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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: E295-S-35/2018 

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 2017/27 

 

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 

  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: VINT s r.o. 

C 14704 vedená u Krajského soudu v Ústní nad Labem dne 27. Listopadu 1998,  

sídlo: Benešovo nám. 617/14, 415 01 Teplice 

  IČO: 25044656, DIČ: CZ25044656, 

Zastoupena: Vítem Vaněčkem, Havlíčkova 48, 411 55 Terezín 

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

  

 

Název akce: „PRAHA HL. N. PD oprava (úprava prostor severní věže) “ 
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Čl. I Preambule 

Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení smlouvu o dílo č. E295-S-35/2018 (dále též 

„Smlouva o Dílo), jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace – vnitřní úpravy prostor 

severní věže Fantovy budovy – Praha hl. n. 

 

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 a na svolaných jednáních 

s orgány státní památkové péče. Úřadem památkové péče byly definovány požadavky na zachování 

původních konstrukcí – výplní otvorů, podlah a omítek. Na základě tohoto požadavku bylo vyžádáno 

provedení stavebně historického průzkumu. 

 

Dále bude na základě dohody Smluvních stran nad rámec předmětu Díla zpracován Zhotovitelem 

záměr projektu, vč. ekonomického hodnocení stavby, který se týká investiční části stavebních úprav. 

Celková cena za zpracování tohoto záměru byla vyčíslena na částku XXX (bez DPH). Zpracování 

záměru projektu bylo vloženo do 2. Dílčí etapy. 

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dochází dle tohoto dodatku k navýšení původní ceny za 

zpracování díla a zároveň se mění harmonogram plnění, kdy se posouvá konečný termín pro 

odevzdání kompletně zpracované projektové dokumentace a veškerých jejích náležitostí. 

 

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

3 a přílohy č. 4 a 5 Smlouvy o dílo a nahrazují se novým zněním dle tohoto dodatku: 

 

3. Cena díla (bez DPH) – NOVÉ ZNĚNÍ DLE DODATKU Č. 1 

3.1. Celková cena předmětu díla 

Cena bez DPH     533 820 Kč 

Výše DPH 21%         112 102 Kč 

Cena celkem včetně DPH   645 922 Kč 

3.2. Cena za základní služby 

Cena bez DPH      XXX 

Výše DPH 21%           XXX 

Cena celkem včetně DPH    XXX 

3.3. Cena za dodatečné služby 

Cena bez DPH      XXX 

Výše DPH 21%          XXX 

Cena celkem včetně DPH   XXX 

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 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

 

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. 2 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 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 

2. Harmonogram plnění – NOVÉ ZNENÍ DLE DODATKU Č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy o Dílo) 

 

 

 

V Praze, dne 27. 3. 2018                 V Praze, dne 26. 3. 2018  

 

 

 

 

 

 

 

Tento dodatek byl zveřejněn v Registru smluv dne 28. 3. 2018 

 

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

Lukáš Fořt 

ředitel Správy osobních nádraží Praha 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

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

Vít Vaněček 

jednatel společnosti Vint s.r.o. 
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Příloha č. 2 – NOVÉ ZNĚNÍ 

 

Harmonogram plnění 

 

Část Díla Doba plnění 

 

Popis činností prováděných 

v Dílčí etapě 

Podmínky dokončení 

Dílčí etapy 

Termín zahájení prací ihned po podpisu Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa 
do 1 měsíce 

od podpisu Smlouvy o Dílo 

Zpracování PDPS a odevzdání 

Objednateli k připomínkovému 

řízení  

Předávací protokol (pro 

Část Díla) 

2. Dílčí etapa 
do 4 měsíců 

od podpisu Smlouvy o Dílo 

Předání kompletní PDPS se 

zapracovanými připomínkami. 

Zpracování záměru projektu, 

vč. ekonomického hodnocení 

stavby pro její investiční část 

Protokol o provedení Díla 
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