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Dodatek č. 1 

ke Smlouvě o dílo E296-S-5182/2017 ze dne 29. 9. 2017 
 
  

Smluvní strany: 

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO 70994234, DIČ CZ70994234 
organizační jednotka: Správa osobních nádraží Ústí nad Labem 
zastoupená xxx 
bankovní spojení: xxx 

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Správa osobních nádraží Ústí nad Labem 
K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem 

  (dále jen „Objednatel“) 
 

Zhotovitel: DOSTA s.r.o. 

  zapsaná v obchodním rejstříku, Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2954 
  Pražská 1696/35, 350 02 Cheb 
                            IČO 46887261, DIČ CZ46887261 
  Zastoupená jednatelem xxx 
  bankovní spojení: xxx 
 (dále jen „Zhotovitel“) 
 

(společně dále jen „Smluvní strany“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě shora specifikované                
(dále jen „Dodatek“) 

 
1. Úvodní ustanovení 
1.1.1 Smluvní strany uzavřely dne 29. 9. 2017 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby                    

„Loket – oprava střechy a vnějšího pláště“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: 
29617030 (dále jen „Smlouva o dílo“). 

1.2 Smluvní strany se v důsledku okolností, které Objednatel nemohl v době uzavření Smlouvy o dílo 
předvídat a ve smyslu části 5 Obchodních podmínek Smlouvy o dílo, dohodly na změně termínu 
dokončení díla a tedy na změně Smlouvy o dílo v rozsahu čl. 5.2 termín dokončení díla.  

2. Předmět dodatku 

2.1 Článek 2.1. Smlouvy o dílo, Závazné podklady k provedení díla, se doplňuje o odstavec (vi) 
v následujícím znění: 

„(vi) Změnový list č. 1 ze dne 29. 3. 2018 (dále jen „Změnový list“).“ 

2.2 Termín dokončení díla sjednaný v článku 5.2. Smlouvy o dílo, Místo a doba plnění, se ruší a 
nahrazuje se takto: 

 
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas v souladu s harmonogramem stavebních prací, jež 
tvoří přílohu č. 2 smlouvy. 
Předpokládaný termín zahájení:  neprodleně po nabytí účinnosti smlouvy  
Termín dokončení díla:    nejpozději do 15. 6. 2018. 
 

2.3 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Harmonogram stavebních prací se doplňuje o Změnový list č.1 ke 
smlouvě o dílo E296-S-5182/2017 ze dne 29. 9. 2017, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku. 
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3. Závěrečná ustanovení 
3.1 Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam 

jako ve Smlouvě o dílo.  

3.2 Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.  

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Tento Dodatek, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak 
je účinný od okamžiku uzavření. 

3.4 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 (zákon o registru smluv), a současně souhlasí se 
zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu 
uzavření tohoto Dodatku. 

3.5 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. 

3.6 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 Občanského zákoníku, 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 zákona o registru smluv. 

3.7 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 
zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních 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 smlouvy 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. 

3.8 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 
které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s tímto Dodatkem, v registru smluv. Tento souhlas je 
udělen na dobu neurčitou.  

3.9 Tento Dodatek je podepsán ve třech (3) vyhotoveních, každé s platností originálu. Dvě (2) vyhotovení 
obdrží Objednatel, jedno (1) vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

PŘÍLOHY: 
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 ke smlouvě o dílo E296-S-5182/2017, ze dne 28. 3. 2018 
 
V Ústí nad Labem dne: 29. 3. 2018               V Chebu: 29. 3. 2018 
 
_________________________________________ _______________________________________ 
Objednatel      Zhotovitel 
Xxx                                                                                   xxx        
 
Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne ______________________________ 
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