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Dodatek č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

č. smlouvy objednatele: S/294/013/2018 č. smlouvy zhotovitele: 2018/1015/0642 

evid. číslo registru VZ: 29418007  

„Semily ON – rekonstrukce“ 

Čl. 1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  

 Název: Správa železnic, státní organizace 
 Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČO: 70994234  
 DIČ: CZ70994234 
 Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 Zastoupená: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě 

pověření č. 2435 ze dne 9. 5. 2018 
 Bankovní spojení: xxx 
 .  
 Kontaktní osoby: 

a) ve věcech smluvních: Mgr. Filip Kudláček, tel.: 9723 42 048, kudlacek@szdc.cz 
  Ing. Jan Jirowetz, tel.: 9723 41 425, ORHKRzvz@szdc.cz. 
b) ve věcech technických:  Jaroslav Vdovičík, tel.: 602 771 324, vdovicik@szdc.cz 

 Bc. Martin Bulíř, tel.: 725 501 971, bulir@szdc.cz 
 

 Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Hradec Králové 
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26 
501 01 Hradec Králové 

(dále jen objednatel) 
 
1.2. Zhotovitel:  

 Název: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
 Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
 IČO: 25253361 
 DIČ: CZ25253361 
 Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441 
 Zastoupená: Ing. Martinem Kvirencem, předsedou představenstva  
 Bankovní spojení: xxx 
 Kontaktní osoby: 

a) ve věcech smluvních: xxx 
b) ve věcech technických:  xxx 
c) vedoucí prací:  xxx 

 
 

 Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele  

(dále jen zhotovitel) 
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I. Preambule 
 

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Semily ON – 

rekonstrukce“ uzavřené dne 4. 9. 2018, číslo smlouvy objednatele: S/294/013/2018, číslo smlouvy 
zhotovitele: 2018/1015/0642 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku 

v registru smluv, a to z následujících důvodů: 

 

V části STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝPRAVNÍ BUDOVY 

 D0 Buňka pokladní – ze strany ČD, a. s. byl vznesen požadavek na zachování prodeje jízdenek ve 
stanici – řešeno pronájmem kontejneru a jeho částečnou úpravou pro prodej jízdenek. Tato 
skutečnost vyvolala vícepráce, jejichž cena byla stanovena průzkumem trhu.  

 D1 Bednění přístřešku – objednatel požadoval doplnění bednění skladby konstrukce zastřešení, které 
nebylo obsaženo v projektu. Na přesazích střechy budovy bylo nutné provést doplnění palubovek 
včetně povrchové úpravy viditelných částí krovu dvojnásobnou lazurou. Tato skutečnost vyvolala 
vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 D2 Ostatní úpravy – objednatel požadoval doplnění osazení stříšky nad vchodem a osazení 
panikového kování do vnějších dveří. Dále bylo dle požadavků NIPI ČR nutné vybudování vodicích 
linií. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, jejichž cena byla stanovena částečně 
dle cenové soustavy ÚRS 2019 a částečně průzkumem trhu. 

 D3 Fasáda – objednatel požadoval změnu povrchové úpravy z důvodů zamezení trhlin ve fasádě po 
odlehčení budovy – na základě zápisu z kontrolního dne ze 14. 5. 2019. Tato skutečnost vyvolala 
méněpráce a vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 D4 Zdravotechnika – zařizovací předměty – navržené trezory již nebyly vyráběny – náhrada po 
dohodě s uživatelem pokladny. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, jejichž cena byla 
stanovena průzkumem trhu. 

 D5 Zdravotechnika – vnitřní vodovod – po zrušení veřejných WC bylo nutné napojení skladiště na 
přívod vody včetně podružného měření – toto nebylo v požadavcích na zpracování PD. Tato 
skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 D6 Konstrukce prosvětlovací – z důvodu možného znečištění sklepních prostor nebyly objednatelem 
požadovány světlíky před vstupními dveřmi. Tato skutečnost vyvolala méněpráce. 

