
DODATEK Č. 1 
ke Smlouvě o dílo č.  E617-S-5817/2017 uzavřené dne 16.11.2017 

 
na zpracování aktualizace studie proveditelnosti 

„Studie proveditelnosti tratí Ostrava – Valašské Meziříčí, Frýdek-

Místek – Český Těšín / Třinec, Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice 
a Studénka - Veřovice“ 

 
1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem:  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
              Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 
zastoupena:  Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební 

správy východ 
IČO:   70994234 
DIČ:   CZ70994234 
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 
číslo účtu:   
na straně jedné (dále jen Objednatel) 
 

a 
 
1.2. Zhotovitel:  SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

se sídlem:    Kounicova 688/26, 611 36  Brno  
zastoupena: Ing. Kamilem Chmelou, jednatelem společnosti 
                     Ing. Radomírem Hanákem, Jednatelem společnosti 
                     Ing. Martinem Mrázem, jednatelem společnosti   
IČO:          44960417  
DIČ:             CZ44960417 
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 3803 
Bankovní spojení: 
na straně druhé (dále jen Zhotovitel)   

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 
 
2.1 Na základě Žádosti zhotovitele o úpravu smlouvy zn. 10272/18 (ze dne 9.2.2018) na 

úpravu dílčích termínů plnění se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:  
 
Změna čl. VI.  TERMÍN PLNĚNÍ: 
 

Čl. VI. – „Termín plnění“ nově zní takto:   
 

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy. 
 
Dokončení plnění: 
 
Předmět díla bude dokončen a předán do 

1.  dílčí plnění – termín je fakturační (fakturováno bude 40 % z ceny díla)  
Předmět díla v rozsahu: 



• zpracování technického řešení v návaznosti na požadavek napájení předmětné 

oblasti trakcí AC 25 kV, 50 Hz; 

• dořešení technického návrhu žst. Frýdek-Místek ve vazbě na odbavení vlaků délky 

740 m; 

• aktualizace a stabilizace investičních nákladů jednotlivých aktualizovaných variant 

před předáním podkladů pro ekonomické hodnocení; 

bude dokončeno a předáno do 20.3.2018. 

2. dílčí plnění – termín je fakturační (fakturováno bude 40 % z ceny díla)  
Předmět díla v rozsahu: 

• projednání připomínek k prvnímu dílčímu plnění, zapracování z připomínek vzešlých 

úprav do technického řešení variant; 

• zpracování/aktualizace části ekonomického hodnocení; 

bude dokončeno a předáno do 20.5.2018. 

3. dílčí (konečné) plnění – termín je fakturační (fakturováno bude 20 % z ceny 
díla) 

Předmět díla v rozsahu: 

• projednání a zapracování připomínek ke druhému dílčímu plnění, zapracování 

z připomínek vzešlých úprav; 

• dokončení úplné dokumentace pro předložení na CK MD; 

bude dokončeno a předáno do 16.6.2018. 
 
 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv. 
3.2  Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění. 
3.3 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení. 
3.4  Nedílnou součástí dodatku č. 1 je následující příloha. 

- Návrh zhotovitele zn. 10172/2018 ze dne 9.2.2018 
 

Objednatel :       Zhotovitel : 
 

      V Olomouci dne 20.3.2018 

 

      V Olomouci dne 20.3.2018 

 

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

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel Stavební správy východ 

Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace 

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

Ing. Kamil Chmela 
jednatel společnosti 

SUDOP BRNO, spol. s r.o. 

 

 

 


