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DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo na 
ZHOTOVENÍ JEDNOSTUPŇOVÉ DOKUMENTACE VE STUPNI PROJEKT 

STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO 
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY 

 
Název zakázky: Výstavba dispečerského pracoviště OŘ HK 

 
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-5892/2017 

ISPROFOND: 5523520016 

 
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: 19.12.2019 

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: 17 353 208 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 (dále také jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). 
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1. Předmět dodatku 

1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele a pokynu Objednatele k přerušení prací dle 
čl. 3.9 obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, dohodly na úpravě 
dílčích termínů plnění Díla, které jsou nově uvedeny v aktualizované Příloze 
č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny Díla, která je 
nedílnou součástí tohoto Dodatku. 

1.2 Důvodem pro úpravu termínů je přerušení postupu prací na 3. dílčí etapě. Pokyn k přerušení 
prací byl dán Objednatelem dopisem ze dne 28. 3. 2019. Následně byly práce na Díle 
obnoveny pokynem k obnovení prací dopisem ze dne 8. 11. 2019. 

1.3 Dále na základě pokynu Objednatele k obnovení prací dochází ke změně rozsahu plnění 
předmětu Díla. 

Důvodem je schválení MD ČR Koncepce elektrodispečinků v síti správce napájecí 
infrastruktury SŽDC, čímž došlo ke změně v umístění elektrodipečerského pracoviště, tj. ke 
sloučení a přemístění pracoviště Hradec Králové do Pardubic. Rozhodnutím CK MD a 
projednáním s odbornými složkami Objednatele došlo ke změně zadání. Na základě tohoto 
důvodu je zapotřebí aktualizovat dokumentaci v rozsahu – Aktualizace ZP, Aktualizace EH, 
aktualizace SR a technických částí v návaznosti na koncepci elektrodispečinků v síti správce 
napájecí infrastruktury Objednatele. 

1.4 Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně 
rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele: 

Více práce  ................................................................................................................. 125.000,- Kč 
Méně práce ......................................................................................................................... - 0,- Kč 
Původní cena Díla ...................................................................................................2.870.000,- Kč 
Změna ceny Díla dle dodatku č. 2 ........................................................................... + 125.000,- Kč 
Nová cena díla bez DPH  .........................................................................................2.995.000,- Kč 

 

1.5 Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly na následujících změnách Smlouvy. 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

Článek 3., bod 3.3 zní nyní následovně:  

„3.  PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

3.3.1 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a 
předaný Projekt (jednostupňovou dokumentaci ve stupni projekt stavby) 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, přičemž 
maximální celková Cena Díla je: 

Celková cena Díla bez DPH: 2.995.000,- Kč 

(Slovy: dvamilionydevětsetdevadesátpěttisíc korun českých) 

Z toho:  

A) Cena za zpracování Projektu stavby bez DPH: 2.884.500,- Kč 
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Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním 
Projektu stavby mimo výkon autorského dozoru. 

B) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 110.500,- Kč 

Uvedená cena představuje pracnost 130 hodin při průměrné hodinové sazbě 
850,- 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.“ 

1.6 Smluvní strany se na základě projednání shora uvedené změny dohodly na změně Přílohy č. 4 
Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny Díla, která je nedílnou 
součástí tohoto dodatku. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů 
a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínů plnění Díla 
mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných 
nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat. 

2. Závěrečná ustanovení 

2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a 
fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu 
č. 4 Smlouvy. 

2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti 
beze změn.  

