
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO) 
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

02PT-006308

č. smlouvy Objednatele: 02PT-006308 
č. smlouvy Zhotovitele:
(dále jen „Smlouva")

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390
CZ65993390

IČO:
DIČ:
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

účastníci společnosti „SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017“ založené Smlouvou o Společnosti ze dne 
21. 10. 2016

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem v: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80 
zastoupeným

bankovní spojení:
IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 

jako „Správce" a „Společník 1“

a

a

zhotovitelem: VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem v: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
zastoupeným
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IČ: 60193280 DIČ: CZ60193280
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368 

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem v. Kominárska 2, 4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03 
zastoupeným

IČ: 31322000 DIČ: SK2020524770
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 
I, oddíl B, vložka 378

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem v: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupeným
IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785 

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: SUDOP EU a.s.
se sídlem v: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 00 
zastoupeným
IČ: 05165024 DIČ: CZ05165024
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645 

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

2



zhotovitelem: PUDIS a.s.
se sídlem v: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00 
zastoupeným

IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458 

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem v: Praha 2 ,1. P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00

zastoupeným

IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418 

jako „Společník 7“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, IČ: 25793349 
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:

(dále jen „Zhotovitel41)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany14)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen „plnění44), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

popis části, etapy, dílčího plnění Množství
Koncept DUR lx elektronicky na CD v editovatelné podobě
Čistopis DUR 2x v tištěné verzi a 4x elektronicky na CD v editovatelné podobě
Získání UR (Inženýrská činnost) 2x v tištěné podobě (z toho 1 originál) a 2x na CD včetně seznamu
Technická pomoc
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Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy
2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové 
práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen „Rámcová smlouva“).

Článek II.

Cena za dílo
1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích 

činností, tj.:

a. DUR, ÚR
bez DPH: 3.285.200,- Kč

DPH: 689.892, Kč

včetně DPH: 3.975.092,-Kč

b. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy
bez DPH: Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

DPH: Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služ

včetně DPH: Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 
smlouvě.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude 
Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené dílčím plnění.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve 
smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: dnem nabytí účinnosti smlouvy 

ukončení prací: nejpozději do 31. 12. 2020 

specifikace případných etap:

popis části, etapy, dílčího plnění lhůty plnění
Koncept DUR Do 3 měsíců
Čistopis DUR Do 1 měsíce od odsouhlasení konceptu
Získání UR (Inženýrská činnost) 4 měsíce od odsouhlasení čistopisu DUR
Technická pomoc Po dobu trvání smlouvy

2. Zhotovitel 1 měsíc před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové 
dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně do 2 týdnů oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou 
zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.

3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Dl 1 odpočívka Horní Počernice.
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Článek IV.
Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: Výkresy a 
Projektovou dokumentaci.

2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Délka záruční doby: 24 měsíců.
3.

popis části, etapy, 
dílčího plnění Množství lhůty plnění další informace

Koncept DUR
lx elektronicky na CD 

v editovatelné podobě Do 3 měsíců
Fakturováno 70% částky za 
DUR

Čistopis DUR

2x v tištěné verzi a 4x 
elektronicky na CD 
v editovatelné podobě

Do 1 měsíce od
odsouhlasení
konceptu

Fakturováno 30% částky za 
DUR

Získání UR 
(Inženýrská 
činnost)

2x v tištěné podobě (z toho 1 
originál) a 2x na CD včetně 
seznamu

4 měsíce od 
odsouhlasení čistopisu 
DUR Fakturováno 100%

Technická pomoc
Po dobu trvání 
smlouvy

Měsíčně na základě 
oboustranně odsouhlaseného 
rozsahu prací

z.

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v 
registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v 
otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na 
skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o 
registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené 
Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.

4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) 
pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této Smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění Smlouvy,
3. Podrobná specifikace ceny.
4. Podklady pro zpracování díla

5. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel [bude doplněno].
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6. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za urěitý 
a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne V Praze dne 24.09.2019
0 7 - 10-  2019

PODEPSÁN PODEPSÁN
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR za Zhotovitele: StfDOiHiROUP PROJEKTY RS 2017

SUDOP PRAHA a.s. na základě plné moci

SUDOP PRAHA fčs. na základě plné moci
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Příloha číslo 1 -  Podrobná specifikace předmětu plnění

Na základě projednání studie a schválení záměru projektu CK MD, je předmětem zadání DUR, ÚR a TP. Popis 
jednotlivých činností je specifikován v soupisu prací.
DUR a ÚR
Dokumentace pro DUR a ÚR bude zpracována dle Rámcové smlouvy na projektové práce ě. 01UK-002969, 
obchodních podmínek, které jsou součástí této rámcové smlouvy, včetně příloh č. 1,2, 3, 4.

Inženýrská činnost

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k 
zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, 
formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy 
a zákony, zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, 
sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání územního rozhodnutí a jeho podání u příslušného 
stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci územního 
řízení, účast najednáních vyvolaných projednáním stavby, apod.