 D7 Konstrukce suché výstavby – vzhledem k výsledkům mykologického průzkumu stávající stropní 
konstrukce musely být vyměněny stropní dřevěné trámy a provedena nová stropní konstrukce 
z ocelových profilů, trapézového plechu a betonu, čímž byla porušena stávající skladba stropu 
s vyhovující požární odolností – nutné nahrazení SDK podhledů za SDK s požární odolností. Tato 
skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 D8 Konstrukce zámečnické / hliníkové – ČD, a.s. požadovaly al. pokladní okna, což PD neřešila. Tato 
skutečnost vyvolala vícepráce, jejichž cena byla stanovena průzkumem trhu. 

 D9 Orientační systém – objednatelem byla požadována změna prosvětlené cedule označení stanice 
dle aktuálních vzorů. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, jejichž cena byla stanovena 
průzkumem trhu. 

 D10 Vzduchotechnika – z důvodu změny stropních konstrukcí a zajištění protipožární odolnosti VZT 
potrubí (viz bod D7) byla nutná PO izolace. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny 
dle původní smlouvy o dílo. 

 D11 Omítky, sanační omítky – objednatel po projednání s projektantem rozhodl o neprovedení 
sanační omítky ve sklepních prostorech. Tato skutečnost vyvolala méněpráce. 

 D12 Podlahy lité – částečná náhrada litých podlah podlahami z dlaždic (viz bod D13). Tato 
skutečnost vyvolala méněpráce. 

 D13 Podlahy z dlaždic, náhrada za podlahy lité – na základě zápisu z kontrolního dne ze 13. 2. 2019 
došlo k částečné záměně podlah litých za podlahy z dlaždic. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, 
které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 D14 Podlahy z dlaždic, vyrovnání ceny za staré schodiště – objednatelem byla požadována 
uživatelská změna povrchových úprav schodiště. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou 
naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 
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V části 06.1 SILNOPROUD VÝPRAVNÍ BUDOVA 

 D1 Změna kabeláže pro svítidla, čidla a ventilátory v prostorech s dřevěným stropem – z důvodu 
změny SDK požárního podhledu (viz bod D7 Stavební části) byly osazeny kabely s požární odolností. 
Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 
2019. 

 D2 Připojení ventilátorů, pisoárů, bojlerů – v PD nebylo s těmito pracemi uvažováno. Tato skutečnost 
vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 D3 Doplnění svítidel na fasádu – v PD byly řešeny pouze přívody bez osvětlovacích těles. Tato 
skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.  

 D4 Napojení buňky na pokladnu, úprava a doplnění rozvodu 230V – napojení náhradní pokladny 
(požadavek ČD, a. s., viz bod D0 Stavební části). Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou 
naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.  

 D5 Ukončení rozvodu stávající kabelové televize (KTS) a propojení s STA – v PD nebylo řešeno. 
Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 D6 Doplnění ORIENTAČNÍHO HLASOVÉHO MAJÁČKU – v PD nebylo řešeno, požadavek NIPI ČR. 
Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 D7 Doplnění nouzové signalizace z WC do m. 1.21 – nouzová signalizace z WC do pokladny – v PD 
nebylo řešeno, požadavek NIPI ČR. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny 
dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 D8 Příprava dálkového ovládání vstupu do veřejných toalet – objednatelem bylo požadováno 
doplnění osazení boxu pro zřízení interkomu u dveří a propojení do pokladny. Tato skutečnost 
vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 D9 Změna provedení RACK – náhrada za větší rozměr – požadavek ČD Telematika. Tato skutečnost 
vyvolala méněpráce a vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 

V části 06.2. SILNOPROUD PERON 

 D1 Drátěný žlab na peron – objednatel požadoval doplnění drátěného žlabu na peron. Tato 
skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 D2 Změna pozice přívodu 230V pro podsvícenou cedule stanice – objednatel požadoval doplnění el. 
přívodu pro označení stanice (viz bod D9 Stavební části). Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které 
jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 D3 Oprava ovládacího kabelu EOV a OSV – objednatel požadoval doplnění propojení ovládání EOV 
a DOOS z důvodu přemístění rozvaděčů z bývalé dopravní kanceláře. Tato skutečnost vyvolala 
vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 

V části PROVOZNÍ SOUBOR 01 SDĚL. A ZABEZP. ZAŘÍZENÍ 

 D1 19“ skříň R 01/01 – požadavek ČD Telematika na proměření vlastností kabelů po jejich přeložení. 
Tato skutečnost vyvolala vícepráce, jejichž cena byla stanovena průzkumem trhu. 