2.4 Tento Dodatek je vyhotoven ve (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) a 
Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

V Olomouci dne19.12.2019 V Praze dne 2.1.2020 

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

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. 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne 
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Příloha č. 4 

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, Rozpis ceny Díla  

 

Harmonogram plnění a fakturace: 
Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy 

Dokončení plnění: 
1. dílčí etapa:  SPLNĚNO 
Předmět díla v rozsahu – předání záměru projektu (ZP) včetně EH stavby po připomínkách 
Termín dodání - bude dokončeno a předáno do 3 měsíců od zahájení plnění. 
Fakturace v rozsahu 509 900Kč 
 
2. dílčí etapa: SPLNĚNO 
Předmět díla v rozsahu  - předání projektu stavby k připomínkám ¨ 
Termín dodání - bude dokončeno a předáno do 15.02.2019 (odsouhlasení ZP) 
Fakturace v rozsahu 84 000Kč 
 
3. dílčí etapa 
Předmět díla v rozsahu  – předání aktualizace záměru projektu (ZP) včetně EH stavby 
k připomínkám 
Termín dodání - bude dokončeno a předáno do 31.1.2020. 
Bez fakturace 
 
4. dílčí etapa 
Předmět díla v rozsahu  – předání aktualizace záměru projektu (ZP) včetně EH stavby  se 
zapracovanými připomínkami 
Termín dodání - bude dokončeno do 1. měsíce od ukončení připomínkového řízení 
Fakturace v rozsahu 125 000 Kč 
 
5. dílčí etapa 
Předmět díla v rozsahu  – předání DSP+ EH k připomínkám 
Termín dodání - bude dokončeno do 5. měsíce od vydání pokynu objednatele k dokončení 
projektu stavby po schválení ZP na CK MD 
Fakturace v rozsahu 1 539 900Kč 
 
6. dílčí etapa 
Předmět díla v rozsahu  – předání kompletní dokumentace DSP+ EH se zapracovanými 
připomínkami včetně podání žádosti o stavební povolení 
Termín dodání - bude dokončeno do 2. měsíců od ukončení připomínkového řízení 
Fakturace v rozsahu 1 026 600Kč 
 
7. dílčí etapa 
Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění 
stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby - předpokládaná doba 
délky realizace: v průběhu roku 2020 až 2022 (22 měsíců), vždy ale do ukončení stavebních prací 
na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby 
- bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a 
předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta). 
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- cena za výkon AD bude fakturována čtvrtletně po dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných 
hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností 
odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: 
datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost. 

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a 
nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění. 
 
Způsob provedení Díla (způsob plnění): 
 
Záměr projektu je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě. 

Projektovou dokumentaci k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v tištěné + 16x v digitální uzavřené 
formě. 

Projektovou dokumentaci je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené 
formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené 
formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené 
formě), 1x formát .xml. 

 
Způsob provedení Díla (způsob plnění): 
Záměr projektu k připomínkám je nutno vyhotovit  3x v digitální uzavřené formě a 1x v digitální 
otevřené formě. 
Záměr projektu je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě a 1x v digitální 
otevřené formě. 

Projektovou dokumentaci k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v tištěné + 16x v digitální uzavřené 
formě a 1x v digitální otevřené formě. 

Projektovou dokumentaci je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené 
formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené 
formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené 
formě), 1x formát .xml. 
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Rozpis Ceny Díla  

 

„Výstavba dispečerského pracoviště OŘ HK“ 

 

 Cena za zpracování dokumentace podle členění na základní a dodatečné služby: 

1. Základní služby  

Položka Popis Měrná 
jednotka 

Množství *) Jednotková 
cena *) 

Cena celkem 
*) 

 

1 Projekt stavby (v rozsahu Směrnice č. 
V – 2/2012  v platném zněn a dle 
požadavku VTP a ZTP)  

hod 
  204 000 Kč 

2 Dokumentace     

2.1 Zpracování dokumentace 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 

  1 640 500 Kč 

2.2 Zpracování  dokumentace - 
příloha G v rozsahu stanovení 
nákladů stavby a rozpočtů 
jednotlivých SO a PS dle 
směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 
v platném znění a dle 
požadavku VTP a ZTP 

hod 

  178 500 Kč 

2.3 Zpracování  dokumentace - 
příloha H v rozsahu dokladové 
části dle směrnice GŘ SŽDC č. 
11/2006 v platném zněn a dle 
požadavku VTP a ZTP 

hod 

  112 500 Kč 

2.4 Zpracování dokumentace – 
příloha I v rozsahu geodetické 
části dle směrnice GŘ SŽDC č. 
11/2006 v platném zněn a dle 
požadavku VTP a ZTP) 

hod 

  75 000 Kč 

3 Projednání a zapracování připomínek 
správců 

hod 
  102 000 Kč 

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

ks 
  90 000 Kč 

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

ks 
  30 000 Kč 
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Celkem za základní služby: 

