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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

č. smlouvy objednatele: S 294 014 2018 č. smlouvy zhotovitele: 32/2018 

evid. číslo registru VZ: 29418015  

„Nový Bydžov ON – SA oprava a rekonstrukce“ 

Čl. 1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  

 Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČ: 70994234  
 DIČ: CZ70994234 
 Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 Zastoupená: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové 
 Bankovní spojení: xxx 
 .  
 Kontaktní osoby: 

a) ve věcech smluvních: xxx 
  xxx 
b) ve věcech technických:  xxx 

 xxx 
 

 Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Hradec Králové 
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26 
501 01 Hradec Králové 

 (dále jen objednatel) 

 

1.2. Zhotovitel:  
  Společnost obchodních společností s názvem „MARHOLD + Chládek a Tintěra – ON Nový Bydžov“ 

 
 
Založená společníky: 

 Název: MARHOLD a.s.  
 Sídlo: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice 
 IČO: 15050050 
 DIČ: CZ15050050 
 Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583 
 (vedoucí společník) 
 
 a 
 

 Název: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
 Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
 IČO: 25253361 
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 DIČ: CZ25253361 
 Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 
 (společník) 
 
 společenskou smlouvou ze dne 14. 8. 2018 
 zastoupená dle společenské smlouvy ze dne 14. 8. 2018 a na základě plné moci ze dne 28. 8. 2018 

vedoucím společníkem: 
 

 Název: MARHOLD a.s.  
 Sídlo: Motoristů 24, Svítkov, 530 06 Pardubice 
 IČO: 15050050 
 DIČ: CZ15050050 
 Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583 
 Zastoupená: Ing. Lukášem Skokanem, předsedou představenstva 
 Bankovní spojení: xxx 
 Kontaktní osoby: 

a) ve věcech smluvních: xxx 
b) ve věcech technických:  xxx 
c) vedoucí prací:  xxx 

  
 Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele  

 (dále jen zhotovitel) 
 

I. Preambule 
 

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Nový Bydžov ON – oprava 

a rekonstrukce“ uzavřené dne 13. 9. 2018, číslo smlouvy objednatele: S/294/014/2018, číslo smlouvy 
zhotovitele: 32/2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru 

smluv, a to z následujících důvodů: 

A. V části SO 10 dochází ke změně z důvodu nepředpokládaných stavebních zásahů do dopravní 
kanceláře a nepředpokládané nutné výměny stropních trámů nad místnostmi obsluhy dopravní 
kanceláře a pokladny, kdy muselo být provedeno zřízení provizorní konstrukce v dopravní kanceláři 
a pokladny. Na základě zjištění rozdílných výšek stropních trámů byl vytvořen vyrovnávací rošt 
z dřevěných fošen. Po otlučení omítek bylo zjištěno, že pod omítkou se nachází litinové potrubí, které 
oslabuje obvodovou nosnou zeď. Z tohoto důvodu bylo staré litinové potrubí vybouráno a otvor byl 
dozděn a provázán plnými cihlami. V místnosti č. 2.13 byl po otlučení omítek nalezen dřevěný překlad 
nad oknem, který byl napaden dřevokaznými houbami. Dřevěný překlad byl nahrazen ocelovým 
válcovaným profilem tvaru I. Ve 3.NP došlo k demolici starého stropu a znovu vytvoření nového 
železobetonového stropu z důvodu ubourávání a vkládání ocelových nosníků do nosné zdi do které 
byl tento strop vetknut. Pro odstranění mokrého procesu při montáži v zimním období byl 
železobetonový strop nahrazen za strop dřevěný trámový. Při odhalení stropních trámů bylo zjištěno, 
že trámy jsou napadeny ve větší míře, než bylo předpokládáno, proto byla oprava ocelovými 
příložkami nedostačující a trámy bylo vyměněny v celé své délce. Během stavebních prací byl zjištěn 
špatný stav komínových těles, z tohoto důvodu byla některá z komínových těles ubourána nebo 
snížena a byl opraven jejich povrch. Dále bude provedena sanace klenbového stropu, u kterého po 
otlučení omítek a vybrání násypů bylo zjištěno, že klenba je propadlá ze všech stran. Klenutý strop 
bude opraven dle statického návrhu. Z důvodu žádosti provozní oddílu oblastního ředitelství Hradec 
Králové bude vytvořen uzamykatelný přístřešek na uskladnění nádob na odpad a na prostředky na 
zimní údržbu zpevněných ploch. 
 