Činnosti spojené s majetkoprávním vypořádáním, tj. zajištění všech existujících výpisů 
z příslušných katastrů nemovitostí, projednání s vlastníky dotčených pozemků a získání vyjádření (umístění stavby, 
ZPF, PUPFL, kácení MLZ...)

Zajištění smluv o převzetí nově budovaných stavebních objektů budoucími vlastníky.

Projednání plánovaných přeložek inženýrských sítí s vlastníky resp. provozovateli, zajištění případné smlouvy o 
budoucí smlouvě o přeložce zařízení, dle platných rámcových smluv 
a metodických postupů s jednotlivými vlastníky/provozovateli inženýrských sítí.

Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové 
adrese: nps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho 
použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané 
systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup 
k údajům a sledování stavu přípravy stavby.
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Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem 
pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/l ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v 
platném znění (dále také jen „Směrnice11) (http://www.pjpk.cz)
Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění (http://www.pjpk.cz)
Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, (http://www.pjpk.cz) 
Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, (http://www.pjpk.cz)
C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění 
(https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění 
souvisejících předpisů a vyhlášek; (http://www.pjpk.cz)
Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění, (http://www.pjpk.cz)

Příloha číslo 2 - Technické podmínky plnění smlouvy

http://www.pjpk.cz
http://www.pjpk.cz
http://www.pjpk.cz
http://www.pjpk.cz
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy
http://www.pjpk.cz
http://www.pjpk.cz


Příloha číslo 3 - Podrobná specifikace ceny
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Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/Rámcovou dohodu na projektové 
práce i

Rozšíření odpočívky Horní Počernice, zajištění DUR, ÚR a TP

AKCE

žlutě - vyplní uchazeč 

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
-část DÚR*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů nabídnutý 
uchazečem v 

Rámcové smlouvě 
- část Výkon IČ k 

ÚR*)

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor (v 
Kč bez DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

270 000 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 2 481200 804 000 83 200 3 368 400

V Praze dne 24.09.201S

SUDOP PRAHA a.s.
řádně oprávněn Dodepsat nabídku jménem "SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017" na základě Plné moci

SUDOP PRAHA a.s,
řádně oprávněn podepsaťnabídku jménem "SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017" na základě Plné moci

1/4
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DÚR

Tabulka č. 2____________________

Dokumentace k územnímu rozhodnuti - DÚR

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle .Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikaci" (dále pouze Směrnice), schválené Ministerstvem 
dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č  j 66/2018*120-TN ze dne 19 března 2018, s účinnosti od 1 dubna 2018 v platném zněni v  rozsahu 
přiměřeném charakteru stavby s  upřesněním podle těchto zadávacích podmínek

Rozšíření odpočívky Horní Počernice, zajištění DUR, ÚR a TP

I SPECIFIKACE DÚR I
Žlutě- u c h a n č  o c e n lh o d in o v o u  sazbu

Poptá prací
Zadavatelem

předpokládaný Hodinová sazba 
K íftio«t

Cena KČ
počet hod

SO U fiET  A -  Q  celkem  u  DÚR (bez DPH) 2 481 200

V Praze dr>c 244O019

SUDOP PRAHA a.s.
řádflé ODrávněn áodeosat nabídku iménem "SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017" na základě Plné moci

SUDOP PRAHA a s
řádně oprávněn podepsat nabídku/nénem "SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017" na základě Plné moci
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Tabulka č. 3

IČ„Ú R

Inženýrská činnost k ÚR

Rozšíření odpočívky Horní Počernice, zajištění DUR, ÚR a TP

Žlu té - u c h a z e č  o c e n í h o d in o v o u  sa zb u

Hodinová
Zadavatelem sazba

Služba předpokládán
ý počet hod Cena

SPEC IFIKACE  INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  čás t A Kč/hod Kč

ICELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k DÚR 804 000

V Praze dne 24.09.2019

SUDOP PRAHA a s
rádně oprávněn podepsat nabídku jménem "SUDOP GROUP PRO JEKTY RS  2017" na základě Plné moci

SUDOP PRAH A  a s
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Tabulka č. 7 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Technická pomoc

Rozšíření odpočívky Horní Počernice, zajištění DUR, ÚR a TP

Cena celkem

Cena TP celkem bez DPH 83 200
Sazba zarhnuje veškeré související náklady s TP, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši 
Poznámky:
í .  Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.
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Příloha číslo 4 - Podklady pro zpracování díla

■ technická studie a záměr projektu
* geologický průzkum
* STUDIE PROVEDITELNOSTI VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY 

ODPOČÍVKA HORNÍ POČERNICE km 2,75 -  3,27 dálnice Dl i ,  zpracovatel VPÚ DECO 
PRAHA, a.s

■ Zaměření vodovodu a kanalizace
* Zaměření odpoěívky
* Studie vyhodnocení vlivu ZP na životní prostředí
* Studie napojení voda a kanalizace odpoěívky HP
■ Studie k posouzení vlivů záměru odpoěívka HP
■ Průzkum kontaminace
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