
ETCS v uzlu Praha 
zpracování Technicko-ekonomického průkazu a Záměru projektu 

dodatek č. 1   

Strana 1 (celkem 2) 

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele: E618-S-4811/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele:  

17 290 208, ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901, uzavřené dne 22.09.2017, (dále jen „Smlouva“)  
 

1. Objednatelem:   

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234, DIČ: CZ 70994234 

  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 
zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 

 
2. Zhotovitelem:   

SUDOP PRAHA a.s. 
 se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 
 IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088 
  
 zastoupená: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva 
  Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva 
  Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva 
  
 bankovní spojení: č.ú. xxxxxxxxxx, vedený u xxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

na zpracování Technicko-ekonomického průkazu a Záměru projektu   

„ETCS v uzlu Praha“ 
 

PREAMBULE 
 

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření dodatku č. 1 je prodloužení odevzdání 2. dílčí 
etapy a s tím související prodloužení celkové doby plnění díla. Důvodem prodloužení odevzdání 2. dílčí 
etapy je opožděné dodání jednotlivých připomínek k Záměru projektu od jednotlivých odborných složek 
Objednatele a nutnost konferenčního projednání dokumentace. V souvislosti s výše uvedenými skuteč-
nostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a článku 6, odst. 6.2. Smlouvy. 

 
I. 

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení  
čl. 10, odst. 10.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-
4811/2017/PH, číslo smlouvy zhotovitele: 17 290 208, takto: 
 
1) Čl. 4 – Lhůty k provedení díla 

- ruší se stávající znění článku 4, odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

4.2. Plnění bude zhotovitelem prováděno v následujících dílčích etapách: 
 

a) 1. dílčí etapa 
Návrh technického řešení   do 9 měsíců od podpisu SOD 

 
 b) 2. dílčí etapa 

Zpracování kompletního Záměru projektu do 13,5 měsíců od podpisu SOD 
 

Zhotovitel předloží dokumentaci dle předchozích odstavců vždy v následujícím počtu vyhotovení:  
 

Technicko-ekonomický průkaz   6x  vyhotovení 
Záměr projektu     3x  vyhotovení 
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2) Čl. 6 – Platební podmínky 

- ruší se stávající znění článku 6, odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

6.2.   V návaznosti na plnění termínů dle čl. 4, odst. 4.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu 
takto: 

a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy, písm. a) – 1. dílčí etapa - do 9-ti měsíců od podpisu SOD 
(podmíněno předložením návrhu technického řešení) fakturace ceny ve výši 40% celkové ceny 
díla. Fakturu v celkové výši 364 000,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a 
převzetí této části díla. 

b)  Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy, písm. b) - 2. dílčí etapa - do 13,5 měsíců od podpisu SOD 
(podmíněno odevzdáním kompletního záměru projektu), fakturace ceny ve výši 60% celkové 
ceny díla. Fakturu v celkové výši 546 000,- Kč (bez DPH) předloží zhotovitel současně při 
předání a převzetí celého díla, nikoliv však později než 05.12.2018. 

DPH bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 235/2004 Sb.,  
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších právních předpisů. 

 
II. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někte-
rých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem  
č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění. 

3.  Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-4811/2017/PH, číslo smlouvy zho-
tovitele: 17 290 208, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn. 

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží ob-
jednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 
na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.  

V Praze dne 20.9.2018    V Praze dne 18.09.2018  

Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 

……………………………………………. ……………………………………………. 
                   Ing. Petr Hofhanzl Ing. Tomáš Slavíček 

ředitel  
Stavební správa západ 

předseda představenstva 
SUDOP PRAHA a.s. 

 
 

 

……………………………………………. 
 Ing. Ivan Pomykáček 
 místopředseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s. 
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