
Číslo SOD objednatele ČR-SPÚ: 368-2020-571101/1                             Číslo SOD zhotovitele: 220023SPÚ 

Číslo SOD objednatele ŘSD ČR: 03PT-004315 

 

 

DODATEK č .  1  

SMLOUVY  O  DÍLO ze dne 17.6 .2020 
 

jejímž předmětem je "Realizace společných zařízení JPÚ v k. ú. Pustějov 1. etapa“ uzavřená 
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen „občanský zákoník“) 
 
 

Smluvní strany: 

Objednatel č. 1:                                     Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
                                                                se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3 
                                                                  Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
sídlo:                                                         Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského 
                                                                  pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
v záležitostech naplnění smlouvy 
je oprávněn jednat:                                    
bankovní spojení:                                     Česká národní banka 
číslo účtu:                                                 3723001/0710 
IČO:                                                          01312774 
DIČ:                                                          CZ01312774 

a 

Objednatel č. 2:                                    Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“), 
                                                               se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 
                                                                  Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
                                                                  Šumavská 33, 659 99 Brno 
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno 
bankovní spojení:                                      ČNB    
číslo účtu:                                                  20001-15937031/0710 
IČ:                                                              5993390 
DIČ:                                                           CZ65993390 

(objednatel č. 1 a objednatel č. 2 dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:                                            SILNICE MORAVA s.r.o. 
                                                              Revoluční 904/30, 794 01, Krnov 
zastoupený:                                             Daliborem Tesařem, jednatelem 

Lukášem Trávníčkem, obchodním ředitelem 
na základě plné moci 

v technických záležitostech  
je oprávněn jednat:                                  
bankovní spojení:    ČSOB a.s. 
číslo účtu:                                               166058472/0300 
IČO:                                                        25357352 
DIČ:                                                        CZ25357352                                                                                                                           
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 7634 
(dále jen „zhotovitel“)  



Čl. I. 
Předmět dodatku 

 
1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení díla (stavby) s názvem 

Realizace společných zařízení JPÚ v k. ú. Pustějov 1. etapa (dále jen „dílo“) je 
provedení dodatečných stavebních prací. 
 

2. Dodatečné stavební práce se týkají polních cest HPC1 a VPC2.  
 

Předmět změny č. 1 – stavební objekt SO101 polní cesta HPC1 – zajištění 
požadavků správce telekomunikačního vedení CETIN doplněním chrániček. 

Trasu polní cesty HPC1 křižuje na začátku úseku podzemní telekomunikační vedení 
ve správě společnosti CETIN. Aktuálním požadavkem správce bylo po obnažení 
stávajícího vedení ho následně vložit do chráničky a zároveň doplnit rezervní 
chráničku.  

Požadované práce a způsob osazení chrániček společnosti CETIN je položkově 
doplněn včetně nových částek do soupisu prací.  

 

Předmět změny č. 2 – stavební objekty SO101 a SO102 polní cesty HPC1 a VPC2 
– změny v nakládání a odvozu přebytečné zeminy. 

Přebytečné výkopky zeminy měly být dle původního rozpočtu odváženy na 
regulovanou skládku. Na základě dohody s místním uživatelem přilehlých pozemků, 
bude přebytečná zemina rozprostřena na parcely podél budovaných cest. Změny 
v délce odvozu, bez plánovaných úhrad poplatku za skládku, včetně všech přesunů 
hmot je nutné řešit novými položkami v rozpočtu.  

Nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu 
a prací ve vztahu k nahrazovaným položkám (viz změna č. 4). Cena prací podle 
nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným 
položkám nižší. 

 

Předmět změny č. 3 - celkové zhodnocení stavby po dokončení – odpočet při 
stanovení konečných výměr. 

V soupisu prací (výkazu výměr) byly některé položky předimenzovány a mnohé 
položky, týkající se zejména přesunů zeminy byly nahrazeny, tudíž jsou posuzovány 
jako nerealizované. 

Po dokončení stavebních prací dle výkazu výměr nebyla část položek prostavěna, a 
vznikl konečný zůstatek nerealizovaných prací k odpočtu. 

 
 

3. Dodatečné stavební práce nebyly svým rozsahem obsaženy v původních 
zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně 
nepředvídaných okolností. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro 
provedení původní zakázky a nemohou být technicky odděleny od původní 
zakázky. 

 
 



Čl. III. 
Cena za dodatečné stavební práce 

 
1. Cena za provedení dodatečných stavebních prací byla stanovena zpracovaným 

položkovým rozpočtem ze dne 30. 9. 2020 a vychází z nabídkových cen soupisu 
prací, který je součástí původní smlouvy o dílo. Položky, které nejsou zahrnuty 
v původním krycím listu, byly stanoveny podle cenové soustavy ÚRS. 

