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DODATEK č. 2 
ke smlouvě, č. smlouvy obj.: E617-S-4176/2018, č. smlouvy zhot.: 18 314 205, 

uzavřené dne 9.11.2018 (dále jen „Smlouva“) mezi 
 

 

1. Objednatelem:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem:  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem generálního ředitele pro 

modernizaci dráhy, na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26.2.2018 
IČO:  70994234 
DIČ:   CZ70994234 
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 
číslo účtu:  

 
(dále jen „objednatel“) 
 
 

2. Zhotovitelem:   

SUDOP PRAHA a.s. 
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 
zastoupený:  Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva 

 Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva 
 Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva 

bankovní spojení: 
 
Kontaktní osoby: 
a) ve věcech smluvních 
b)  (mimo podpisu této Smlouvy  a jejích případných dodatků) 
                                       
c) ve věcech technických:  

 
d) (dále jen „zhotovitel“) 
 
(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako 
„smluvní strana“) 
 
 

na zpracování studie proveditelnosti pro stavbu 

„Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště –
Luhačovice/Bylnice/Veselí nad Moravou“ 

 
 
 

PREAMBULE 
 

Na základě schválení aktualizovaného Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie 
proveditelnosti a záměr projektu (dále „Sborník“) Centrální komisí Ministerstva dopravy (dále jen „CK 
MD“) dne 5.3.2019 a dle pokynu ředitelky odboru přípravy staveb SŽDC, uvedeném v dopise 
z 19.3.2019, je nutné tento aktualizovaný Sborník uplatnit na všechny projekty předkládané na CK MD 
po 1.7.2019, tedy i na předmět plnění, realizovaný dle této Smlouvy o dílo.   
 
Smluvní strany na základě vzájemných jednání nad rozsahem a zpracováním díla a v souladu 
s ustanovením čl. 11 Smlouvy dospěly k dohodě o rozšíření předmětu díla spočívající ve zpracování 
odhadu investičních nákladů dle aktualizovaného Sborníku, nový způsob stanovení investičních 
nákladů, spočívající zejména v doplnění tzv. Databáze rizik, včetně následných úprav kalkulace 
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investičních nákladů (v části vázané na Databázi rizik) plynoucích z projednání předmětné studie, a 
s tím související změnou Smlouvy o dílo, jak je uvedeno v čl. I, bod 1 a 2 tohoto Dodatku Smlouvy.  
 
 

I. 
 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 11 
Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo Smlouvy objednatele: E617-S-4176/2018, číslo 
Smlouvy zhotovitele: 18 314 205, takto: 
 
 
1. V čl. IV PŘEDMĚT DÍLA se v bodě 4.1 za stávající text vkládá nový text, upravující provedení 

dodatečných prací,  takto:  
 

Předmětem plnění je dále doplnění tzv. Databáze rizik a zpracování odhadu investičních nákladů 
(včetně následných úprav Databáze rizik plynoucích z projednání) dle aktualizovaného Sborníku 
pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu. 

 
2. V čl. VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY se ruší bod 7.1. a nahrazuje se následujícím 

zněním: 

7.1. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 
Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž maximální 
celková Cena Díla je: 

 
Celková Cena Díla bez DPH dle Smlouvy ve znění dodatku č. 1 3 994 800,- Kč 
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 2  120 000,- Kč 
Celková Cena Díla bez DPH dle Smlouvy a dodatku č.1 a č. 2 4 114 800,- Kč
  
slovy: čtyři miliony jedno sto čtrnáct tisíc osm set korun českých bez DPH 

 
 Rozpis ceny dodatečných prací je přílohou č.1 tohoto Dodatku Smlouvy 
 
3. V čl. III bodě 3.3. se tímto Dodatkem mění osoba na pozici osoby zmocněné jednat 

za objednatele ve věcech technických. Tuto pozici bude nově vykonávat Ing. Pavel Kracík,          
tel.: +420 727 827 272, mail: Kracik@szdc.cz. 

II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon 
o registru smluv). 

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
o registru smluv, v platném znění. 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E617-S-4176/2018, číslo smlouvy 
zhotovitele: 18 314 205, nedotčená dodatkem č. 2 se nemění. 

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení. 
 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha: 

příloha č. 1: Rozpis ceny dodatečných prací  
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6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k němu připojují svoje podpisy 
 
V Praze dne 2.12.2019     V Praze dne 
 
Objednatel:     Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
…………………………….     ……………………………. 

           Ing. Mojmír Nejezchleb         Ing. Tomáš Slavíček 
      náměstek generálního ředitele    předseda představenstva  
          pro modernizaci dráhy          SUDOP PRAHA a.s. 
    Správa železniční dopravní cesty, 

   státní organizace  
 
 
 
 
 
 
        ………………………………. 
           Ing. Ivan Pomykáček 
        místopředseda představenstva 
             SUDOP PRAHA a.s. 

 
 



Činnost Počet hodin Hodinová sazba Cena celkem
zpracování odhadu investičních nákladů dle aktualizovaného 
Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie 
proveditelnosti a záměr projektu vč. doplnění tzv. Databáze rizik 
a následných úprav kalkulace investičních nákladů (v části 
vázané na Databázi rizik) plynoucích z projednání předmětné 
studie

120 000 Kč

120 000 Kč
25 200 Kč

145 200 Kč
DPH 21 %
Cena celkem včetně DPH

 

Zpracování Studie proveditelnosti

"Studie proveditelnosti tratí Staré Město u Uherského Hradiště - Luhačovice/Bylnice/Veselí 
nad Moravou"

 
CENOVÁ NABÍDKA dodatečných prací

Cena celkem bez DPH
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