B. V části PS 01 dojde k přeměření kabelů z důvodu přesunutí potřebné technologie do provizorních 
prostor dopravní kanceláře a pokladny. 
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Původní cena díle dle Smlouvy o dílo (bez DPH): 27 250 000,- Kč  

(slovy: dvacet sedm milionů dvě stě padesát tisíc korun českých). 
 
Celková výše méně prací činí:  220 064,82 Kč 

 (slovy: dvě stě dvacet tisíc šedesát čtyři korun českých osmdesát dva haléřů). 

Celková výše víceprací činí: 967 222,45 Kč 
(slovy: devět set šedesát sedm tisíc dvě stě dvacet dva korun českých čtyřicet pět haléřů). 

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méněprací a víceprací zvýšila 
o částku ve výši 747 157,63 Kč (slovy: sedm set čtyřicet sedm tisíc jedno sto padesát sedm korun českých 
šedesát tři haléřů). 

Celková cena díla bez DPH tak po přepočtu činí 27 997 157,63 Kč (slovy: dvacet sedm milionů devět set 
devadesát sedm tisíc jedno sto padesát sedm korun českých šedesát tři haléřů). 

 

II. Změny smlouvy 

1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec: 

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 22. 8. 2018 se v části „Položkový soupis prací 
s výkazem výměr - ceník prací“ upravují položky a množství měrných jednotek dle „Přílohy č. 1: Soupis 
prací 1“ a „Přílohy č. 2: Soupis prací 2“ dodatku č. 1, a to u následujících stavebních oddílů: 

- část SO 10 – dojde k vytvoření dřevěné konstrukce pro ochranu obsluhy dopravní kanceláře 
a pokladny, vytvoření vyrovnávacího roštu z důvodu rozdílných výšek nosných trámů, vybourání 
starého litinového potrubí a dozdění nosné obvodové zdi, vybourání dřevěného překladu nad oknem 
napadeného dřevokaznými houbami, demontáž a montáž železobetonové konstrukce stropu, 
záměna materiálu stropní konstrukce z důvodu urychlení procesu, nahrazení ocelových příložek za 
dřevěné trámy v celé délce, ubourání nesoudržných komínů, sanace propadlé klenby, vytvoření 
přístřešku pro úschovu nádob na komunální a tříděný odpad – podrobný popis prací a materiálů je 
uveden v „Příloze č. 1: Soupis prací č. 1“ a „Příloze č. 2: Soupis prací č. 2“. 

- část PS 01 – přeměření kabelů pro provizorní prostory dopravní kanceláře – podrobný popis prací 
a materiálů je uveden v „Příloze č. 1: Soupis prací č. 1“. 

 

2) Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1., se mění a nově zní: 

5.1  Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální 
a činí: 

 
 bez DPH: 27 997 157,63 Kč 

  slovy:  dvacet sedm milionů devět set devadesát sedm tisíc jedno sto padesát sedm korun českých 
šedesát tři haléřů. 

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech 
prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že 
nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu. 

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH. 
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III. Závěrečná ustanovení 
 

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. 
 

2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má 
platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti 
dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv. 
 

3) 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. 

 
 

V Hradci Králové dne 15. 8. 2019 
Za objednatele: 

Otisk razítka:………………………………. 

 ………………………………………………….. 
 Ing. Lubor Hrubeš 
 Správa železniční dopravní cesty,  
 státní organizace 
 ředitel Oblastního ředitelství  
 Hradec Králové  

 

V Pardubicích dne 13. 8. 2019 
Za zhotovitele: 

Otisk razítka:………………………………. 

 ……………………………………………. 
 Ing. Lukáš Skokan 
 MARHOLD a.s. 
 předseda představenstva 
 
 

 
 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: ……………..   
 
 
Přílohy: 

Příloha č. 1: Soupis prací č. 1 
Příloha č. 2: Soupis prací č. 2 
Příloha č. 3: Změnový list č. 1 
Příloha č. 4: Změnový list č. 2 
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ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 
 
Č. j.: 20975/2019-SŽDC-OŘ HKR-SPS 

Název veřejné zakázky: Nový Bydžov ON – SA oprava 

Číslo registru/číslo původní Smlouvy:  29418015 / S/294/014/2018 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě:  1 

Změna se týká těchto SO, PS, JV:   SO 10 

PS 01 

 

Iniciátor změny: zhotovitel 

Předběžný souhlas (kdy, kým): 30. 1. 2019, Ing. Lubomír Snížek 

Důvod realizace ZBV před schválením ZL: Stavební práce popsané ve změně č. 1. až 9. byly 
předběžně schváleny z důvodu nutnosti urychlení prací a zachování co nejvyšší bezpečnosti nad 
prostory, které užívají zaměstnanci SŽDC a ČD. Zaměstnanci SŽDC a ČD toto pracoviště 
využívají po celou dobu oprav osobního nádraží.  

