestmilionůosmsetosmdesátčtyřitisíctřistadevadesátčtyři korun 

českých třicet haléřů 

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) je uvedena v Příloze č. 4 

této Smlouvy. 

     a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

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:  7 381 320,76 Kč 

slovy:  sedm milionů tři sta osmdesát jedna tisíc tři sta dvacet korun 

českých sedmdesát šest haléřů 

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) je uvedena v Příloze č. 4 

této Smlouvy. 

ruší se stávající text odst. 3.7 smlouvy ve znění: 

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 

v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 

rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 

plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 

č. 2 b) Smlouvy. 

Termín dokončení díla je: 15. 12. 2021 (dokladem prokazujícím, že 

Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 

Obchodních podmínek). 

a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
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v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 

rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 

plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 

č. 2 b) Smlouvy. 

Termín dokončení díla je: 28. 2. 2022 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel 

dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních 

podmínek). 

 

II.  

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední 

Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

2. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají 

nadále v platnosti v původním znění s tím, že smluvní strany respektují změnu Přílohy 

č. 4 a změnu Přílohy č. 5 smlouvy v návaznosti na tento dodatek.   

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 

obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. 

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy: 

 Příloha č. 1 – Změnový list, včetně přílohy 

 Příloha č. 2 – Harmonogram postupu prací (Příloha č. 5 Smlouvy) 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

Za Objednatele: dne 18. 11. 2021  Za Zhotovitele: dne 15. 11. 2021 
 

Ing. Radek Makovec 
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň 
Správa železnic, státní organizace 
 
 

 
 
 
 

 Ing. Jakub Svoboda 
předseda představenstva 
STRABAG Rail a.s. 

  Ing. Luboš Tomášek 

člen představenstva 
STRABAG Rail a.s. 
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PŘÍLOHA Č. 1 

Změnový list 

Změnový list schválený Dodavatelem i Zhotovitelem v rámci uzavření Dodatku č. 1 je v 

souladu s národním standardem pro elektronické systémy spisové služby součástí tohoto 

dodatku v podobě samostatné digitální komponenty. 
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PŘÍLOHA Č. 2 

Harmonogram postupu prací 

Harmonogram postupu prací doložený v rámci uzavření Dodatku č. 1 je v souladu s národním 

standardem pro elektronické systémy spisové služby součástí tohoto dodatku v podobě 

samostatné digitální komponenty. 

 