 D2 Vizuální informační systém – na základě vyvolaných změn v PS 01 bylo nutné provést 
rekonfiguraci serveru DDTS a informačního systému – opětovná rekonfigurace po změně počtu 
osvětlovacích okruhů – v PD bylo původně uvažováno pouze s jednou rekonfigurací. Tato skutečnost 
vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle původní smlouvy o dílo. 

 

V části SO 02 KOMUNIKACE 

 D1, D5 Zemní práce, Komunikace pozemní – po změření únosnosti zemní pláně vyvstala nutnost 
sanace zemní pláně pro pozemní komunikace. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou 
naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 D9 Ostatní konstrukce a práce, bourání – objednatelem byl požadován jiný typ obrubníků než ten, 
který byl uveden v PD – chybné označení typu obrubníku v PD. Tato skutečnost vyvolala méněpráce 
a vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 
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Původní cena díle dle Smlouvy o dílo (bez DPH): 29 312 825,16 Kč  
(slovy: dvacet devět milionů tři sta dvanáct tisíc osm set dvacet pět korun českých šestnáct haléřů). 
 

Celková výše víceprací činí: 1 308 179,54 Kč 
 (slovy: jeden milion tři sta osm tisíc jedno sto sedmdesát devět korun českých padesát čtyři haléřů). 

Celková výše méněprací činí: 641 640,08 Kč 
 (slovy: šest set čtyřicet jedna tisíc šest set čtyřicet korun českých osm haléřů). 

 
Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací a méněprací 
zvýšila o částku ve výši 666 539,46 Kč (slovy: šest set šedesát šest tisíc pět set třicet devět korun 
českých čtyřicet šest haléřů). 

Celková cena díla bez DPH tak po přepočtu činí 29 979 364,62 Kč (slovy: dvacet devět milionů 
devět set sedmdesát devět tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých šedesát dva haléřů). 

 

II. Změny smlouvy 

1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec: 

3.8.  V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 14. 8. 2018 se v části „Položkový soupis prací 
s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se „Soupis víceprací a méněprací“, který je přílohou Dodatku 
č. 1 upravují položky a množství měrných jednotek u následujících oddílů: 

STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝPRAVNÍ BUDOVY 

06.1 SILNOPROUD VÝPRAVNÍ BUDOVA 

06.2. SILNOPROUD PERON 

PROVOZNÍ SOUBOR 01 SDĚL. A ZABEZP. ZAŘÍZENÍ 

SO 02 KOMUNIKACE 

 
 

2) Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1., se mění a nově zní: 

5.1.  Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální 
a činí: 

 
 bez DPH: 29 979 364,62 Kč 

  slovy:  dvacet devět milionů devět set sedmdesát devět tisíc tři sta šedesát čtyři korun českých 
 šedesát dva haléřů. 

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech 
prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že 
nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré 
náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu. 

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH. 
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III. Závěrečná ustanovení 
 

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. 
 

2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má 
platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti 
dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv. 
 

3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které 
jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu 
neurčitou. 

 

 
Přílohy: Změnový list č. 1 
 Soupis víceprací a méněprací 
 
 
 

V Hradci Králové dne 17. 1. 2020 
Za objednatele: 

Otisk razítka:………………………………. 

 ………………………………………………….. 
 Ing. Lubor Hrubeš 

Správa železnic,  státní organizace 
 ředitel Oblastního ředitelství  
 Hradec Králové  

 
 
 
 

 
 
 

V Pardubicích dne 14. 1. 2020 
Za zhotovitele: 

Otisk razítka:………………………………. 

 ..……………………………………………. 
 Ing. Martin Kvirenc 
 Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
 předseda představenstva  
 
 

 
 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: ……………..   
 
Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější 
název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa 
železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá 
konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní 
organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou 
okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny. 