Stručný popis změny:   

Nezbytné dodatečné práce §222/5: 

1. SO 10  

Provizorní konstrukce v dopravě - v projektové dokumentaci se nepočítalo s přesunem místnosti 
1.11 Dopravní kancelář a ani s rozsáhlejšími pracemi. Vzhledem k úpravám na elektroinstalacích 
a rozvodech ústředního topení a zdravotechnické instalace, a dále dle nepředpokládaného 
špatného stavu trámového stropu nad místností 1.11 Dopravní kancelář, bylo nutné zajistit 
bezpečný provoz. Z tohoto důvodu bylo nutné zřídit v místnosti dopravní kanceláře provizorní 
konstrukci pro ochranu obsluhy trati. 

Dále bylo z výše popsaných důvodů nutné přemístění obsluhy pokladny do provizorně zřízených 
prostor, tak aby byl zajištěn prodej jízdenek i v době rekonstrukce. Tato změna vyvolala 
vícepráce. 

2. PS 01  

Zabezpečovací zařízení – doplnění a měření kabelů - na základě změny provizorní konstrukce 
v dopravní kanceláři a provizorního pracoviště pokladny bylo potřeba použít provizorní kabeláž a 
provést přeměření kabeláže podle technických podmínek ČD/SZDC. Tato měření bylo nutné 
provést k bezproblémovému fungování zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v objektu. Tato 
změna vyvolala vícepráce. Položky v této změně nejsou součástí databáze ÚRS CZ a.s., cena za 
tyto položky byla stranami dohodnuta, viz příloha č. 4. 

Nepředvídané změny §222/6: 

3. SO 10  

Vyrovnávací rošt podlah – po odhalení stropních trámů, bylo zjištěno, že stávající vrchní hrana 
stropních trámů není v rovině, potřebné pro montáž navržené podlahové skladby viz. technická 
zpráva. Z tohoto důvodu byl proveden oboustranný dřevěný vyrovnávací rošt podél trámů 
z dřevěných fošen, kterým byla vytvořena potřebná rovina pro montáž záklopu nové podlahové 
skladby. Tato změna vyvolala vícepráce. 

4. SO 10 

Demontáž litinového potrubí + zazdívky - v průběhu bouracích prací bylo objeveno litinové 
potrubí, které bylo vedeno nosnou obvodovou zdí přes celou výšku budovy. V minulosti bylo 
potrubí nevyužívané. Z důvodu zajištění a zpevnění obvodové nosné zdi bylo litinové potrubí 
demontováno a nika byla dozděna z plných cihel, aby byla zajištěna dostatečná statiky zdiva. 
Tato změna vyvolala vícepráce. 
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5. SO 10  

Zhotovení překladů 2.NP - po odhalení dřevěného překladu nad okny ve 2.NP bylo zjištěno 
rozsáhlé napadení překladu dřevokaznými houbami a vlhkostí. Na základě posudku byl vyměněn 
stávající dřevěný překlad za železobetonový překlad. Tato změna vyvolala vícepráce.  

6. SO 10  

Konstrukce stropu 3.NP – při demontáži podlahy 3.NP v jižním křídle objektu, bylo zjištěno, že 
stropní konstrukce nad schodištěm je provedena z železobetonové desky, ta je vetknuta do 
příčky, která má být v rámci změn dispozic ve spodním podlaží odbourána. V minulosti bylo 
mezi touto konstrukcí stropu a novou konstrukcí stropu velký výškový rozdíl. V tomto místě bylo 
nutností zanechat železobetonovou konstrukci stropu z důvodu zajištění tuhosti prostoru nad 
schodištěm. Tato změna vyvolala vícepráce. 

7. SO 10  

Změna konstrukce stropu (železobeton / dřevo) - z důvodů odstranění mokrého procesu při 
montáži v zimním období, byl železobetonový strop zaměněn za strop dřevěný trámový. Tato 
změna vyvolala vícepráce a méněpráce. 

