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DODATEK č. 7 SMLOUVY O DÍLO 
č. S/ŘVC/017/R/SoD/2015   (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č.  15 538 209                   (evidenční číslo SMLOUVY  ZHOTOVITELE) 

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě  

Dokumentace pro stavební povolení a související činnosti 
(číslo projektu 500 551 0004) 

„Zdvižné mosty“ 
 
uzavřené mezi: 
 
OBJEDNATELEM  
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 
Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 
Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra 
dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze 
dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11) 
Osoba oprávněná k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel 
Peněžní ústav:   
Číslo účtu:  
IČ: 67981801 
 
a 
 
ZHOTOVITELEM  
účastníci Společnosti „Společnost SP+VPÚ_Podjezdné výšky_část 3.“ založené Smlouvou o 
společnosti ze dne 23.11.2015 
  
Obchodní firma: SUDOP PRAHA a.s. 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 
Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 
IČO:           25793349 
DIČ:          CZ25793349 
Zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva SUDOP PRAHA a.s. 
         Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva SUDOP PRAHA a.s. 
                           
                      . 
 
a 
 
Obchodní firma: VPÚ DECO PRAHA a.s. 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368 
Sídlo: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00 
IČO:           60193280 
DIČ:          CZ60193280 
 
zastoupena společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 
130 80, IČO: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 23.11.2015. 
 
 
Osoba oprávněná k podpisu DODATKU/SMLOUVY:  
Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s.  
Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. 
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Ing. Tomáš Slavíček, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci VPÚ DECO PRAHA a.s. 
Ing. Ivan Pomykáček, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci VPÚ DECO PRAHA a.s. 
 
Peněžní ústav:      
Číslo účtu:        

 I. ZDŮVODNĚNÍ DODATKU 

Odůvodnění uzavření Dodatku č. 7 je obsaženo v přiloženém změnovém listu č. 7 tj. příloha č. 3 
tohoto dodatku. 
 
Na základě vzájemné dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. IX. odst. 2, se 
SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/017/R/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č.15 538 
209 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 13.01.2016, ve znění Dodatku č. 1, Dodatku 
č.2, Dodatku č.3, Dodatku č.4, Dodatku č.5 a Dodatku č.6, se upravuje dle požadavku 
OBJEDNATELE ustanovení o autorském dohledu takto: 

 II. PŘEDMĚT DODATKU 

1) V čl. IV. „PŘEDMĚT DÍLA“ se z odstavce 1.2 písmeno F. vypouští text: 

F. Autorský dohled ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským v platném znění. 

Spolupráce se zhotovitelem VZ při výběru zhotovitele stavebních prací (zpracování odpovědi na 

podané dotazy, součinnost při posuzování podaných nabídek). 

Součástí práce ZHOTOVITELE není Autorský dozor ve smyslu zákona o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb., § 152 odst. (4). Právo vykonávat autorský 

dohled má pouze ZHOTOVITEL. Tento dohled není honorován. V případě nutnosti změny stavby, 

která mění dokumentaci pro provedení stavby a je objektivně nepředvídatelná, má v případě 

schválení práce OBJEDNATELEM právo na odměnu stanovenou ve výši hodinové sazby dle této 

smlouvy na autorský dohled, a počtu hodin, který písemně před zahájením prací předloží 

OBJEDNATELI a ten jej odsouhlasí. Celkový předpokládaný rozsah hodin je 600 hodin. 

       a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 

F1. Autorský dohled  

Autorský dohled ve smyslu § 11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 

souvisejících s právem autorským v platném znění. 

Spolupráce se zhotovitelem VZ při výběru zhotovitele stavebních prací (zpracování odpovědi na 

podané dotazy, součinnost při posuzování podaných nabídek). 

Právo vykonávat autorský dohled má pouze ZHOTOVITEL. V případě nutnosti změny stavby, která 
mění dokumentaci pro provedení stavby a je objektivně nepředvídatelná, má v případě schválení 
práce OBJEDNATELEM právo na odměnu stanovenou ve výši hodinové sazby dle této smlouvy na 
autorský dohled, a počtu hodin, který písemně před zahájením prací předloží OBJEDNATELI a ten jej 
odsouhlasí. Celkový předpokládaný rozsah hodin je 99 hodin. Hodinová sazba je 600,- Kč bez 
DPH čili se jedná celkem o 59 400,- Kč bez DPH. 
 

