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Dodatek č. 2 
 

ke Smlouvě o dílo na 
ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO  

DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY 
 

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“ 
 

uzavřené dne 15. 2. 2017 mezi smluvními stranami: 

 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

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

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-511/2017 

ISPROFOND: 5713520004 

 
a 

 
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

IČO: 64610357, DIČ: CZ64610357 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, 

oddíl B, vložka 1217 

bank. spojení:  

zastoupena: Ing. Václav Kratochvíl, předsedou představenstva 

Korespondenční adresa: 

MORAVIA CONSULT Olomouc, Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 17-001-234-PS 
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1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se na základě předchozích požadavků objednatele na změny 
projektové dokumentace stavby a v souladu s ustanovením § 222 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu 
plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla, jak je uvedeno dále. 

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny projektové dokumentace: 

1. Dodatek č. 1 ke stavebnímu objektu SO 12-01-01 Výhybna Dluhonice, úprava TV 

Jedná se o úpravu TV, která byla vyvolaná přesunem pokládky nových výhybek na 
olomouckém zhlaví ze SP4 do SP0 s ohledem na změny v termínech zahájení stavby a 
projednávání výluk. 

2. Nová dokumentace stavebního objektu SO 11-19-03.3 t.ú. Přerov - Dluhonice, 
silniční nadjezd v km 185,338 - přeložka plynovodu. 

3. Dodatek č. 1 - Opěrná zeď - k SO 11-18-01 t.ú. Přerov - Dluhonice, nová 
komunikace k sil.nadjezdu v km 185,338 (vč.násypů). 

V případě změny č. 2 a 3 se jedná o úpravu technického řešení přeložky plynovodu a 
komunikace k silničnímu nadjezdu tak, aby byl vyloučen zásah do pozemku parc. 
č. 6395/1 v k.ú. Přerov, jehož vlastník pan Frélich měl neakceptovatelné požadavky 
na kupní cenu pozemku. 

Předmět plnění dle tohoto dodatku zhotovitel předá do 14 dnů ode dne jeho 
účinnosti. 

1.2 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících 
změnách smlouvy: 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto: 

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a 
předaný Projekt a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za 
podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu 
představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za výkon autorského dozoru ve výši 
dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž maximální celková Cena Díla je: 

Cena Díla bez DPH:  77.651.600 Kč 

slovy: sedmdesát sedm milionů šest set padesát jeden tisíc šest set korun českých“. 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na 
změně Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. 
Aktualizovaný Rozpis Ceny Díla a aktualizovaný Harmonogram plnění jsou nedílnou 
součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují Přílohy č. 4 a 5 Smlouvy ve 
znění předchozího dodatku. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném 
rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy ve znění předchozího dodatku. Součástí 
Rozpisu Ceny Díla je i cenová kalkulace dodatečných služeb v rozsahu dle dodatku č. 
2. 
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2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který 
v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy ve znění předchozího dodatku. 

2.3 Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozího dodatku nedotčená tímto 
dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

2.5 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 
dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení. 

 

V Praze dne 7. 11. 2019 V Olomouci dne 17. 10. 2019 

 

 

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

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

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

Ing. Václav Kratochvíl 
předseda představenstva 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 
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Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla 

 
 Cena za zpracování Projektu (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského 

dozoru: 

1.  Základní služby  

 
Položka Popis Měrná 

jednotka 
Množství *) Jednotková 

cena *) 
Cena 

celkem *) 

1 Zpracování projektu stavby vyjma příloh G, 
H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle 
Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném 
znění dle VTP a ZPT 

hod   64 680 000 

2 Stanovení nákladů stavby v rozsahu 
položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a 
souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu 
přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném zněn a dle požadavku VTP a ZTP) 

hod   123 200 

3 Dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném 
zněn a dle požadavku VTP a ZTP) 

hod   481 600 

4 Geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném 
zněn a dle požadavku VTP a ZTP) 

hod   2 184 000 

5 Definitivní odevzdání dokumentace, dle 
SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a 
ZTP) 

ks   330 000 

6 Definitivní odevzdání dokumentace, dle 
SOD v elektronické formě (dle požadavku 
VTP a ZTP) 

ks   66 000 

7 Dodatečné služby v rozsahu dle dodatku č. 1 hod   1 545 600 

Celkem za základní služby: 69 410 400 

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč 
Všechny ceny jsou uvedené v KČ bez DPH 
 
2. Dodatečné služby  

Položka Popis Měrná 
jednotka 

Množství *) Jednotková 
cena *) 

Cena 
celkem *) 

8 Doplňující geotechnický průzkum pro 
železniční spodek 

hod   3 100 000 

9 Doplňující geotechnický a stavebně 
technický průzkum staveb 

km   350 000 

10 Jiné průzkumy - pyrotechnický průzkum km   67 200 
11 Inženýrská činnost zajišťující komplexní 

veřejnoprávní projednání a zajištění všech 
potřebných podkladů a certifikátů nutných k 
vydání stavebního povolení nebo ohlášení 
stavby vyjma zajištění vydání osvědčení o 
shodě notifikovanou 

km   431 200 

12 Zajištění vydání osvědčení o shodě hod   285 600 
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notifikovanou osobou v přípravě 
13 Koordinátor BOZP v přípravě hod   156 800 

Celkem za dodatečné služby: 4 390 800 

*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč 
Všechny ceny jsou uvedené v KČ bez DPH. 
 