8. SO 10  

Ocelové příložky / dřevěné trámy – při odhalení nosných konstrukcí stropních trámů bylo 
provedeno přesné posouzení dřevěných konstrukci z hlediska napadené dřevokaznými houbami 
a hmyzem a bylo zjištěno, že poškození trámových konstrukcí je ve větším rozsahu, než se 
předpokládalo při průzkumných sondách během vytváření projektové dokumentace. Z tohoto 
důvodu bylo nutné měnit trámy ve větším rozsahu a to v celé délce, nikoliv pouze část trámu, 
jak je navrženo v PD. Nebylo tak potřeba používat ocelové příložky k napojení trámů, ale byl 
potřeba navýšit počet stropních trámů. Tato změna vyvolala vícepráce a méněpráce. 

9. SO 10  

Ubourání komínů - během prací na střešní konstrukci byl zjištěn špatný stav komínových těles 
z tohoto důvodu, bylo navrženo u tří do budoucna nevyužívaných těles jejich částečné 
odbourání pod úrovní střešního pláště. Zbývající dvě komínová tělesa, u kterých se předpokládá 
jejich využití na odvětrávání prostor, budou částečně ubourána o 0,5 metrů nad hřeben budovy. 
Dále bude provedena povrchová úprava těles vč. nové betonové hlavice. Tato změna vyvolala 
vícepráce. 

 

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 27 250 000,00 Kč 

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 776782,68 Kč, tj. 2,85 % z ceny dle SOD.  

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 215989,82 Kč, tj. 0,79 % z ceny dle SOD.  

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 2,06 % z ceny dle SOD.   

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒  

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:  ANO ☐ NE ☒  

Navržený způsob zatřídění víceprací:  §222/5 

     §222/6 

Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit 
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VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:  

SCHVALUJI ☐  

ZAMÍTÁM ☐  

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐  
 
 

Finanční vyjádření změny §222/5 v Kč oproti SOD včetně dodatků: 

PS, SO, JV Cena dle SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

SO 10 Stavební 
část 24749356,86 168878,27 0,00 24918235,13 

PS 01 624988,00 44967,30 0,00 669955,30 

Celkem 25374344,86 213845,57 0,00 25588190,43 

 
 
Finanční vyjádření změny §222/6 v Kč oproti SOD včetně dodatků: 

PS, SO, JV Cena dle SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

SO 10 Stavební 
část 24749356,86 562937,11 215989,82 25096304,15 

Celkem 24749356,86 562937,11 215989,82 25096304,15 

 
 
Celková rekapitulace ceny 
 

 Cena dle SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

Nový Bydžov ON 
– SA oprava a 
rekonstrukce 

27250000,00 776782,68 215989,82 27810792,86 

 
 
1) Návrh změny vypracoval, jméno funkce organizace  
  

Jméno:          Datum: 18. 6. 2019          Podpis   

xxx 

2) Zhotovitel: funkce, subjekt  
  

Jméno:          Datum: 18. 6. 2019        Podpis   

xxx 

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:    Doporučuji x  Nedoporučuji☐  

  

Jméno:           Datum: 18. 6. 2019        Podpis   

xxx 
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4) Stanovisko přednosty odborné správy:   Doporučuji x Nedoporučuji☐  

Jméno:           Datum: 18. 6. 2019        Podpis   

xxx 

 

5) Stanovisko odb. právního OŘ:     Doporučuji x Nedoporučuji☐  

  

Jméno:           Datum: 18. 6. 2019           Podpis  

xxx 

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:     Doporučuji x Nedoporučuji☐  

  

Jméno:           Datum: 18. 6. 2019        Podpis   

xxx 

7) Stanovisko NPI:      Doporučuji x  Nedoporučuji☐  

  

Jméno:           Datum: 18. 6. 2019        Podpis  

xxx 

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:   Schvaluji  x Zamítám☐ 

  

Jméno:           Datum: 18. 6. 2019        Podpis   

xxx 

 

Přílohy:  

1. Předběžný souhlas 
2. Posouzení dřevěných konstrukcí z hlediska jejich napadení dřevokaznými houbami a hmyzem 
3. Soupis prací s vyznačením víceprací a méněprací 
4. Odsouhlasení cenové nabídky zhotovitele na změnu č. 2 



Předběžný souhlas změnového listu 
 

 
ZMĚNOVÝ LIST – Předběžný souhlas 

Název veřejné zakázky:  Nový Bydžov ON – SA oprava 

Číslo registru/číslo původní Smlouvy:  29418015 / S/294/014/2018 

Změna se týká těchto SO, PS, JV:   SO 10  

PS 01  

Předběžný souhlas (kdy, kým): 30. 1. 2019, Ing. Lubomír Snížek 

Důvod realizace ZBV před schválením ZL: Stavební práce popsané ve změně č. 1. až 9. byly 

předběžně schváleny z důvodu nutnosti urychlení prací a zachování co nejvyšší bezpečnosti nad 
prostory, které užívají zaměstnanci SŽDC a ČD. Zaměstnanci SŽDC a ČD toto pracoviště využívají po 
celou dobu oprav osobního nádraží.  

