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Dodatek č. 1 
Ke Smlouvě o dílo na 

ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU, DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ 
ŘÍZENÍ, DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON 

AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY 
 

Název zakázky: „GSM-R Uničov – Šumperk“ 
 

Smluvní strany: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

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

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-3022/2018 

ISPROFOND: 3273214901 

a 

SUDOP PRAHA a.s. 

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 6088 

bank. spojení:  

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva 

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva 

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva 

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 18 242 208 
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dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na Záměru projektu, Dokumentace pro 
územní řízení, Dokumentace pro stavební povolení a výkon Autorského dozoru projektanta při 

realizaci stavby „GSM-R Uničov – Šumperk“, která nabyla účinnosti dne 6.9.2018. 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto 
dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Důvodem k uzavření tohoto dodatku je rozhodnutí objednatele o zúžení rozsahu předmětu 
plnění o vypracování Žádosti o podporu z prostředků evropských strukturálních a investičních 
fondů v rámci OPD a to z důvodu přechodného období mezi OPD 2 a OPD 3. 

1.2 Smluvní strany se dohodly na snížení Ceny za dílo o méněpráce za zpracování Žádosti o 
podporu z OPD ve výši 60.000,- Kč a na vypuštění bodu číslo 13 z Přílohy č. 1 SOD - 
Specifikace předmětu plnění. 

  

2. ZMĚNA  SMLOUVY 

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících 
změnách smlouvy: 

2.1 Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY bod. 3.3 takto: 

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: 

A) Celková Cena Díla bez DPH dle SOD:                                                                       4.260.000,- Kč 

Změna dle Dodatku č. 1:                                                                                               - 60.000,- Kč 

Cena Díla bez DPH ve znění Dodatku č. 1:                                                             4.200.000,- Kč 

 

slovy: čtyřimilionydvěstětisíckorun českých 

z toho: 

B) Cena za zpracování Záměru Projektu bez DPH:                                                     210.000,- Kč 

C) Cena za zpracování DUR bez DPH:                                                                        1.282.800,- Kč 

D) Cena za zpracování DSP bez DPH:                                                                         2.383.200,- Kč 
Změna dle Dodatku č. 1:                                                                                             - 60.000,- Kč 
Cena za zpracování DSP bez DPH ve znění Dodatku č. 1:                                 2.323.200,- Kč 

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DSP (mimo výkon 
autorského dozoru). 

E) Cena za výkon Autorského dozoru bez DPH:                                                          384.000,- Kč 

Uvedená cena představuje pracnost 320 hodin při průměrné hodinové sazbě 1 200,- 
Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského 
dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace 
stavby a je cenou nejvýše přípustnou. 
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2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla  

Z textu Přílohy č. 1 se vypouští bod č. 13 týkající se zpracování Žádosti o podporu z 
prostředků evropských strukturálních a investičních fondů v rámci Operačního programu 
Doprava.  

Nové znění Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1, tvoří nedílnou 
součást a přílohu tohoto dodatku č. 1. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 

3.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 

3.3 Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla - změna dle dodatku č. 1 

3.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve  dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
k němu připojují svoje podpisy. 

 

 

V Olomouci dne10.12.2019 V Praze dne 18.11.2019 

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

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel Stavební správy východ 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

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

Ing. Tomáš Slavíček 
předseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s. 
 

 

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

Ing. Ivan Pomykáček 
místopředseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s. 

 

 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne
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Příloha č. 1 

Specifikace Díla 

 

1. Předmětem plnění je zpracování záměru projektu, dokumentace pro územní řízení a 
dokumentace pro stavební povolení předmětné stavby dle zadávacích podmínek včetně 
projednání dle OP. Předmětem Díla je i výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby 
dle zadávacích podmínek Objednatele. 

 

2. Záměr projektu bude pracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy 
Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v 
průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, 
financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění. 

 

3. Součástí předmětu plnění je i zajištění všech dokladů dle §86 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a vyhlášky č. 
503/2006 Sb. potřebných k vydání územního rozhodnutí či jiného rozhodnutí nebo jiné formy 
nezbytné k umístění stavby dle stavebního zákona. 

 

4. Součástí díla je i řádné vyplnění a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí k příslušnému 
stavebnímu úřadu nebo jiné formy (územní souhlas, vyjádření obecného stavebního úřadu o 
souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle §96b) dle stavebního zákona 
(správní poplatek za územní řízení uhradí Objednatel). 

 

5. Název Díla uvedený v čl. 3. této Smlouvy je Zhotovitel povinen respektovat při označení 
dokumentace. 

 

6. Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 
„Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v 
platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými 
kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhláškou č. 499/2006 
Sb. a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

 

7. Součástí předmětu plnění je i zajištění všech dokladů dle § 110 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., 
zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a vyhlášky č. 
503/2006 Sb., v platném znění, potřebných k vydání stavebního povolení či jiného rozhodnutí 
nebo jiné formy nezbytné ke zhotovení stavby dle stavebního zákona. 

 

8. Součástí předmětu plnění je i řádné vyplnění žádosti o stavební povolení dle stavebního zákona 
(žádost bude podána Objednatelem a správní poplatek za stavební řízení uhradí Objednatel). 

 

9. Součástí předmětu plnění je i projednání DSP dle OP a VTP a zapracování všech připomínek z 
připomínkového řízení. 
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10. Nákladová část DSP bude zpracována na předepsaných formulářích dle Směrnice SŽDC č. 20 pro 
stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace Správa železniční dopravní 
cesty, Č.j. : 28169/2017-SŽDC-GŘ-NM ze dne 14. 7. 2017 (účinnost 1. 8. 2017) v platném znění s 
tím, že musí být plně respektován Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací železničních 
staveb v platném znění a analogický třídník pozemních komunikací včetně příslušných 
technických specifikací. Shora uvedené třídníky jsou k dispozici na stránkách 
http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/. 

 

11. Součástí předmětu plnění je i soupis prací s výkazem výměr zpracovaný v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. 

 

12. Součástí DSP bude ES prohlášení o ověření subsystému, jehož přílohou bude kopie prozatímního 
(dílčího) stanoviska o ověření subsystému vydaného notifikovanou osobou, v souladu s nařízením 
vlády č. 133/2005 v platném znění a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/57ES ze dne 
17. červa 2008 o interoperabilitě železničního systému ve Společenství ve znění Směrnice Komise 
2009/131/ES ze dne 16. října 2009. 

 

13. Vypuštěno 
 

14. Součástí předmětu plnění Zhotovitele je i zajištění veškerých činností koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (dále jen „koordinátor BOZP“) na staveništi ve fázi přípravy stavby, tj. při 
zpracování DSP, a to v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Specifikace činnosti 
koordinátora BOZP je součástí Všeobecných technických podmínek - DSP. 

 



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