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 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: E295-S-3782/2017 

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 2-0478-00 

 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.  

  A 48384 

  Sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

  IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234 

  Zastoupen: Lukášem Fořtem, ředitelem Správy osobních nádraží Praha 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Správa osobních nádraží Ukrajinská 304, 101 00 Praha 10 - Vršovice 

jakožto objednatel na jedné straně (dále jen „Objednatel“) 

  

Zhotovitel: VPÚ DECO PRAHA a.s. 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 

B 2368 

Sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 

IČO 60193280, DIČ CZ60193280 

Zastoupen: Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, předsedou představenstva 

a Ing. Markétou Mikovou, členem představenstva 

Jakožto zhotovitel na druhé straně (dále jen „Zhotovitel“) 

  

 

Název akce: „Žst. Beroun – zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci 

VB“ 

 

 

 

 

  

http://www.szdc.cz/


 

 

Čl. I Preambule 

Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení smlouvu o dílo č. E295-S-3782/2017 (dále jen 

„Smlouva o Dílo), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci výpravní 

budovy v žst. Beroun. 

 

Tento dodatek představuje dohodu smluvních stran, která rozšiřuje původní předmět plnění v souladu 

s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

Čl. II Předmět Díla 

Smluvní strany se v průběhu zpracování dokumentace dohodly na nutných změnách v rozsahu díla 

vyvolaných skutečnostmi zjištěnými v průběhu zpracování dokumentace na svolaných místních 

šetřeních. 

 

Na základě dohody smluvních stran bylo nad rámec původního předmětu plnění Díla dohodnuto 

navržení a vyprojektování plynové kotelny v rozsahu DSP a DPS, včetně plynovodní přípojky a 

vnitřních rozvodů plynu od nové přípojky do nově navržené plynové kotelny. Cena za tento nový bod 

plnění je následující:  

 

- Plynová přípojka + vnitřní plynovodní rozvody od nové plynové přípojky do nové plynové 

kotelny 

- Nutné stavební a konstrukční úpravy objektu spojené s umístěním a návrhem nové 

plynové kotelny v objektu 

 

Současně s tím se původní předmět plnění rozšiřuje o veřejnoprávní projednání nové plynovodní 

přípojky a podání žádosti o její povolení.  

 

Na základě výše uvedeného vyčíslení se smluvní strany dohodly na navýšení celkové ceny Díla 

o vícepráce v celkové výši 114.000,- Kč bez DPH. 

 

V souladu s bodem 9.14 Smlouvy o Dílo, se dle výše uvedených skutečností ruší stávající znění článku 

3 Smlouvy o Dílo a nahrazuje se následujícím novým zněním dle tohoto dodatku a příloha č. 4 

smlouvy o Dílo, která se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto Dodatku: 

 

3. Cena díla (bez DPH) – NOVÉ ZNĚNÍ 

3.1. Celková cena předmětu díla 

Cena bez DPH      8 659 200 Kč 

Výše DPH 21%     1 818 432 Kč 

Cena celkem včetně DPH 10 477 632 Kč 

3.5. Cena je stanovena jako cena maximální, nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady 

Zhotovitele spojené s plněním Smlouvy. 

3.6. Smluvní strany se dohodly na úhradě Ceny Díla formou dílčí fakturace dle přílohy č. 5 této 

Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“). Úhrada faktur bude provedena bez pozastávek. 

Splatnost faktury je třicet (30) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Bližší 

informace viz bod 10 přílohy č. 2 této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). 

3.7. Kontaktní adresa pro zasílání faktur je uvedena v záhlaví této Smlouvy, přičemž je jí adresa 

sídla organizace pro faktury na zpracování projektové dokumentace a související činnost pro 

projekty investičního charakteru a adresa pro doručování korespondence pro faktury na 

zpracování projektové dokumentace a související činnost pro akce opravného charakteru.  

3.8. Zálohy nebudou Zhotoviteli poskytovány. 



 

 

3.9. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. 

§ 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů nebo 

daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, 

aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je 

Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému 

správci daně Zhotovitele. 

 

Čl. III Závěrečná ujednání 

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, přičemž dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel a tři 

vyhotovení Objednatel. 

 

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl 

sepsán na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho 

připojují své podpisy. 

 

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek 

uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od 

okamžiku uzavření. 

 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním 

údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto 

Dodatku. 

 

Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle objednatel. 

Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není 

žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, 

která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma 

částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 

uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS 

Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho 

bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 

odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím 

ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které 

druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude 

objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu 

takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 

doručení písemného oznámení druhé smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 

dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá 

smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, 

naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 

504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto 

označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.  

 



 

 

Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 

které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na 

dobu neurčitou.  

 

 

 

Přílohy 

1. XXX 

 

 

 

V Praze, dne 30. 1. 2018                V Praze, dne 22. 1. 2018 

 

 

 

................................................................................... 

Lukáš Fořt 

ředitel Správy osobních nádraží Praha 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

................................................................................... 

Ing. Lubor Hoďánek 

předseda představenstva 

VPÚ DECO PRAHA a.s. 

 

 

 

................................................................................... 

Ing. Markéta Miková 

člen představenstva 

VPÚ DECO PRAHA a.s. 
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