Stručný popis změny:   

Vyrovnávací rošt podlah – vytvoření vyrovnávacího roštu z důvodu rozlišných výšek nosných trámů 

Demontáž litinového potrubí – vybourání starého litinového potrubí a dozdění nosné obvodové zdi 
Zhotovení překladu v 2.NP – vybourání dřevěného překladu nad oknem napadeného dřevokaznými 
houbami 

Konstrukce stropu 3.NP – úprava výškového rozdílu podlah 

Provizorní konstrukce v dopravě – vytvoření dřevěné konstrukce pro ochranu obsluhy dopravní 
kanceláře a pokladny 

Zabezpečovací zařízení – přeměření kabelů pro provizorní prostory dopravní kanceláře 

Změna ŽB / dřevo – záměna materiálu z důvodu urychlení procesu 

Ocelové příložky –  důvodu výměny nosných trámů po celé délce nebylo potřeba využívat ocelové 
příložky  
Ubourání komínů – ubourání nesoudržných komínů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Ing. Lubomír Snížek  

                 NPI    

Oblastní ředitelství Hradec Králové 

Správa železniční dopravní cesty, 

        státní organizace   



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 678 559,36

560 792,86
0,00

2019_07_17

29418015 - S-294 Oprava - Nový Bydžov ON - SA oprava a rekonstrukce

560 792,86

Sazba daně Základ daně Výše daně
117 766,5021,00%

15,00%
560 792,86
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2019_07_17

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 560 792,86 678 559,35

57 728,99

165 617,70

33 765,40

0,00 0,00

69 852,08

-129 046,50

305 893,49

 
 

Cena s DPH [CZK]

252 804,54

678 559,35

7 320,30
10 827,16

168 878,27

44 967,30

-109 339,82

560 792,86

40 856,13

200 397,42

Cena bez DPH [CZK]

1.9.

17. 7. 2019

VCP - Vyrovnávací rošt podlah

VCP - Demontáž litinového potrubí+zazdívky

VCP - Zhotovení překladů 2NP
VCP - Kce stropu 3NP
VCP - Provizorní kce v dopravě

VCP - Zabezpečovací zařízení - měření kabelů

MNP- Změna strop ŽB/dřevo
VCP - Změna strop ŽB/dřevo
MNP - Ocelové příložky

VCP - Navýšení výměry stropních trámů

VCP - Ubourání komínů

34 873,02
-106 650,00

1.7.2
1.8.1

1.8.2

1.7.1

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

Kód Popis

42 196,35

204 342,71

8 857,56
13 100,86

54 410,43

-132 301,18

29418015 - S-294 Oprava - Nový Bydžov ON - SA oprava a rekonstrukce
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Odsouhlasení cenové nabídky 
 

 
ZMĚNOVÝ LIST – Odsouhlasení cenové nabídky 

Název veřejné zakázky:  Nový Bydžov ON – SA oprava 

Číslo registru/číslo původní Smlouvy:  29418015 / S/294/014/2018 

Změna se týká těchto SO, PS, JV:     PS 01 

 

Odsouhlasení cenové nabídky (kdy, kým): 6. 8. 2019, Ing. Jaroslav Špína  

Důvod schválení nabídky: Podaná nabídka obsahuje specifické dodávky a materiály, které nejsou 
obsaženy v cenách dle Sborníku a databáze ÚRS Praha a.s.. Z tohoto důvodu byly předloženy ceny 

dle nabídky správce tohoto zařízení a tyto ceny byly schváleny jako úměrné danému rozsahu.  

