
Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha -  Brno -  Břeclav
dodatek č. 1

Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5575/2017,ZPH, číslo smlouvy Zhotovitele: 17320 205, ISPROFOND: 
521 351 0010, uzavřená dne 04.04.2018, (dále jen „Smlouva“) mezi

1. Objednatelem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy,
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitelem:

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80 
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088

zastoupená: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva
Ing. Ivanem Pornykáčkem, místopředsedou představenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

bankovní spojení: č.ú. .................................. vedený u ................................

jako „Správce“ a „Společník 1 “ 
a

SUDOP EU a.s.
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a,PSČ 130 00 
IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21645 

zastoupená: Ing. Tomášem Slavíčkem, statutárním ředitelem 

jako „Společník 2“

účastníci Společnosti „SP + SEU_VRT Praha -  Brno -  Břeclav_SP“ (dále jen Společnost)

založené v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 26.06.2017 podle ustanovení § 
2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem SUDOP PRAHA 
a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80, kdy správcem Společnosti je SUDOP PRAHA 
a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80, IČ: 25793349, která je zmocněna na 
základě Plné moci a citované smlouvy přijímat závazky a dostávat pokyny za a v zastoupení 
společníka, uzavřít smlouvu o dílo a plnit ji včetně plateb. Originál smlouvy o sdružení ve společnosti 
ze dne 26.06.2017, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění správce Společnosti, je součástí 
předložené nabídky.
(dále všichni též společně označováni jako jen „Zhotovitel“)

na zpracování studie proveditelnosti

„Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati
Praha -  Brno -  Břeclav“
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Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha -  Brno -  Břeclav
dodatek č. 1

Preambule
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je rozšíření předmětu plnění 
Díla a s tím související navýšení ceny za provedení Díla.

Předmět Díla bude rozšířen o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, 
a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
V souvislosti s tím dochází k navýšení ceny za provedení Díla, které je v souladu s ustanovením § 222, odst. 
6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ). Celkový 
cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca ......... ... původní hodnoty 
závazku ze Smlouvy. Úprava ceny za provedení Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1.

Důvodem rozšíření předmětu plnění Díla a navýšení ceny za provedení Díla je skutečnost, že v průběhu prací 
na studii proveditelnosti se ukázala vhodnost a potřeba rozšířit zadání této studie proveditelnosti. Jde nejen 
o vyvolaná návazná opatření na železniční síti Objednatele, ale i o vhodné náměty jednotlivých hodnotitelů.

Rozšíření předmětu Díla představuje následující plnění:

• Návrh alternativní trasy Praha - Bystřice u Benešova (200 km/h)
• Prodloužení trasy VRT Vranovice - Břeclav
• Napojení tratě 252 Křižanov / Velké Meziříčí na VRT
• Posouzení relace Vranovice - Znojmo
• Nová traťová spojka Jihlava - Okříšky
• Zkapacitnění trati 060 Poříčany -  Nymburk a její napojení na VRT
• SEA pilotních úseků dle Stavebního zákona
• Úpravy tratě Světlá nad Sázavou - Havlíčkův Brod (trať 225)
• Úpravy tratě Havlíčkův Brod - Dobronín (trať 225)

Zapracování rozšířeného rozsahu Díla je nedílnou součástí studie proveditelnosti, a proto je navýšení ceny 
za provedení Díla s tím spojené rovnoměrně rozloženo v čase do jednotlivých, dosud ze strany Zhotovitele, 
neodevzdaných dílčích plnění.

V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na úpravě článku 6, odst. 1. a 2 Smlouvy, článku 
14, odst. 13 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 5 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o 
podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení 
čl. 13, odst. 1. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5575/2017/PH, 
číslo smlouvy Zhotovitele: 17 320 205, takto:

1) Čl. 6 - Cena za provedení Díla
a) ruší se stávající text článku 6, odst. 1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena za provedení Díla dle Smlouvy, bez DPH 
Cena prací uvedených v dodatku č. 1, bez DPH 
Cena za provedení dle dodatku č. 1, bez DPH

16 955 200,- Kč 
. . ...... ............. 

20 753 400,- Kč

Rekapitulace:
Cena za provedení Díla dle dodatku č. 1, bez DPH 20 753 400,- Kč
DPH (základní sazba)__________________________________________________ 4 358 214,- Kč
Cena za provedení Díla dle dodatku č. 1, včetně DPH 25 111 614,-Kč

(dále jen „Cena Díla“)
b) ruší se stávající text článku 6, odst. 2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

2. Z toho dle jednotlivých dílčích plnění dle přílohy č. 1 této Smlouvy (Zvláštní podmínky):

a) První až třetí dílčí plnění (fakturace ceny ve výši cca .......% celkové ceny Díla):
C ena bez DPH ... ................... .. ..
DPH (základní sazba) .......................
Celková cena ..........................
Fakturu předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla.
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b) Čtvrté až páté dílčí plnění (fakturace ceny ve výši cca .......% celkové ceny Díla):
Cena bez DPH
DPH (základní sazba) 
Celková cena

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

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

Fakturu předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla. 

c) Šesté až osmé dílčí plnění (fakturace ceny ve výši cca . ........ celkové ceny Díla):
Cena bez DPH
DPH (základní sazba) 
Celková cena

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

Fakturu předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla. 

d) Deváté až desáté dílčí plnění (fakturace ceny ve výši cca ....... ... celkové ceny Díla):

Cena bez DPH
DPH (základní sazba) 
Celková cena

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

Fakturu předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části Díla. 

e) Jedenácté až dvanácté dílčí plnění (fakturace ceny ve výši cca . .. .... celkové ceny Díla):

Cena bez DPH
DPH (základní sazba) 
Celková cena

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

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

Fakturu předloží Zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této částí Díla.

