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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
 

č. smlouvy objednatele: E650-S-5937/2017  

č. smlouvy zhotovitele: 17278 

na realizaci stavby 

 

„Stabilizace sesuvů svahu železničního náspu 

v km 3,1 až 3,4 úseku Březno u Chomutova- Chomutov“ 
 

 

Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY  
 

1.1. Objednatel 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  

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

IČ: 70994234 

DIČ: CZ70994234 

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

 

Organizační jednotka a adresa doručování: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,  

400 03 Ústí nad Labem 

Zastoupena XXXX   

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem na základě Pověření č. 2260 

  

osoby zmocněné jednat: 

 

a) ve věcech smluvních: 

    XXXX 
 

b) ve věcech technických: 

    XXXX 

 

 

c) ve věcech technického dozoru objednavatele: 

    XXXX 

  

    XXXX 

 

    XXXX 

 

 

d) ve věcech geodetického dozoru objednavatele: 

    XXXX 

 

 

 (dále jen „objednatel“) 
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1.2. Zhotovitel 

 

Společnost „CHT + EDIKT – stabilizace sesuvů svahu Březno u Chomutova – Chomutov“ 

 

vedená správcem společnosti: 

Chládek & Tintěra, a.s.  

se sídlem   Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01 

zastoupená  XXXX 

   XXXX 

   XXXX 

   XXXX   
(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva 

společně) 

IČ:    62743881 

DIČ:    CZ62743881 

Bankovní spojení:  2053300217/0100 

 

společník: 

EDIKT a.s.  

se sídlem   Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 

zastoupená  XXXX 

   XXXX 

   XXXX 

   XXXX   
(společnost zastupuje každý člen představenstva samostatně) 

IČ:    25172328 

DIČ:    CZ25172328 

 

Kontaktní zaměstnanci zhotovitele: 

 

a) ve věcech smluvních: XXXX 

           

b) ve věcech technických: XXXX 

 

c) ve věcech realizace:  XXXX 

    XXXX 

           

d) ekolog: XXXX 
            

e) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO: 

BOZP: Radim Ježek, vedoucí oddělení řízení jakosti 

PO: Ludmila Plicková 

            

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností: 

Chládek & Tintěra, a.s., Nerudova 16, 412 01 Litoměřice 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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ČLÁNEK 2 - PŘEDMĚT DODATKU 
 

2.1. V souladu s ustanovením čl. 8 -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 8.2, uzavřené 

smlouvy o dílo ze dne 10. 11. 2017, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k 

základní smlouvě o dílo. 

 

2.2. Ke změně dochází v čl. 5 – CENA ZA DÍLO, v bodě 5.1, jehož dosavadní text se ruší a 

nahrazuje následujícím zněním: 

 

„Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2 této smlouvy je dána dohodou 

smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990/Sb. o cenách v platném znění a je 

doložena kalkulací zhotovitele, a je stanovena jako nejvýše přípustná a činí 28 765 327,79 Kč 

bez DPH.“ 

 

2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla: 

 

Cena díla bez DPH dle základní smlouvy o dílo:      29 699 900,00 Kč 

Cena dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):       - 6 295 125,16 Kč 

Cena dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):                + 5 360 552,95 Kč 

Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce + vícepráce)    28 765 327,79 Kč 

 

 

 

Článek 3 -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 
 

3.1. Články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v 

platnosti v původním znění.  

 

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 

vyhotovení obdrží zhotovitel a všechna mají platnost originálu.  

 

3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra České republiky. 

 

3.4. Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1 včetně jeho příloh.  

 

 

Ústí nad Labem dne: 18. 12. 2017    Litoměřice dne: 15. 12. 2017 

 

 

 

 

 

……………………………........                          …………………………………. 

       objednatel                zhotovitel 

          XXXX               XXXX 