3. Cena za výkon autorského dozoru 

Položka Popis Měrná 
jednotka 

Množství *) Jednotková 
cena *) 

Cena 
celkem *) 

14 rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace Stavby 
dle čl. 4 Obchodních podmínek 

hod   3 480 000 

15 Dodatečné služby v rozsahu dle dodatku č. 2 --- --- --- 370 400 
Celkem za výkon autorského dozoru 3 850 400 
*) nevyplněné údaje vyplní uchazeč 
Všechny ceny jsou uvedené v KČ bez DPH. 
 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 5.800 hodin. Uvedená cena za 
výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu 
realizace Stavby (předpoklad 36 měsíců), včetně cestovného, a je cenou maximální a 
nepřekročitelnou. 

 
 Cena Díla: 

 

Cena Díla (bez DPH) Výše DPH Cena Díla (s DPH) 

77.651.600 Kč 16.306.836 Kč 93.958.436 Kč 
z toho:    

Cena za zpracování Projektu   
73.801.200 Kč 15.498.252 Kč 89.299.452 Kč 

Cena za výkon autorského dozoru   
3.850.400 Kč 808.584 Kč 4.658.984 Kč 

 

 Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon 
autorského dozoru: 

 
Specifikace položky Cena položky (bez DPH) Cena položky (s DPH) 

1. Dílčí etapa 59.040.960 Kč 71.439.562 Kč 
2. Dílčí etapa 14.760.240 Kč 17.859.890 Kč 

4. Výkon autorského dozoru 3.850.400 Kč 4.658.984 Kč 
Celkem 77.651.600 Kč 93.958.436 Kč 

 
 



 
Smlouva o dílo na zhotovení projektu stavby 

Strana 1 (celkem 1) 

Cenová kalkulace dodatečných služeb dle dodatku č. 2 

1. Dodatek č. 1 k SO 12-01-01 

Úprava TV vyvolaná přesunem pokládky nových výhybek na olomouckém zhlaví z SP4 do SP0: 40 000,- 
Kč (bez DPH). 

  hod kč/hod Celkem Kč 
Místní šetření     6080 
Projektové práce     30400 
Tisk a kompletace     3520 
Celkem         40000 

      2. Nová dokumentace SO 11-19-03.3 Přeložka plynovodu VTL 
Přeložka vyvolaná eliminací zásahu do pozemku p.č. 6395/1 v k.ú. Přerov (p.Frélich): 176 400,- Kč (bez 
DPH). 

  hod kč/hod celkem Kč 
Projektové práce     165600 
Projednání s GridServices, s.r.o.   7200 
Tisk a kompletace     3600 
Celkem         176400 

      3. Nová dokumentace SO 11-18-01.1 Opěrná zeď 
 Jedná se o nový SO vyvolaný eliminací zásahu do pozemku p.č. 6395/1 v k.ú. Přerov (p.Frélich) 154 000,- 

Kč (bez DPH). 
  hod kč/hod celkem Kč 

Projektové práce     114000 
Statik       30000 
Nákladová část     6000 
Tisk a kompletace     4000 
Celkem         154000 
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Příloha č. 5 

Harmonogram plnění 

Část Díla Doba plnění 
 

Popis činností prováděných v Dílčí 
etapě 

Podmínky dokončení Dílčí 
etapy 

Termín zahájení 
prací 

ihned po podpisu Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa 

do 9 měsíců od podpisu Smlouvy 
1. dílčí fakturace ve výši 80% ze součtu položek cen ze 
"Základních služeb a Dodatečných služeb" (viz Příloha č. 
4) vyplývajících z plnění 1. Dílčí etapy 

Návrh technického řešení Projektu 
k připomínkovému řízení 

Předávací protokol (pro Část 
Díla) 

2. Dílčí etapa 

do 10,5 měsíců od podpisu Smlouvy (do 29. 12. 2017) 
2. dílčí fakturace – 20% ze součtu položek cen ze 
"Základních služeb a Dodatečných služeb" (viz Příloha č. 
4) vyplývajících z plnění 2. Dílčí etapy 

Předání kompletního Projektu se 
zapracovanými připomínkami včetně 
předání návrhu žádosti o stavební 
povolení 

Protokol o provedení Díla 

3. Dílčí etapa 

36 měsíců 

(předpoklad 01/2018 – 12/2020) 
Autorský dozor projektanta při 
realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje 
provádět autorský dozor ode dne 
zahájení realizace stavby do ukončení 
realizace stavby v předpokládané 
délce 36 měsíců 
Předání dodatečných služeb dle 
dodatku č. 2 

Výkaz poskytnutých služeb (1 
x za čtvrtletí) - stručný popis 
výkonů a specifikace výkonu 
autorského dozoru 
projektanta 

Termín dokončení Díla 

Dokončení stavebních prací na zhotovení stavby - Po ukončení přejímacího 
řízení Stavby a předložení 
výkazu poskytnutých služeb 
(o výkonu autorského 
dozoru projektanta) 
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