ZL č. 1   
 

 

1 

ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 
 

Č. j.: 34558/2019-SŽDC-OŘ HKR-SPS 

Název veřejné zakázky:  Semily ON - rekonstrukce 

Číslo registru/číslo původní Smlouvy:   29418007 / S/294/013/2018 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě:  1 

 

Změna se týká těchto SO, PS, JV:   STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝPRAVNÍ BUDOVY 
06.1 SILNOPROUD VÝPRAVNÍ BUDOVA 
06.2. SILNOPROUD PERON 
PROVOZNÍ SOUBOR 01 SDĚL. A ZABEZP. ZAŘÍZENÍ 
SO 02 KOMUNIKACE 

 

Iniciátor změny: objednatel 

 

Předběžný souhlas (kdy, kým): 13. 2. 2019, 14. 5. 2019 a 9. 10. 2019 Ing. Lubomír Snížek, NPI OŘ HK 

 

Důvod realizace ZBV před schválením ZL: nebezpečí z prodlení – prodlením s realizací prací by došlo 
k závažným ekonomickým škodám 

 

Stručný popis změny:   

De minimis § 222/4: 

 

V části STAVEBNÍ ÚPRAVY VÝPRAVNÍ BUDOVY 

 D0 Buňka pokladní – ze strany ČD, a. s. byl vznesen požadavek na zachování prodeje jízdenek ve 
stanici – řešeno pronájmem kontejneru a jeho částečnou úpravou pro prodej jízdenek. Tato 
skutečnost vyvolala vícepráce, jejichž cena byla stanovena průzkumem trhu.  

 D1 Bednění přístřešku – objednatel požadoval doplnění bednění skladby konstrukce zastřešení, 
které nebylo obsaženo v projektu. Na přesazích střechy budovy bylo nutné provést doplnění 
palubovek včetně povrchové úpravy viditelných částí krovu dvojnásobnou lazurou. Tato skutečnost 
vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 D2 Ostatní úpravy – objednatel požadoval doplnění osazení stříšky nad vchodem a osazení 
panikového kování do vnějších dveří. Dále bylo dle požadavků NIPI ČR nutné vybudování vodicích 
linií. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, jejichž cena byla stanovena částečně 
dle cenové soustavy ÚRS 2019 a částečně průzkumem trhu. 

 D3 Fasáda – objednatel požadoval změnu povrchové úpravy z důvodů zamezení trhlin ve fasádě po 
odlehčení budovy – na základě zápisu z kontrolního dne ze 14. 5. 2019. Tato skutečnost vyvolala 
méněpráce a vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 D4 Zdravotechnika – zařizovací předměty – navržené trezory již nebyly vyráběny – náhrada po 
dohodě s uživatelem pokladny. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, jejichž cena byla 
stanovena průzkumem trhu. 

 D5 Zdravotechnika – vnitřní vodovod – po zrušení veřejných WC bylo nutné napojení skladiště na 
přívod vody včetně podružného měření – toto nebylo v požadavcích na zpracování PD. Tato 
skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 D6 Konstrukce prosvětlovací – z důvodu možného znečištění sklepních prostor nebyly objednatelem 
požadovány světlíky před vstupními dveřmi. Tato skutečnost vyvolala méněpráce. 

 D7 Konstrukce suché výstavby – vzhledem k výsledkům mykologického průzkumu stávající stropní 
konstrukce musely být vyměněny stropní dřevěné trámy a provedena nová stropní konstrukce 
z ocelových profilů, trapézového plechu a betonu, čímž byla porušena stávající skladba stropu 
s vyhovující požární odolností – nutné nahrazení SDK podhledů za SDK s požární odolností. Tato 
skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 D8 Konstrukce zámečnické / hliníkové – ČD, a.s. požadovaly al. pokladní okna, což PD neřešila. 
Tato skutečnost vyvolala vícepráce, jejichž cena byla stanovena průzkumem trhu. 
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 D9 Orientační systém – objednatelem byla požadována změna prosvětlené cedule označení stanice 
dle aktuálních vzorů. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, jejichž cena byla stanovena 
průzkumem trhu. 

 D10 Vzduchotechnika – z důvodu změny stropních konstrukcí a zajištění protipožární odolnosti VZT 
potrubí (viz bod D7) byla nutná PO izolace. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny 
dle původní smlouvy o dílo. 

 D11 Omítky, sanační omítky – objednatel po projednání s projektantem rozhodl o neprovedení 
sanační omítky ve sklepních prostorech. Tato skutečnost vyvolala méněpráce. 