 F2. Autorský dozor projektanta  

 V souladu nabídkou ze dne 3.6.2019 (zhotovitele dokumentace pro provádění stavby) je výkon 
Autorského dozoru projektanta po dobu realizace STAVBY nad souladem prováděné STAVBY s 
ověřenou dokumentací pro provádění stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
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o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „AUTORSKÝ 

DOZOR“). Činnost bude vykonávána jako občasná, která bude prováděna vždy na konkrétní 
výzvu investora. 

 V rámci vykonávání AUTORSKÉHO DOZORU bude ZHOTOVITEL vykonávat zejména níže uvedené 
činnosti:  

- účastnit se předání a převzetí staveniště zhotovitelem STAVBY, 

- dohlížet na soulad zhotovované STAVBY s dokumentací pro provádění stavby ověřenou ve 
stavebním řízení, sledovat a kontrolovat postup realizace STAVBY ve vztahu k dokumentaci 
pro provádění stavby,  

- sledovat postup výstavby z technického hlediska  

- účastnit se bezodkladně na výzvu OBJEDNATELE či zhotovitele stavby kontrolních dnů, 
zásadních zkoušek a měření a vydávat stanoviska k jejich výsledkům,  

- podávat nutná vysvětlení k dokumentaci pro provádění stavby, která je podkladem pro 
výkon autorského dozoru a spolupracovat při odstraňování důsledků nedostatků zjištěných 
v této dokumentaci pro provádění stavby, 

- posuzovat návrhy na změny STAVBY, na odchylky od schválené dokumentace pro provádění 
stavby, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace STAVBY,  

- na žádost OBJEDNATELE provést posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele 
STAVBY na změny schválené dokumentace pro provádění stavby a na odchylky od ní, které 
byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace STAVBY, 

- sledovat dodržování podmínek pro STAVBU tak, jak jsou určeny stavebním povolením a 
stanovisky dotčených účastníků výstavby, jsou-li ve stavebním povolení stanovena jako 
závazná,  

- zaznamenávat svá zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku,  

- aktivně se účastnit přebírání STAVBY OBJEDNATELEM od zhotovitele STAVBY a při kontrole 
odstranění závad zjištěných při přebírání STAVBY OBJEDNATELEM, přičemž aktivní účastí se 
rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované STAVBY, upozorňování na vady a 
nedodělky STAVBY, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání 
OBJEDNATELI,  

- aktivně se účastnit kolaudace a kontroly odstranění kolaudačních závad, 

- písemně odsouhlasit dokumentaci skutečného provedení STAVBY 
- po dokončení STAVBY vyhotovit zprávu o souladu zhotovené STAVBY s ověřenou projektovou 

dokumentací. 
 

Celková cena za výkon Autorského dozoru projektanta dle nabídky ze dne 3.6.2019 je 1 938 200,- 
Kč bez DPH.  
Původní předsmluvněná cena za Autorský dohled ve výši 360 000,- Kč je ponížena  na 59 400,- 
Kč bez DPH.  
Celková částka za autorský dohled a autorský dozor je tedy 1 997 600,- Kč bez DPH.  
Navýšení celkové ceny dle dodatku č. 6 je 1 637 600,- Kč bez DPH, o což se navyšuje smluvní 
cena bez DPH dle Dodatku č.7. 
 

2) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“, se vypouští text: 
 
Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí: 
bez DPH: 18 529 000,- Kč 
(slovy: osmnáctmilonůpěsetdvacetdevěttisíc Kč) 
DPH 21 % 3 891 090,- Kč 
včetně DPH: 22 420 090,- Kč 
(slovy: dvacetdvamilionyčtyřistadvacettisícdevadesát Kč) 
 

       a nahrazuje se novým textem v tomto znění: 
 

Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla, která činí: 
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bez DPH: 20 166 600,- Kč 
(slovy: dvacetmilionůjednostošedesátšesttisícšestset Kč) 
DPH 21 % 4 234 986,- Kč 
včetně DPH: 24 401 586,- Kč 
(slovy: dvacetčyřimilionyčtyřistajedentisícpětsetosmdesátšest Kč) 

3) V čl. VI. „SMLUVNÍ CENA“, se vypouští text: 

plnění bodu F – hodinová sazba 600,- Kč bez DPH x 600 hodin = celkem bod F 360.000,- Kč bez 

DPH, která bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. odst. 1.2. bod F. SMLOUVY. 

       a nahrazuje se novým textem v tomto znění:  

plnění bodu F  

F1. Autorský dohled ...................................................................................... 59 400,-Kč bez DPH 

F2. Autorský dozor ................................................................................... 1 938 200,-Kč bez DPH 

Celkem bod F ……………………………………………………………. .1 997 600,- Kč bez DPH 

4) Ruší se text čl. XIX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 5 a nahrazuje se textem v tomto znění: 

5. Nedílnou součástí této SMLOUVY je: 

 Příloha č. 1 - Smluvní podmínky 

 Příloha č. 2 - Bankovní záruka za provedení díla 

 Příloha č. 3 – Rozdělení fakturačních částek na jednotlivé stavby. 

Výše upravená Příloha č. 3 – Rozdělení fakturačních částek na jednotlivé stavby je nedílnou 
součástí tohoto dodatku č.7. 

 III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/017/R/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č. 15 538 209 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 13.01.2016, ve znění Dodatku č. 1          
Dodatku č.2, Dodatku č.3, Dodatku č.4, Dodatku č.5, Dodatku č.6 a Dodatku č. 7 se nemění. 

Tento DODATEK č. 7 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu 

OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden. 

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním DODATKU a výslovně identifikuji takové informace, které 

nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb. 

Smluvní strany se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto 
DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění smlouvy v 
registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu 
ZHOTOVITELI. 
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V Praze dne …………………...             V Praze dne …………………... 
 
 
 
 
Za OBJEDNATELE  .............................................     Za ZHOTOVITELE  ............................................. 
 
 
 
 
 
                            Ing. Lubomír Fojtů     Ing. Tomáš Slavíček                                        
                Ředitel               předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. 
 
 
                              ……………………………………… 
                                     Ing. Ivan Pomykáček 
                            místopředseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. 
 
 
                                     ……………………………………… 
                                     Ing. Tomáš Slavíček 
                           na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 
                                     VPÚ DECO PRAHA a.s. 
 
                                     ……………………………………… 
                                     Ing. Ivan Pomykáček 
                          na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci  
                                     VPÚ DECO PRAHA a.s. 
 



Příloha č. 3 – Rozdělení fakturačních částek

na jednotlivé stavby 

Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské

vodní cestě

003 Zdvižné mosty

003 A Silniční most ma místní komunikaci - Lužec nad Vltavou

003 B Železniční most v ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou

003 C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany

Rozdělení fakturačních částek na jednotlivé stavby

Soubor staveb

003 003 A 003 B 003 C

A

Vyhodnocení veškerých Objednatelem předaných 

informací, podkladů a průzkumů a provedení případných 

doplňkových průzkumů

B-1
Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení

B-2
Projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek 

dotčených orgánů státní správy atd.

C - 1
Zhotovení čistopisu projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení

C - 2 Zajištění stavebního povolení, vč. nabytí právní moci

D
Zhotovení následujících částí Zadávací dokumentace - 
koncept PDPS

D1 Úprava projektové dokumentace dle dodatku č. 6

E Provedení vytýčení základních vytyčovacích bodů stavby

F Autorský dohled (99 hodin)

F1 Autorský dozor (1762 hodin)

Celkem

003 A Silniční most na místní komunikaci - Lužec nad Vltavou

Položka k fakturaci v SOD Cena bez DPH DPH 21%
Cena včetně 

DPH

A
Vyhodnocení veškerých Objednatelem předaných 
informací, podkladů a průzkumů a provedení případných 

doplňkových průzkumů

B-1
Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení

B-2
Projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek 

dotčených orgánů státní správy atd.

