
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektu a stavby  
„Výstavba PZZ v km 17,298 (P 4141) trati Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách“ 

1 
 

Dodatek č. 2 
 

Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU A STAVBY 
 

Název zakázky: „Výstavba PZZ v km 17,298 (P 4141) trati Doudleby 
nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách“ 

Smluvní strany: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-5050/2017 

ISPROFIN: 33273514800 

 

a 

 

STARMON s.r.o. 

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

spisová značka C 4338 

bank. spojení: 

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím obchodního střediska na základě plné moci 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: V10/2017 
 

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 10. 2017 na zhotovení 
stavby s názvem „Výstavba PZZ v km 17,298 (P 4141) trati Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v 

Orlických horách“ 

(dále jen „Dodatek“) 
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1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu Díla na základě skutečného 
čerpání Zhotovitelem dle rekapitulace ceny Díla, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

 Cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 ................................. 14 231 487,54 Kč 
 Skutečné čerpání Zhotovitelem .............................................................................. 13 617 581,96 Kč 
 Zůstatek ....................................................................................................................... 613 905,58 Kč 

 
1.2. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících 

změnách Smlouvy o dílo: 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY 

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto: 

„3.3  Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  13 617 581,96 Kč 

 slovy: třináctmilionůšestsetsedmnácttisícpětsetosmdesátjedna korun českých a 
devadesátšest halérů“ 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

2.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tabulka Rozpis Ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rozpis 
Ceny Díla obsaženou v příloze č. 4. Smlouvy o dílo. 

2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru 
smluv obě smluvní strany. 

2.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení 
a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Olomouci dne26.11.2018 

 

 

 

V Chocni dne 27.11.2018 

 

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

Ing. Miroslav Bocák  
ředitel organizační jednotky  

Stavební správa východ 
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

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

Ladislav Mikulecký 
vedoucí obchodního střediska 

STARMON s.r.o. 
na základě plné moci 

 



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektu a stavby  
„Výstavba PZZ v km 17,298 (P 4141) trati Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách“ 

3 
 

Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

 

• Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektu stavby (P), cenu za výkon autorského dozoru 
(AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) a 
všeobecného objektu: 

 
Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po 
celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 3 měsíců) v celkovém počtu 20 hodin. 
Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré 
náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v 
předpokládané době realizace Stavby. 

 

• CENA DÍLA - REKAPITULACE 

 
Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 13 617 581,96 Kč 
 
 
Část z Ceny Díla za zpracování Projektu stavby (dále též „P“): 
Smluvní cena za P bez DPH 688.000,00 Kč 
 
Část z Ceny Díla za výkon autorského dozoru (dále též „AD“): 
Smluvní cena za AD bez DPH 12.000,00 Kč, tj. 600,00 Kč/hod 
 
Část z Ceny Díla za zhotovení stavby (dále též „RS“): 
Smluvní cena za RS bez DPH 12 917 581,96 Kč 
 





Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem 147859, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A. 
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