 D12 Podlahy lité – částečná náhrada litých podlah podlahami z dlaždic (viz bod D13). Tato 
skutečnost vyvolala méněpráce. 

 D13 Podlahy z dlaždic, náhrada za podlahy lité – na základě zápisu z kontrolního dne ze 13. 2. 2019 
došlo k částečné záměně podlah litých za podlahy z dlaždic. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, 
které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 D14 Podlahy z dlaždic, vyrovnání ceny za staré schodiště – objednatelem byla požadována 
uživatelská změna povrchových úprav schodiště. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou 
naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 
 
 

V části 06.1 SILNOPROUD VÝPRAVNÍ BUDOVA 

 D1 Změna kabeláže pro svítidla, čidla a ventilátory v prostorech s dřevěným stropem – z důvodu 
změny SDK požárního podhledu (viz bod D7 Stavební části) byly osazeny kabely s požární 
odolností. Tato skutečnost vyvolala méněpráce a vícepráce, které jsou naceněny dle cenové 
soustavy ÚRS 2019. 

 D2 Připojení ventilátorů, pisoárů, bojlerů – v PD nebylo s těmito pracemi uvažováno. Tato skutečnost 
vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 D3 Doplnění svítidel na fasádu – v PD byly řešeny pouze přívody bez osvětlovacích těles. Tato 
skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.  

 D4 Napojení buňky na pokladnu, úprava a doplnění rozvodu 230V – napojení náhradní pokladny 
(požadavek ČD, a. s., viz bod D0 Stavební části). Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou 
naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019.  

 D5 Ukončení rozvodu stávající kabelové televize (KTS) a propojení s STA – v PD nebylo řešeno. 
Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 D6 Doplnění ORIENTAČNÍHO HLASOVÉHO MAJÁČKU – v PD nebylo řešeno, požadavek NIPI ČR. 
Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 D7 Doplnění nouzové signalizace z WC do m. 1.21 – nouzová signalizace z WC do pokladny – v PD 
nebylo řešeno, požadavek NIPI ČR. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny 
dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 D8 Příprava dálkového ovládání vstupu do veřejných toalet – objednatelem bylo požadováno 
doplnění osazení boxu pro zřízení interkomu u dveří a propojení do pokladny. Tato skutečnost 
vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 D9 Změna provedení RACK – náhrada za větší rozměr – požadavek ČD Telematika. Tato skutečnost 
vyvolala méněpráce a vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 

V části 06.2. SILNOPROUD PERON 

 D1 Drátěný žlab na peron – objednatel požadoval doplnění drátěného žlabu na peron. Tato 
skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 D2 Změna pozice přívodu 230V pro podsvícenou cedule stanice – objednatel požadoval doplnění el. 
přívodu pro označení stanice (viz bod D9 Stavební části). Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které 
jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 D3 Oprava ovládacího kabelu EOV a OSV – objednatel požadoval doplnění propojení ovládání EOV 
a DOOS z důvodu přemístění rozvaděčů z bývalé dopravní kanceláře. Tato skutečnost vyvolala 
vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 

V části PROVOZNÍ SOUBOR 01 SDĚL. A ZABEZP. ZAŘÍZENÍ 

 D1 19“ skříň R 01/01 – požadavek ČD Telematika na proměření vlastností kabelů po jejich přeložení. 
Tato skutečnost vyvolala vícepráce, jejichž cena byla stanovena průzkumem trhu. 

 D2 Vizuální informační systém – na základě vyvolaných změn v PS 01 bylo nutné provést 
rekonfiguraci serveru DDTS a informačního systému – opětovná rekonfigurace po změně počtu 
osvětlovacích okruhů - v PD bylo původně uvažováno pouze s jednou rekonfigurací. Tato skutečnost 
vyvolala vícepráce, které jsou naceněny dle původní smlouvy o dílo. 
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V části SO 02 KOMUNIKACE 

 D1, D5 Zemní práce, Komunikace pozemní – po změření únosnosti zemní pláně vyvstala nutnost 
sanace zemní pláně pro pozemní komunikace. Tato skutečnost vyvolala vícepráce, které jsou 
naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 D9 Ostatní konstrukce a práce, bourání – objednatelem byl požadován jiný typ obrubníků než ten, 
který byl uveden v PD – chybné označení typu obrubníku v PD. Tato skutečnost vyvolala méněpráce 
a vícepráce, které jsou naceněny dle cenové soustavy ÚRS 2019. 

