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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřené dne 20. července 2018 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na 

základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění 

č. smlouvy objednatele: 645 250 002 / 2018 / D01 

č. smlouvy zhotovitele: 18/2018 

„Karlštejn ON – SA opravná část“ 

mezi smluvními stranami: 

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

 IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234, plátce DPH 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384 
zastoupená:  Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 
 Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX      (mimo podpisu této 
smlouvy a jejich případných dodatků)  

 (dále jen „objednatel“) 

 
Zhotovitel: DOSTA s. r. o. 

se sídlem Pražská 1696/35, 350 02 Cheb 
IČO 46887261, DIČ CZ46887261 
zapsaná v  Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C,  
vložka 2954 

 zastoupená: Lukášem Povišerem, jednatelem společnosti 

  (dále jen „zhotovitel“) 

I. 

Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 9 – Závěrečná ustanovení, bodu 9.7 uzavřené 
smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku: 

II. 

Čl. 3 – Cena díla – se doplňuje a mění takto: 

Cena bez DPH (původní, základní)……………………………… 8 945 307,36 Kč 

Cena dodatku č. 1 (méně práce)…………………………………  - 86 133,43 Kč 

Cena dodatku č. 1 (více práce)……………………………………. 436 746,21 Kč 

Nová cena (základní + Dodatek č. 1)……………………………. 9 295 920,14 Kč 

Zdůvodnění méně a více prací: 

SO 02 – Oprava střechy VB 

1) Položka č. 21-M - Nové vedení hromosvodu bylo z důvodu velmi komplikované 
proveditelnosti, doplňování zemnících bodů, které by nově zasahovaly i do prostor 
zpevněných ploch nástupiště s kolizí se zabezpečovacími kabely, zrušeno a bude upraven 
pouze původní hromosvod na konzoli s anténou ČD-T, která bude využita i pro centralizaci 
bytových antén. 
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2) Položka č. 997,998,762,764,765,783 – Změna se týká přístřešku nástupiště výpravní 
budovy. V zadávací dokumentaci pro výběrové řízení zpracovávané externím 
dodavatelem inženýrské činnosti je rozpor mezi skutečnou plochou klempířských a 
tesařských konstrukcí oproti skutečnosti. Chyba vznikla pravděpodobně tím, že v průběhu 
zpracování podkladů k výběrovému řízení proběhla změna rozsahu oprav. Budova 
skladů, která je spojena s přístřeškem se měla opravovat, ale v rámci optimalizace trati 
dojde v budoucnu k demolici. Při vyjmutí skladů ze zadávací dokumentace došlo i k 
vyjmutí části skladby střešní krytiny přístřešku z výkazu výměr. Dále zpracovatel 
dokumentace nezahrnul do výměr část střešní krytiny v průchodu mezi ON a WC. 
Výměry nesouhlasí ani u přesahů střech ON, kde je nutno provést podbití z palubek 
včetně nátěrů. S dodavatelem přípravné dokumentace bylo vedeno řízení s uplatněním 
sankce za pozdní dodání podkladů a jeho kvalitu. V rámci tesařských konstrukcí dojde i 
ke změně skladby viditelných částí bednění střechy. Celá viditelná část pod přístřeškem 
bude nad krokvemi zesílena kombinací pohledového bednění z palubek a z prken. 

SO 04 – Oprava ostatních vnitřních prostor 

1) Položka č. 6,9,741 - Při opravě chodby, schodiště a výměně rozvodnice bylo zjištěno, že 
přívody k osvětlovacím tělesům i samotná osvětlovací tělesa chodby jsou nevyhovující a 
při napojení do nové rozvodnice by v budoucnu mohlo dojít ke zkratování stávajících 
kabelů. Proto investor navrhuje výměnu osvětlovacích těles chodby vč. výměny přívodní 
kabeláže. 

 

Položkový soupis více a méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho 
nedílnou přílohu č. 1. 

III. 

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají 
v platnosti v původním znění. 

IV. 

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 
vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku. 

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně 
a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence 
jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, 
jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. 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. 

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 
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nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru 
smluv. 

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 stran dodatek v registru 
smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní 
tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽDC 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 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 SŽDC skutečnost, že takto označené informace přestaly 
naplňovat znaky obchodního tajemství. 

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek 
uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním 
v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

Příloha č. 1 – Vyčíslení méně, více prací 

 

V Praze dne 30.10.2018    V Chebu dne 26.10.2018 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 …….………………………… …….…………………….………………………   

 Ing. Vladimír Filip DOSTA s. r. o.  
 ředitel Lukáš Povišer 
 Oblastní ředitelství Praha jednatel společnosti 
 
 
 
 
 
 
 Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………… 


