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Dodatek č. 2 ke smlouv ě o dílo 
 
 
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, v platném 
znění 
č. smlouvy objednatele: E654 – S – 1145/2016 
č. VZ objednatele:  6545021 
č. smlouvy zhotovitele: 102/16 010/220 
 
 

na realizaci stavby 
 

 „Horní Planá – oprava vodovodní p řípojky“ 

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY  
 
1.1 Objednatel 
Název:    Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace 
Sídlo:    Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7               
IČ:    70994234 
DIČ:    CZ 70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Plzeň 
    Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00 
Zastoupená:  
Bankovní spojení:   
číslo účtu:     

kontaktní zaměstnanci objednatele: 
- ve věcech smluvních:           
- ve věcech technických:        

Kontaktní adresa/adresa pro doru čování písemností: 
(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů) 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Plzeň 
Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň 
E-mail:  
(dále jen „objednatel“) 

1.2 Zhotovitel 
Název:     EDIKT a.s. 
Sídlo:     Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice 
IČ:                                  25172328      
DIČ:                                 CZ 25172328 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích   
Zastoupená:    
Bankovní spojení:    
číslo účtu:     

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele: 
a) ve věcech smluvních:   
     
      
    (včetně podpisu této SOD a jejích případných dodatků)    
b) ve věcech technických:        
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:  
d) ředitel výstavby:     
e) odpadový hospodář:    
f) koordinátor BOZP:   
 



 Strana č. 2 z celkového počtu stran 2 

Kontaktní adresa/adresa pro doru čování písemností: 
Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice  
E-mail:  
(dále jen „zhotovitel“) 

1.3 Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 
1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být 
přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.  

 
V rámci realizace stavby došlo k rozhodnutí o snížení rozsahu prováděných prací. Bližší 
specifikace je uvedena ve změnovém listu stavby č. 1. 
 
Tímto dodatkem se mění následující body smlouvy o dílo, ostatní ujednání a přílohy 
zůstávají v platnosti. 

Článek 5 -  CENA ZA DÍLO 
 
5.1 Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu,   
       

cenu bez DPH ve výši  1 397 749,53 Kč 
slovy: 
Jedenmiliont řistadevadasátsedmtisícsedmset čtyřicetdev ětkorunpadesátt řihalé řů 

 
5.2 Výše uvedená cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 

potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.  
 
5.3 Při fakturaci zhotovitel použije režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o dani 

z přidané hodnoty v platném znění. Jedná se o stavební a montážní práce zařazené do 
klasifikace CZ-CPA CZ-CPA F-41. 

Článek 7 -  ZÁV ĚREČNÁ USTANOVENÍ   

7.1  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. 

7.2 Tento dodatek je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně 
číslovaných dodatků. 

7.3 Pokud není v tomto dodatku stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z něho vyplývající 
příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména 
zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

7.4 Tato dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 
vyhotovení obdrží zhotovitel. 

7.5  Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato jeho příloha: 
 
příloha č. 3:  Oceněný položkový soupis prací 
 
 
V Plzni, dne 18. 07. 2016     
 
 
za objednatele:               za zhotovitele:  
 
 
 
………………………………………..                    ………………………………….. 