 

 
 

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 29 312 825,16 Kč 

Celkem vícepráce z předkládaného ZL činí 1 308 179,54 Kč, tj. 4,46 % z ceny dle SOD.    

Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí  641 640,08 Kč, tj. 2,19 % z ceny dle SOD.  

Celkový objem změn z předkládaného ZL činí 1 949 819,46 Kč, tj. 6,65 % z ceny dle SOD.  

Celkem saldo z předkládaného ZL činí 666 539,46 Kč, tj. 2,27 % z ceny dle SOD.   

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒  

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:  ANO ☐ NE ☒  

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/4 

Osoba odpovědná za vznik víceprací: nelze stanovit 

 

 

 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:  

SCHVALUJI  x  

ZAMÍTÁM ☐  

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐  
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Finanční vyjádření změn podle § 222/4 v Kč oproti SOD včetně dodatků: 

PS, SO, JV Cena dle SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

STAVEBNÍ 
ÚPRAVY 

VÝPRAVNÍ 
BUDOVY  

15 981 439,90 857 746,48 617 986,06 16 221 200,32 

06.1 
SILNOPROUD 

VÝPRAVNÍ 
BUDOVA 

1 683 372,87 73 627,16 0 1 757 000,03 

06.2. 
SILNOPROUD 

PERON 

345 634,25 53 538,61 0 399 172,86 

PROVOZNÍ 
SOUBOR 01 

SDĚL. A 
ZABEZP. 
ZAŘÍZENÍ 

1 654 322,48 152 367,37 0 1 806 689,85 

SO 02 
KOMUNIKACE 

3 640 342,26 170 899,92 23 654,02 3 787 588,16 

CELKEM 29 312 825,16 1 308 179,54 641 640,08 29 979 364,62 

 
 
 
 
 
 
1) Návrh změny vypracoval, jméno funkce organizace  
  

Jméno:          Datum: 6. 1. 2020           Podpis   

Ing. Petr Bedlivý, systémový specialista, SŽDC s.o. 

 

2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt  

  

Jméno:          Datum: 10. 1. 2020        Podpis   

Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  

3) Stanovisko TDS/Správce stavby:    Doporučuji x  Nedoporučuji☐  

  

Jméno:           Datum: 10. 1. 2020        Podpis   

Jaroslav Vdovičík 
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4) Stanovisko přednosty odborné správy:   Doporučuji x  Nedoporučuji☐  

Jméno:           Datum: 10. 1. 2020        Podpis   

Ing. Kateřina Obermajerová 

 

5) Stanovisko odb. právního OŘ:     Doporučuji x Nedoporučuji☐  

  

Jméno:           Datum: 13. 1. 2020        Podpis  

Mgr. Filip Kudláček  

6) Stanovisko odb. VZ OŘ:     Doporučuji x Nedoporučuji☐  

  

Jméno:           Datum: 13. 1. 2020        Podpis   

Ing. Jan Jirowetz  

7) Stanovisko NPI:      Doporučuji x Nedoporučuji☐  

  

Jméno:           Datum: 13. 1. 2020        Podpis  

Ing. Lubomír Snížek  

8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:   Schvaluji   x Zamítám☐ 

  

Jméno:           Datum: 13. 1. 2020        Podpis   

Ing. Lubor Hrubeš  

 

 

Přílohy:  

Soupis víceprací a méněprací 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14.11.2019

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sazba daně Základ daně Výše daně
139 973,2921,00% 666 539,46

1015/18/026
Semily ON - rekonstrukce - ZL 01

666 539,46

0,00 0,0015,00%

CZK 806 512,75
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1015/18/026

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 
 

Cena s DPH [CZK]

290 110,11239 760,42

666 539,46 806 512,75

01 Stavební úpravy

Kód

Semily ON - rekonstrukce - ZL 01

14.11.2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

Komunikace 178 167,54
184 364,52
64 781,72
89 088,86

147 245,90

Silnoproud, výpravní budova
Silnoproud, peron
PS 01, SZZ

53 538,61
73 627,16

152 367,37
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