 

Přílohy: 
1. Cenová nabídka (zabezpečovací zařízení – měření kabelů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Ing. Jaroslav Špína   

    Přednosta odborné správy 

Oblastní ředitelství Hradec Králové 

Správa železniční dopravní cesty, 

        státní organizace   



ZL č.2   
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ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 
 
Č. j.: 26107/2019-SŽDC-OŘ HKR-SPS 

Název veřejné zakázky: Nový Bydžov ON – SA oprava a rekonstrukce 

Číslo registru/číslo původní Smlouvy:  29418015 / S/294/014/2018 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě:  2 

Změna se týká těchto SO, PS, JV:   SO 10 

 

 

Iniciátor změny: zhotovitel 

Předběžný souhlas (kdy, kým): 

Důvod realizace ZBV před schválením ZL  

Stručný popis změny:   

De minimis §222/4 

1. SO 10 

Přístřešek - během stavebních prací na výpravní budově byla přednesena žádost od provozního 
oddílu oblastního ředitelství Hradec Králové o vytvoření uzamykatelného přístřešku na 
uskladnění nádob na tříděný odpad a prostředky na zimní údržbu zpevněných ploch. Tato změna 
vyvolá vícepráce. 

Nepředvídané změny §222/6: 

2. SO 10 

Sanace klenby ve sklepě - po otlučení omítek v prostorách sklepa, byla zjištěna statická porucha 
u jedné z kleneb. Bylo nutné navrhnout a zpracovat statický posudek na sanaci klenby. 
Následně bude nutné provést zajištění klenby dle statického posudku. Tato změna vyvolá 
vícepráce a méněpráce. 

 

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 27 250 000,00 Kč 

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 190 439,77 Kč, tj. 0,70 % z ceny dle SOD.  

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 4 075,00 Kč, tj. 0,01 % z ceny dle SOD.  

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 0,69 % z ceny dle SOD.   

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒  

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:  ANO ☐ NE ☒  

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/4 

           §222/6 

Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit 
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VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:  

SCHVALUJI ☐  

ZAMÍTÁM ☐  

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐  
 

 

Finanční vyjádření změny §222/4 v Kč oproti SOD včetně dodatků: 

PS, SO, JV Cena dle SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

SO 10 Stavební 
část 24749356,86 97955,51 0,00 24847312,37 

 
Finanční vyjádření změny §222/6 v Kč oproti SOD včetně dodatků: 

PS, SO, JV Cena dle SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

SO 10 Stavební 
část 24749356,86 92484,26 4 075,00 24837766,12 

Celkem: 

PS, SO, JV Cena dle SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

Celkem 27250000,00 190439,77 4 075,00 27436364,77 

 
 
 
 
1) Návrh změny vypracoval, jméno funkce organizace  
  

Jméno:          Datum: 1. 8. 2019        Podpis   

xxx 

2) Zhotovitel: funkce, subjekt  
  

Jméno:          Datum: 1. 8. 2019        Podpis   

xxx   

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:    Doporučujix  Nedoporučuji☐  

  

Jméno:           Datum: 1. 8. 2019        Podpis   

xxx 

4) Stanovisko přednosty odborné správy:   Doporučujix  Nedoporučuji☐  

Jméno:           Datum: 1. 8. 2019        Podpis   

xxx 
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5) Stanovisko odb. právního OŘ:     Doporučujix Nedoporučuji☐  

  

Jméno:           Datum: 1. 8. 2019        Podpis  

xxx 

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:     Doporučujix Nedoporučuji☐  

  

Jméno:           Datum: 1. 8. 2019        Podpis   

xxx 

7) Stanovisko NPI:      Doporučujix Nedoporučuji☐  

  

Jméno:           Datum: 1. 8. 2019        Podpis  

xxx 

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:   Schvaluji  x Zamítám☐ 

  

Jméno:           Datum: 1. 8. 2019        Podpis   

xxx 

 

Přílohy:  

1. SO 10 – Zajištění klenby – výkres výztuže 
2. SO 10 – Zajištění klenby – tvar desky podlahy 
3. Soupis prací s vyznačením víceprací a méněprací 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 17. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 225 501,37CZK

Sazba daně Základ daně Výše daně
39 136,6021,00% 186 364,77

15,00%

2017_07_17

Oprava - Nový Bydžov ON - SA oprava a rekonstrukce

186 364,77
0,00

186 364,77
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2017_07_17

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

118 526,17

225 501,37

0,00

225 501,37

111 905,95

 
 

Cena s DPH [CZK]

-4 930,751.1.1 MNP - Sanace klenby ve sklepě
1.1.2 VCP - Sanace klenby ve sklepě
1.2. VCP - Přístřešek

Oprava - Nový Bydžov ON - SA oprava a rekonstrukce

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

17. 7. 2019

186 364,77

-4 075,00
92 484,26
97 955,51

186 364,77

0,00
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 367583

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7dc32e71-cf52-4ad1-8872-c87fdceb4d78

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 16.08.2019 12:23:01
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