2) ČI. 14 - Závěrečná ustanovení
- ruší se stávající text článku 14, odst. 13. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

13. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří její přílohy:

příloha č. 1 -  Zvláštní podmínky pro zpracování „Studie proveditelnosti vysokorychlostní tratí Praha -  
Brno -  Břeclav“
příloha č. 2 -  Seznam Kvalifikovaných osob a rozsah prací vykonávaných Kvalifikovanými osobami;
příloha č. 3 -  Seznam dalších osob podílejících se na Díle a rozsah prací vykonávaných těmito 
osobami;
příloha č. 4 -  Zadávací podmínky na Veřejnou zakázku;
příloha č. 5 -  Indikativní rozložení nabídkové ceny (Rozpis Ceny za provedení Díla)

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 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. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o 
registru smluv, v platném znění.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-5575/2017/PH, číslo smlouvy 
zhotovitele: 17 320 205, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v devíti (9) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží šest (6) 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři (3) vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.
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6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:

příloha č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) -  Indikativní rozložení nabídkové ceny (Rozpis Ceny za 
provedení Díla) - nové znění platné ke dni podpisu dodatku 6. 1

V Praze dne Q [  -01- 2020 V Praze dne 1 6 -12- 2019
Za Objednatele: Za Zhotovitele - SUDOP PRAHA a.s., Správce společnosti SP +

SEU_VRT Praha -  Brno -  Břeclav_SP:

Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha -  Brno -  Břeclav
___________ dodatek č. 1

Ing. Tomáš Slavíček Ing. Ivan Pomykáiček
předseda představenstva místopředseda představenstva 

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

Za SUDOP EU a.s., společníka 2 společnosti SP + SEU_VRT 
Praha -  Brno -  Břeclav_SP> na základě Plné moci a Smlouvy o 
společnosti ze dne 26.06.2017: /

Ing. Mojmír IJJejezphleb
náměstek^enerálolho ředitele 

pro modernizaci dráhy 
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace

^Ing. Tomáš Slavíček Ing. Ivan Pomykáček
předseda představenstva místopředseda představenstva 

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



Příloha č. 5
Indikativní rozložení nabídkové ceny (Rozpis Ceny za provedení Díla)

Celková cenaza  Dílo
. • r  ' . ■. . :■ t. _ .. ; ;; .

(tvořená následujícími položkami)

Jednotková
cena

Počet
hodin

Kč bez DPH

1) náklady ve d e n í projektu

Vedoucí týmu ......... ......... .............

Zástupce vedoucího týmu ......... ......... .............

ostatní personální náklady ......... ....... .............

činnosti dle dodatku č. 1 k SOD ......... ....... .............

ostatní náklady ...........

Z) náklady tý m u  specialista

2a) Specialista na životní prostředí ......... ......... .............

ostatní personální náklady ......... ......... ................

činnosti dle dodatku č. 1 k SOD ........ ......... .............

ostatní náklady .........

2b) Specialista na přepravní prognózu a dopravní 
modelování ......... ......... ................

ostatní personální náklady ......... ......... ................

činnosti dle dodatku č. 1 k SOD ......... ....... .............

ostatní náklady ...........

2c) Specialista na ekonomickou analýzu ......... ......... .............

ostatní personální náklady ......... ......... .............

činnosti dle dodatku č. 1 k SOD ......... ....... ...........

ostatní náklady .........

2d) Specialista na projektování dopravních staveb ......... ......... ...............

ostatní personální náklady ......... ......... ................

činnosti dle dodatku č. 1 k SOD ......... ......... ................

ostatní náklady ...........

2e) Specialista na technologická zařízení staveb ......... ......... .............

ostatní personální náklady ......... ......... .............

ostatní náklady .........
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2f) Specialista na dopravní technologii ......... ......... .............

ostatní personální náklady ......... ......... .............

činnosti dle dodatku č. 1 k SOD ......... ....... .............

ostatní náklady .........

2g) Specialista na železniční zabezpečovací zařízení ......... ....... .............

ostatní personální náklady ......... ....... .............

činnosti dle dodatku č. 1 k SOD ......... ....... .............

ostatní náklady .........

2h) Specialista na trakční vedení ......... ....... ...........
ostatní personální náklady ......... ....... ...........
ostatní náklady ......

2i) Specialista na silnoproudou technologii ......... ....... .............

ostatní personální náklady ......... ....... .............

činnosti dle dodatku č. 1 k SOD ......... ....... .............

ostatní náklady .........

3) ostatní náklady projektu .
...............

činnosti dle dodatku č. 1 k SOD .............
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