(Původní cena dle SoD) 
2 432 500,- 

1.1. Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. 
V – 2/2012 v platném zněn a dle 
požadavku VTP a ZTP) „Výstavba 
dispečerského pracoviště OŘ HK“ dílčí 
část – oprava ED HK 

hod   119 000 Kč 

3.1. Projednání a zapracování připomínek 
správců „Výstavba dispečerského 
pracoviště OŘ HK“ dílčí část – oprava 
ED HK 

hod   51 000 Kč 

4.1. Definitivní odevzdání aktualizace ZP, 
dle SOD v listinné formě (dle 
požadavku VTP a ZTP) „Výstavba 
dispečerského pracoviště OŘ HK“ dílčí 
část – oprava ED HK 

ks   15 000 Kč 

5.1. Definitivní odevzdání aktualizace ZP, 
dle SOD v elektronické formě (dle 
požadavku VTP a ZTP) „Výstavba 
dispečerského pracoviště OŘ HK“ dílčí 
část – oprava ED HK 

ks   8 000 Kč 

Celkem navýšení základní služby dodatkem č.1: 193 000,- 

Celkem za základní služby po dodatku č.1 k SoD: 2 625 500,- 

 

 

1.2. Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. 
V – 2/2012 v platném zněn a dle 
požadavku VTP a ZTP) „Výstavba 
dispečerského pracoviště OŘ HK“ dílčí 
část – oprava ED HK 

hod   93 500 Kč 

3.2. Projednání a zapracování připomínek 
správců „Výstavba dispečerského 
pracoviště OŘ HK“ dílčí část – oprava 
ED HK 

hod   8 500 Kč 

4.2. Definitivní odevzdání aktualizace ZP, 
dle SOD v listinné formě (dle 
požadavku VTP a ZTP) „Výstavba 
dispečerského pracoviště OŘ HK“ dílčí 
část – oprava ED HK 

ks   15 000 Kč 

5.2. Definitivní odevzdání aktualizace ZP, 
dle SOD v elektronické formě (dle 
požadavku VTP a ZTP) „Výstavba 
dispečerského pracoviště OŘ HK“ dílčí 

ks   8 000 Kč 
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část – oprava ED HK 

Celkem navýšení základní služby dodatkem č.2: 125 000,- 

Celkem za základní služby po dodatku č.1 a 2  k 
SoD: 

2 750 500,- 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH 

 

2. Dodatečné služby   

Položka Popis Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jednotková 
cena *) 

Cena 
celkem *) 

6 Zajištění mapových podkladů km   1 500 Kč 

7 Geodetické práce km   4 500 Kč 

8 Inženýrská činnost zajišťující komplexní 
veřejnoprávní projednání a zajištění 
všech potřebných podkladů a certifikátů 
nutných k vydání územního rozhodnutí 
nebo územního souhlasu a stavebního 
povolení 

hod   60 000 Kč 

9 Posouzení vlivu stavby na životní 
prostředí  hod   51 000 Kč 

10 Výkon autorského dozoru při realizaci 
stavby 

hod   110 500 Kč 

11 Aktualizace ekonomického hodnocení 
(EH) pouze na opravu elektrodispečinku 
(ED) HK 

hod   8 500,- 

12 Aktualizace nákladů stavby a SR dle 
aktuální metodiky pro ZP ve všech 
profesích pouze na opravu 
elektrodispečinku (ED) HK 

hod   8 500,- 

Celkem za dodatečné služby po dodatku č.1: 244 500,- 

 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 

 



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

Doložka číslo: 557842

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 68f17e4b-5e46-4781-adb8-2fd72b136316

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

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

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.01.2020 10:54:00
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