Rozdíl odpočtu a přípočtu dodatečných stavebních prací činí 

                                                                                  - 370 468,59 Kč bez DPH 

   - 448 266,99 Kč vč. DPH. 

2. Celková cena za provedení díla po provedení dodatečných stavebních prací: 

bez DPH činí                                                                      4 845 716,71 Kč 

DPH 21% činí                                                                    1 017 600,51 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                   5 863 317,22 Kč 

  

3. Rozpočet ceny za provedení dodatečných stavebních prací je uveden v příloze, 
která je nedílnou součástí dodatku č. 1. 

 

 

Čl. IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jeho podpisu stranami. 

2. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších 
částech beze změn. 

3. Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly a souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, 
že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
tohoto připojují své podpisy. 

4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními 
stranami. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 
uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto 
smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, 
nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

 

 

 



 

Za objednatele:  
 
V Ostravě 18.11.2020 

 

V Brně 13.11.2020 
   

………………………………………….  …………………………………………. 

Mgr. Dana Lišková  Mgr. David Fiala 
ředitelka KPÚ pro MSK  ředitel ŘSD ČR, Závodu Brno 

 
 
 

 
 

Za zhotovitele: 

 

 

 
V Krnově 3.11.2020 

 
 

  

 

………………………………………….   

Lukáš Trávníček   

SILNICE MORAVA s.r.o., 
na základě plné moci 

    



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Pust�jov Datum: 30.9.2020

Zadavatel: I�: 01312774

�R - SPÚ, KPÚ pro MoSK, pobo�ka Nový Ji�ín DI�: CZ01312774

Uchaze�: I�: 25357352
DI�: CZ25357352

Projektant: I�: 25576992
AGERIS s.r.o. DI�: CZ25576992

Zpracovatel: I�:
 DI�:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní
snížená
zákl. p�enesená
sníž. p�enesená
nulová

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKT� STAVBY A SOUPIS� MÉN�PRACÍ

Kód: 15036
Stavba:

Místo: Pust�jov Datum:

Zadavatel: �R - SPÚ, KPÚ pro MoSK, pobo�ka Nový JiProjektant:
Uchaze�: SILNICE MORAVA s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

� STA

STA

-370 468,59 -448 266,99

15036-
1

SO101 Polní cesta HPC1 -256 870,34 -310 813,11

15036-
2

SO102 Polní cesta VPC2 -61 898,25 -74 896,88

30.09.2020

AGERIS s.r.o.
 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Spole�ná za�ízení v k. ú. Pust�jov

21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00
0,00% 0,00 0,00

CZK -448 266,99

15036
Spole�ná za�ízení v k. ú. Pust�jov

SILNICE MORAVA s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 
soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' ozna�eny popisem 'CS ÚRS' a úrovní p�íslušného 

-370 468,59

Sazba dan� Základ dan� Výše dan�
21,00% -370 468,59 -77 798,40
15,00% 0,00 0,00



� STA
15036-
3

Vedlejší a ostatní náklady -51 700,00 -62 557,00



SOUPIS MÉN�PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pust�jov Datum: 30.09.2020

Zadavatel: �R - SPÚ, KPÚ pro MoSK, pobo�ka Nový Ji�ín Projektant: AGERIS s.r.o.

Uchaze�: SILNICE MORAVA s.r.o. Zpracovatel:  

P
�

T
yp

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -256 870,34
Soupis celkem -256 870,34
Soupis víceprací 175 821,96

139601102 Ru�ní výkop jam, rýh a šachet v hornin� t�. 3, m3 5,76 1 100,00 6 336,00

obnažení vedení CETIN + výkop pro novou chráni�ku 8*0,6*1,2=5,76 5,76

6 K 162401102
Vodorovné p�emíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prost�edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny t�. 1 až 4 na vzdálenost p�es 1 500 do 2 000 m

m3 1 388,14 41,80 58 024,25

VV 1 388,14 "odvoz ornice do 2 km na pozemky ur�ené investorem" 1 388,14

290,2 (pol.3) = 58,2 + 232,0, (odvoz na meziskládku) 290,2

p�esun z meziskládky zp�t na stavbu 1085,3 1 085,30

odkopy chráni�ka CETIN a odkopy pro dlažbu 6,32 x2 (tam a zp�t) 12,64

162651111
Vodorovné��������	
���������������������
�
������
�
�������

�	�����
�����������
���� 
m3 290,20 120,24 34 892,95

odvoz podornice z meziskládky na plochu Zemspolu do 4km (místo skládky 
Bernartice) 290,20

