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Dodatek č. 3 
 

ke smlouvě o dílo č.obj.: E617-S-557/2019; č. zhot.: 19-041.250 uzavřené dne 06. 03. 2019  
(dále též „Smlouva“) mezi: 

 
Objednatelem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, 
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, 

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc – organizační jednotka 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 2372 ze dne 28.2.2018 
 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

 
(dále jen „Objednatel“) 

 
a 
 

Zhotovitelem: 
Společníci Společnosti „SP + SEU_Pardubice – Stéblová_DSP“ založené Smlouvou o společnosti 

ze dne 27. 11. 2018, se sídlem na adrese Společníka 1 
 

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: SUDOP PRAHA a.s, Projektové středisko Hradec Králové 

Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové 
jako „Správce“ a „Společník 1“ 

 
a 

SUDOP EU a.s. 
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 21645 
zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem 

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 
jako „Společník 2“ 
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zastoupená společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 

25793349 na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze dne 27. 11. 2018 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci 
stavby: 

„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice 
nad Labem -Stéblová“ 

ISPROFOND: 5533520003 

PREAMBULE 
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto smluvního Dodatku č. 3 jsou následující 
skutečnosti, které Zhotovitel nemohl předvídat ani ovlivnit: 

- zařazení LDSž (Lokální distribuční soustava železnic) do stavby na základě závěrů pracovní porady 
konané 24.10.2019 v Olomouci v důsledku změny koncepce napájení všech technologických 
systémů. 

- vybudování ochranného plotu cca od km 8,2 do km 8,5 na základě podmínky obce Stéblová (č.j. 
OB/22/2019 ze dne 10.9.2019) uplatněné v rámci územního řízení, 

- úprava kolejového řešení z důvodu koordinace s opravnými pracemi Oblastního ředitelství Hradec 
Králové na zhlavích ŽST Pardubice – Rosice n/L  ( úprava napojení do nového stavu  kolejí č.7,9 a 11) 

- doplnění kolejiště o výhybku č.11 v ŽST Pardubice - Rosice n.L  z důvodu  koordinace 
s připravovanou stavbou  vlečky Pardubického spolku historie železniční dopravy  

- dosud nebylo vydáno pravomocné územní rozhodnutí stavby, kdy až do poloviny ledna 2020 běží  
lhůta dle §2 odst. 6 z.č. 416/2009 Sb., a v případě, že příslušný stavební úřad nezjistí osoby, které 
jsou  účastníky řízení na místo osob, které zemřely,  pak těmto osobám bude ustanoven opatrovník  
a bude možné pokračovat  v územním řízení,  není tudíž možné do technického řešení  DSP 
zapracovat případné podmínky pro umístění stavby. 

V návaznosti na shora uvedené skutečnosti se tak smluvní strany dohodly  na úpravě a doplnění článku 3., 
odst. 3.3, článku 5., odst. 5.16, a Příloh č.1, 4 a 5 Smlouvy. 

 

I. 

 

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly s odvoláním na ust. čl. 5 odst. 5.3. Smlouvy na 
úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E617-S-557/2019; č. zhot.: 19-041.250 takto: 

1. V Čl. 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY se zrušuje stávající text odst. 3.3 a 
nahrazuje se novým textem tohoto znění: 

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

 
Cena Díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 2 bez DPH:   56 598 000,00 Kč 
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 3  Smlouvy, bez DPH    2 148 000,00 Kč 
Celková Cena Díla včetně prací dle dodatku č. 3 Smlouvy bez DPH: 58 746 000,00 Kč 

slovy: padesátosmmilionůsedmsetčtyřicetšesttisíckorun českých 
 

2. V Příloze č. 1 Smlouvy - Specifikace Díla se vkládají za text „Součástí díla je rovněž zejména“ nové body, 
které zní 

• úprava napájení všech technologických systémů pomocí LDSž 
• návrh ochranného plotu cca od km 8,2 do km 8,5 u obce Stéblová 
• úprava kolejového řešení z důvodu koordinace s opravnými pracemi Oblastního ředitelství 

Hradec Králové na zhlavích ŽST Pardubice – Rosice n/L  ( úprava napojení do nového stavu  
kolejí č.7,9 a 11) 

• doplnění kolejiště o výhybku č.11 v ŽST Pardubice - Rosice n.L  z důvodu  koordinace 
s připravovanou stavbou  vlečky Pardubického spolku historie železniční dopravy  

3. V Příloze č. 4 Smlouvy - Rozpis Ceny Díla se vkládají nové položky č.23 až č. 26. Cena těchto 
dodatečných prací je ve výši 2 148 000 Kč bez DPH . 

Dále se pak v části „Cena díla“ navyšuje cena díla o částku dodatečných prací dle tohoto dodatku a 
v části „Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon 
autorského dozoru“ se navyšuje „Cena položky“ 2. Dílčí etapy o částku dodatečných prací dle tohoto 
dodatku, současně se mění cena „Celkem“. 