C - 1
Zhotovení čistopisu projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení

C - 2 Zajištění stavebního povolení, vč. nabytí právní moci

D
Zhotovení následujících částí Zadávací dokumentace - 

koncept PDPS

E Provedení vytýčení základních vytyčovacích bodů stavby

F Autorský dohled  (23 hodin)

F1 Autorský dozor (405 hodin)

Celkem

Cena bez DPH

Jednotlivé stavbyPoložka k fakturaci v SOD

SUDOP PRAHA a.s. , 1



003 B Železniční most v ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou

Položka k fakturaci v SOD Cena bez DPH DPH 21%
Cena včetně 

DPH

A

Vyhodnocení veškerých Objednatelem předaných 

informací, podkladů a průzkumů a provedení případných 

doplňkových průzkumů

B-1
Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení

B-2
Projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek 

dotčených orgánů státní správy atd.

C - 1
Zhotovení čistopisu projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení

C - 2 Zajištění stavebního povolení, vč. nabytí právní moci

D
Zhotovení následujících částí Zadávací dokumentace - 

koncept PDPS

E Provedení vytýčení základních vytyčovacích bodů stavby

F Autorský dohled (32 hodin)

F1 Autorský dozor (580 hodin)

Celkem

003 C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany

Položka k fakturaci v SOD Cena bez DPH DPH 21%
Cena včetně 

DPH

A

Vyhodnocení veškerých Objednatelem předaných 

informací, podkladů a průzkumů a provedení případných 
doplňkových průzkumů

B-1
Zhotovení konceptu projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení

B-2
Projednání a zajištění veškerých podkladů, stanovisek 

dotčených orgánů státní správy atd.

C - 1
Zhotovení čistopisu projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení

C - 2 Zajištění stavebního povolení, vč. nabytí právní moci

D
Zhotovení následujících částí Zadávací dokumentace - 

koncept PDPS

D1 Úprava projektové dokumentace dle dodatku č. 6

E Provedení vytýčení základních vytyčovacích bodů stavby

F Autorský dohled (44 hodin)

F1 Autorský dozor (777 hodin)

Celkem

SUDOP PRAHA a.s. 2



23.1.2019 nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

15.1.2019

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 1

Datum vydání:

Úprava ustanovení smlouvy o autorském dohledu dle požadavku OBJEDNATELE

NAVRHUJE:
ŘVC ČR

Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro 

dokončení předmětu původní zakázky: Společnosti „Společnost SP+VPÚ_Podjezdné výšky_část 3.“ založené Smlouvou o společnosti ze dne 

23.11.2015 zpracovává a zajišťuje k záměru Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - dokumentace pro stavební povolení a 

související činnosti „Zdvižné mosty" dokumentaci pro stavební povolení a související činnosti dle uzavřené SOD S/ŘVC/017/R/SoD/2015 a jejích 

dodatků č.1, č.2, č.3, č.4, č.5 a č.6. Z důvodu změny přístupu objednatele, kdy autorský dozor ve smyslu zákona o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon) č. 183/2006 Sb., §152 odst. (4) nebude vykonávat Správce stavby ale autor projektové dokumentace, se nevypouští ze 

smlouvy o dílo činnosti spojené s autorským dohledem, ve smyslu §11 odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 

právem autorským v platném znění, a doplňuje se o autorský dozor projektanta (zhotovitele dokumentace pro provádění stavby) po dobu realizace 

stavby nad souladem prováděné stavby s ověřenou dokumentací pro provádění stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, při zachování hodinové sazby 600,- Kč bez DPH za autorský dohled a 1 100,- Kč za 

autorský dozor.                                                                                                                                   

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  je irelevantní                                                                  

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 

% původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Je irelevantní                                                                                  

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou 

nezbytné a změna v osobě dodavatele:

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A B C D

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

E

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá 

vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :  Nejde o podstatnou změnu závazku.

