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Č.j.: 4119/SFDI/110105/8581/2017 
        CES:13/2016  

 
 

Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

 
Smluvní strany: 
 
Státní fond dopravní infrastruktury 
se sídlem:  Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, Česká republika, 
IČO:   70856508 
zastoupený:  Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem 
(dále jen „objednatel“ nebo „SFDI“)  
 
na straně jedné 
 
a 
 
SUDOP PRAHA a.s. 
se sídlem:  Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 
IČO:   25793349 
zastoupená: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva 
  Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva 
  Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městský soudem v Praze, oddíl 
B, vložka 6088 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
na straně druhé 
 

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 

8. 8. 2016 (dále jen „Dodatek“) níže uvedeného znění 

 

 

1. Předmět Dodatku 
 

1.1. Na jednání Centrální komise Ministerstva dopravy (dále jen „CK MD“) dne  

20. 6. 2017 byl schválen materiál „Metodika hodnocení ekonomické 

efektivnosti pro projekty zaměřené na pořízení železničních kolejových 

vozidel a zavádění interoperability na železničních kolejových vozidlech 

(ŽKV) a na základě toho rozhodnuto, že výše uvedený materiál bude 

začleněn do zpracovávaného dokumentu „Metodika pro hodnocení 

ekonomické efektivnosti dopravních staveb“ (dále také „Metodika“, „dílo“), 
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které zpracování je předmětem Smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 8. 2016 (dále 

jen „SoD“).  

 

1.2. Na základě výše uvedeného v bodu 1.1. se předmět plnění ze SoD rozšiřuje 

následovně: 

 
- Do bodu 2.4. se doplňuje písm. f., které zní: 

f. Do textu Metodiky bude převzata, integrována a v případě potřeby po 
dohodě s objednatelem adekvátně upravena Metodika hodnocení ekonomické 
efektivnosti pro projekty zaměřené na pořízení železničních kolejových vozidel 
a zavádění interoperability na železničních kolejových vozidlech (ŽKV) tak, 
aby nebyla v rozporu s ostatními částmi díla. 

 
1.3. Na základě jednání objednatele se zhotovitelem se předmět díla ze SoD 

rozšiřuje následovně: 
 

- Zhotovitel v Metodice zohlední dodatečně zaslané připomínky k Metodice 
z pohledu bezmotorové dopravy, které byly zhotoviteli zaslány e- mailem 
dne 12. 7. 2017. 

- Zhotovitel zohlední dodatečné doplnění informací k upřesnění provozních 
nákladů infrastruktury u vodní dopravy, které budou poskytnuty s. p. 
Povodí. 

 
1.4. Vzhledem k výše uvedenému v bodu 1.2. a 1.3. se mění termíny dílčího 

plnění a ně navázané možnosti fakturace uvedené v čl. 3 SoD následovně: 
 
6. dílčí termín: T + 13 měsíců s možností fakturace 4. splátky do výše 20% 
celkové ceny díla. Přičemž objednatel konstatuje, že původní termín T + 10 
byl zhotovitelem dodržen mimo odevzdání anglické mutace Metodiky, která 
nebyla objednatelem z očekávaných důvodů uvedených v bodu 1.2. a 1.3. 
požadována. Anglická mutace metodiky je požadována v novém výše 
uvedeném termínu. 

 
7. dílčí termín: T + 15 měsíců s možností fakturace 5. splátky do výše 5% 
celkové ceny díla.  
 
 

2. Závěrečná ustanovení 
 

2.1. Ostatní ustanovení SoD tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti 
beze změny. 

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou      
a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

2.3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, přičemž dvě její vyhotovení po 
podpisu obdrží objednatel a jeden výtisk smlouvy obdrží zhotovitel.  
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2.4. Smluvní strany prohlašují, že obsah Dodatku není předmětem utajení a 
souhlasí s jejím zveřejněním po podpisu na www.sfdi.cz bez stanovení 
dalších podmínek pro toto zveřejnění. 

2.5. Objednatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  
a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní Dodatek po jeho 
podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv. 

2.6. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a na důkaz souhlasu 
s jejím obsahem, který je v souladu s jejich vůlí, tento Dodatek podepisují. 

 
 
V Praze dne……………..    V Praze dne……………..   
 
 
 
…..……………………..    ……………………… 
Ing. Zbyněk Hořelica,    Ing. Tomáš Slavíček 
ředitel SFDI              předseda představenstva 
       SUDOP PRAHA a.s. 
 
 
 
       ……………………… 
       Ing. Ivan Pomykáček 
       místopředseda představenstva 
       SUDOP PRAHA a.s. 

 
 

 
 

 

http://www.sfdi.cz/