4. V Příloze č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění se mění termín 2. až 4. Dílčí etapy. 

5. V Čl. 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ se zrušuje stávající text odst. 5.16. Smlouvy a nahrazuje se novým 
textem tohoto znění: 

Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: 
 
Specifikace Díla 
 nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3 

Příloha č. 2: 
 

Obchodní podmínky OP/DSP/14/18 
 

Příloha č. 3: 
 
 
 

Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 
b) Všeobecné technické podmínky projekt stavby VTP/DSP/09/18 
c) Zvláštní technické podmínky ze dne 6. 9. 2018 

Příloha č. 4: 
 

Rozpis Ceny Díla 
 nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3 

Příloha č. 5: 
 

Harmonogram plnění 
 nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3 
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Příloha č. 6: 
 

Oprávněné osoby 
 

Příloha č. 7: 
 

Seznam požadovaných pojištění 
 

Příloha č. 8: 
 

Seznam poddodavatelů 
 znění ke dni podpisu dodatku č. 1 

Příloha č. 9: 
 

Související dokumenty 
 

Příloha č. 10:   
 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 
 

 

II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.obj.: E617-S-557/2019; č. zhot.: 19-041.250 nedotčená Dodatkem 
č. 3 se nemění. 

2. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve 4 (čtyřech) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 (dvě) vyhotovení a 
zhotovitel 2 (dvě) vyhotovení. 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. Přílohou Dodatku č. 3 a nedílnou součástí Smlouvy jsou: 

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): 
 

Specifikace díla  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3 

Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): 
 

Rozpis Ceny Díla 
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3 

Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy): 
 

Harmonogram plnění 
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3 

 
V Praze dne 21.1.2020 V Praze dne  

 

 

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

Ing. Mojmír Nejezchleb 
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

 

 

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

Ing. Tomáš Slavíček 
předseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s. 
  

 

 

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

Ing. Ivan Pomykáček 
místopředseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s. 
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..................................................... 

Ing. Tomáš Slavíček 
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze 

dne 27.11.2018 
SUDOP EU a.s. 

  

 

 

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

Ing. Ivan Pomykáček 
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci ze 

dne 27.11.2018 
SUDOP EU a.s. 
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Příloha č. 1 (Příloha č.1 Smlouvy) 

Specifikace Díla 

 

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) 
včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování 
dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 
309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

 

Součástí díla je rovněž zejména:   

- úprava napájení všech technologických systémů pomocí LDSž 

- návrh ochranného plotu cca od km 8,2 do km 8,5 u obce Stéblová 

- úprava kolejového řešení z důvodu koordinace s opravnými pracemi Oblastního ředitelství Hradec 
Králové na zhlavích ŽST Pardubice – Rosice n/L  ( úprava napojení do nového stavu  kolejí č.7,9 a 11) 

- doplnění kolejiště o výhybku č.11 v ŽST Pardubice - Rosice n.L  z důvodu  koordinace s připravovanou 
stavbou  vlečky Pardubického spolku historie železniční dopravy  

- prověření možnosti zrušení přejezdu P5352 (km 4,232) a jeho náhrada objízdnou komunikací  

- aktualizace seznamu pozemků dotčených stavbou a časově omezených vyjádření dokladové části DÚR; 

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh; 

- zpracování žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci 
Operačního programu Doprava (2014-2020); 

- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní 
technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění); 

- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnicemi 
Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému. 
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Příloha č.2 (Příloha č. 4 Smlouvy) 
Rozpis Ceny Díla 

 Cena za zpracování DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru: 

1.  Základní služby na zpracování DSP 

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 ZTP 

hod   40 320 000 

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   162 000 

3 

Kompletní dokladová část (v rozsahu 
přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 
11/2006 v platném zněn a dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské 
činnosti 

hod   1 698 000 

4 

Kompletní geodetická část (v rozsahu 
přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 
11/2006 v platném zněn a dle 
požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské 
činnosti 

hod   1 560 000 

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

ks   540 000 

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

ks   120 000 

Celkem za základní služby: 44 400 000 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
 
2. Dodatečné služby na zpracování DSP 

Položka Popis Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jednotková 
cena *) 

Cena 
celkem *) 

7 Aktualizace záměru projektu dle 
požadavku VTP a ZTP)  hod   438 000 

8 Zajištění mapových podkladů km   62 000 

9 Geodetické práce km   1 170 000 

10 Doplňující geotechnický průzkum pro 
železniční spodek km   910 000 

11 Doplňující geotechnický a stavebně 
technický průzkum staveb hod   1 902 000 
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12 Jiné průzkumy (např. pyrotechnický 
průzkum; pedologický průzkum atd.) hod   102 000 