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -  je irelevantní

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 7

REFERENČNÍ DOKUMENTACE:

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů -  je irelevantní

S/ŘVC/017/R/SoD/2015 Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - 

dokumentace pro stavební povolení a související činnosti „Zdvižné mosty“

Projekt/stavba: Dokumentace pro stavební povolení a související činnosti

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projekt:
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - dokumentace pro stavební povolení a související 

činnosti „Zdvižné mosty“



Předpokládaný termín úhrady

   1.637.600,-Kč

Cena SoD po změně 20.166.600,-Kč

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: podpis: ……………………………………..

týká se bodu : F     1.637.600,- po celou dobu realizace stavby

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  podpis: ……………………………………..

nebylo sjednáno

Změna zakázky je nezbytná pro její plnění, a proto souhlasím se změnovým listem.

číslo smlouvy :  S/ŘVC/017/R/SoD/2015 předpokládaný výdaj v Kč bez DPH

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním 

soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a 

stejné nebo vyšší kvality -  je irelevantní                                                                                                     

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -  ANO                                                                                                                                        

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  jedná se o navýšení 

smluvní ceny o 8,8 %.

b) nemění celkovou povahu zakázky - ANO               

Cena SoD před změnou 18.529.000,-Kč

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  je 

irelevantní

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -  

je irelevantní

NEANO

VLIV NA  CENU (ceny 

jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

Nemá vliv na termín dokončení díla. 

jedná se o změnu o 8,8  %

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -  je irelevantní

VYJÁDŘENÍ TDS:

nebylo sjednáno

nebylo sjednáno

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)



 

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:  

Ředitelství vodních cest ČR 
 

 

ZE DNE:  
NAŠE ZNAČKA: 209/38/2019 
  
VYŘIZUJE:  
TEL.:  
E-MAIL:  
IDDS: nd9sqfy 
  

MÍSTO / DATUM: Praha / 3. června 2019 

 
 
Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě,  
část 003 Zdvižné mosty 
cenová nabídka na výkon AD  
 
 
Vážený pane inženýre, 
na základě Vašeho požadavku Vám předkládáme cenovou nabídku na výkon Autorského dozoru 
projektanta (zhotovitele dokumentace pro provádění stavby) – dále jen AD - po dobu realizace stavby 
nad souladem prováděné stavby s ověřenou dokumentací pro provádění stavby ve smyslu § 152 odst. 4 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále 
jen „autorský dozor“). Cenovou nabídku jsme sestavili z poměru kontrolních cen jednotlivých staveb a tím 
i technické a časové náročnosti, délky výstavby a celkové ceny za výkon AD max 2,0 mil Kč. Na základě 
těchto skutečností je třeba vnímat tedy činnost AD jako činnost občasnou, která bude prováděna vždy na 
konkrétní výzvu investora. Následně poté, bude čtvrtletně výkon AD fakturován na základě 
odsouhlaseného seznamu výkonů AD.         
Na základě podrobné kalkulace je celková cena za výkon AD po celou dobu výstavby 1 938 200,- Kč bez 
DPH viz příloha č.1, kde je uvedena rekapitulace dle jednotlivých staveb.  
 
Očekávám Vaše stanovisko k předložené cenové nabídce. K případnému jednání jsme připraveni. 
 
 
S přátelským pozdravem 
 
 

 
vedoucí střediska mostů 
SUDOP PRAHA a.s. 
 

 

 

Přílohy: 

1. Rekapitulace celkové ceny dle jednotlivých staveb   
 

 

 

 

Rozdělovník: 

1. SUDOP PRAHA a.s. 
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SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, Česká republika, tel.: fax: , e-mail: , www.sudop.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, složka 6088, IČ: 25793349, DIČ: CZ 25793349,
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Příloha č. 1 

Rekapitulace celkové ceny dle jednotlivých staveb 

 

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě  
    

003 Zdvižné mosty   

    
Rekapitulace ceny za AD    
celková doba výstavby  80 týdnů 

hodinová sazba     

    

č. stavby název stavby počet hodin cena [Kč] 

003A Silniční most na místní komunikaci - Lužec nad Vltavou   

003B Železniční most v ev. km 2,622 - Lužec nad Vltavou   

003C Silniční most na místní komunikaci - Vraňany   

  Celkem    
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