13 Analýza a vyhodnocení rizik hod   78 000 

14 Zajištění vydání osvědčení o shodě 
notifikovanou osobou v přípravě hod   1 146 000 

15 Koordinátor BOZP v přípravě hod   66 000 

16 Zpracování žádosti o spolufinancování 
stavby dle požadavku VTP a ZTP hod   132 000 

17 

Zajištění technických podkladů pro 
vypracování zadávací dokumentace na 
výběr zhotovitele stavby dle 
požadavku VTP a ZTP 

hod   216 000 

18 Aktualizace posouzení vlivu stavby na 
životní prostředí   hod   1 656 000 

19 Vizualizace hod   1 602 000 

20 
Průkaz dopravně technologického a 
kapacitního charakteru pro 
připravované traťové úseky 

hod   276 000 

21 

aktualizace seznamu pozemků 
dotčených stavbou a časově 
omezených vyjádření dokladové části 
DÚR 

hod   396 000 

22 prověření možnosti zrušení přejezdu 
P5352 (km 4,232) hod   186 000 

23 úprava napájení všech 
technologických systémů pomocí LDSž hod   1 548 000 

24 ochranný plot u obce Stéblová 
od km 8,2 do 8,5 hod   360 000 

25 koordinace s opravnými pracemi OŘ 
na zhlavích ŽST Pardubice – Rosice n/L hod   180 000 

26 doplnění kolejiště o výhybku č 11 v 
ŽST Pardubice - Rosice n.L hod   60 000 

Celkem za dodatečné služby: 12 486 000 

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
 
3. Cena za výkon autorského dozoru 

Položka Popis Měrná 
jednotka 

Množství 
*) 

Jednotková 
cena *) 

Cena 
celkem *) 

27 
rozsah činnosti při výkonu autorského 
dozoru projektanta v rámci realizace 
Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek 

hod   1 860 000 

Celkem za AD: 1 860 000 

 
Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH. 
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Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou 
předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad „31“ měsíců) v celkovém počtu 1 550 hodin. Uvedená 
cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na 
činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace 
Stavby. 

 

 Cena Díla: 

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

58 746 000,00 Kč 12 336 660,00 Kč 71 082 660,00 Kč 

Z toho     

Cena za zpracování Projektu     

56 886 000,00 Kč 11 946 060,00 Kč 68 832 060,00 Kč 

Cena za výkon autorského dozoru     

1 860 000,00 Kč 390 600,00 Kč 2 250 600,00 Kč 

 

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

 

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

       1a.   Dílčí etapa 10 831 200,00 Kč 13 105 752,00 Kč 

       1b.   Dílčí etapa 582 000,00 Kč 704 220,00 Kč 

       2.   Dílčí etapa 18 394 800,00 Kč 22 257 708,00 Kč 

       3.   Dílčí etapa 10 831 200,00 Kč 13 105 752,00 Kč 

       4.   Dílčí etapa 16 246 800,00 Kč 19 658 628,00 Kč 

      3.   Výkon autorského dozoru 1 860 000,00 Kč 2 250 600,00 Kč 

Celkem: 58 746 000,00 Kč 71 082 660,00 Kč 

 
 
 



Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem - Stéblová 

Dodatek č. 3  

Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění 

Část Díla Doba plnění 
 

Popis činností prováděných v Dílčí etapě Podmínky dokončení Dílčí 
etapy 

Termín zahájení prací ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - - 
1a. Dílčí etapa do 6měsíců  

od nabytí účinnosti Smlouvy 
Fakturace 20% ceny DSP 

Předání doplňujících průzkumů Předávací protokol (pro Část Díla) 

1b. Dílčí etapa do 8 měsíců 
od nabytí účinnosti Smlouvy 

Fakturace 100% ceny za dodatečné 
služby dle Dodatku č. 1 

a dle Dodatku č. 2 

Aktualizace dokladové části DÚR 
prověření možnosti zrušení přejezdu P5352 (km 
4,232) 

Předávací protokol (pro Část Díla) 

2. Dílčí etapa do 12 měsíců 
od nabytí účinnosti Smlouvy 

Fakturace 30% ceny DSP  a  100%  ceny 
za dodatečné služby dle Dodatku č. 3 

DSP k připomínkovému řízení dle VTP, 
Průkaz dopravně technologického a kapacitního 
charakteru pro připravované traťové úseky 

Předávací protokol (pro Část Díla) 

3. Dílčí etapa do 15 měsíců 
od nabytí účinnosti Smlouvy 

Fakturace 20% ceny DSP  

DSP se zapracovanými připomínkami dle VTP Předávací protokol (pro Část Díla) 

4. Dílčí etapa do 17 měsíců 
od nabytí účinnosti Smlouvy 

Fakturace 30% ceny DSP 

Definitivní předání DSP s kompletní dokladovou 
částí se zapracovanými připomínkami z 
projednání, náklady a oceněnými soupisy prací ve 
struktuře dle VTP, návrhem ZTP na realizaci 
stavby a podání žádosti o stavební povolení 

Předávací protokol 
Kopie žádosti předaná Objednateli, 
potvrzená podatelnou stavebního 
úřadu 

5. Dílčí etapa do 31 měsíců 
(předpoklad 2/2021-8/2023) 

Fakturace AD s čtvrtletním plněním dle 
harmonogramu provádění stavby. 

Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; 
Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor 
ode dne zahájení realizace stavby do ukončení 
realizace stavby v předpokládané délce 31měsíců 

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

Termín dokončení 
Díla 

předpoklad do 31. 8. 2023 
(v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy) 

 Po ukončení přejímacího řízení 
Stavby a předložení výkazu 
poskytnutých služeb (o výkonu 
autorského dozoru projektanta) 
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