58,20 "výkopy" SO 101 58,20

232,00 "rýhy" SO 101 232,00

7 K 167101101
Nakládání, skládání a p�ekládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
nakládání, množství do 100 m3, z hornin t�. 1 až 4

m3 296,52 88,00 26 093,76

 naložení na meziskládce, 290,2 (pol.3) = 58,2 + 232,0 290,20

 naložení na meziskládce, 6,32 6,32

M88-1 Dodávka a montáž p�lené chráni�ky AROT, DN 100 m     12,00000 1 000,00 12 000,00
2x 6m 12,00000

M88-2 Dodávka a montáž náhradního prostupu z chráni�ky Kopoflex, DN 110
m 8,00 682,00 5 456,00

8 8,00

Zásyp chráni�ek v�. hutn�ní m3 5,76 200,00 1 152,00

zp�tný zásyp chráni�ek vedení CETIN 5,76

47 K 998225111
P�esun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živi�ným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 2 897,00 11,00 31 867,00

4720 (všechny ŠD 2,2  + živice 2,4 + kostky) - 1 823,6 = 2 897 2 897,00

Soupis mén�prací -432 692,30

24 K 561121111

Z�ízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevn�né 
zeminy MZ bez p�idání pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s 
rozprost�ením, vlh�ením, promísením a zhutn�ním, tlouš�ka po zhutn�ní 
150 mm

m2 -3 494,80 49,50 -172 992,60

3494,79 "dopln�ní výkopu stabiliza�ní zeminou" 3 494,80

25 M 583312010

Kamenivo p�írodní t�žené pro stavební ú�ely  PTK  (drobné, hrubé, 

št�rkopísky) kamenivo mimo normu št�rkopísek net�íd�ný (stabiliza�ní 

zemina)

t -1 153,30 198,90 -229 391,40

35 K 599142111
Úprava zálivky dilata�ních nebo pracovních spár v cementobetonovém 
krytu, hloubky do 40 mm, ší�ky p�es 20 do 40 mm

m -1,00 176,00 -176,00

"kolem nových obrubník�" -1,0

42 M 583801100

Výrobky loma�ské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, 

krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula (materiálová skupina 

I/2) 10 II A výb�rové  (1t=5,2 m2)

t -10,00 2 970,00 -29 700,00

P
�Poznámka k položce:

kostka o rozm�ru 0,1 x 0,1 x 0,1 m

43 K 916131213
Osazení silni�ního obrubníku betonového se z�ízením lože, s vypln�ním 
a zat�ením spár cementovou maltou stojatého s bo�ní op�rou z betonu 
prostého t�. C 20/25 XF3, do lože z betonu prostého téže zna�ky

m -1,00 234,30 -234,30

Spole�ná za�ízení v k. ú. Pust�jov

15036-1 - SO101 Polní cesta HPC1



P
�Poznámka k položce:

betonové lože z betonu C20/25 XF3 tl. 25 cm

VV skute�nost 36 - 37 = -1 -1,00

44 M 592174680
Obrubníky betonové a železobetonové obrubník silni�ní nájezdový 

Standard   100 x 15 x 15
kus -1,00 121,00 -121,00

48 K 919112111
�ezání dilata�ních spár v živi�ném krytu p�í�ných nebo podélných, ší�ky 
4 mm, hloubky do 60 mm

m -1,00 77,00 -77,00

skute�nost 36 - 37 = -1



SOUPIS MÉN�PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pust�jov Datum: 30.09.2020

Zadavatel: �R - SPÚ, KPÚ pro MoSK, pobo�ka Nový Ji�ín Projektant: AGERIS s.r.o.

Uchaze�: SILNICE MORAVA s.r.o. Zpracovatel:  

P
�

T
yp

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -61 898,25
Soupis celkem -61 898,25
Soupis víceprací 45 473,65

5 K 162401102
Vodorovné p�emíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prost�edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny t�. 1 až 4 na vzdálenost p�es 1 500 do 2 000 m

m3 273,10 41,80 11 415,58

VV 103,2 + 169,90 = 273,1 (odvoz na meziskládku do 2km, ne na p�v.uvažovanou skládku) 273,1

162651111
Vodorovné��������	
���������������������
�
������
�
�������

�	�����
�����������
���� 
m3 169,90 120,24 20 428,37

odvoz podornice z meziskládky na plochu Zemspolu do 4km (místo skládky 
Bernartice) 169,90

84,39 "planimetrováno z p�í�ných �ez�" 84,40
3,0*1,0*1,0*4 "zasakovací jímky v km 0,100; 0,200; 0,300; 0,342 50" 12,00
3,0*1,0*0,75*4 "krytí zasakovací jímky" 9,00

161,27*0,4 "odstran�ní podloží ur�eného pro vým�nu v km 0,310 - 0,343 32" 64,50

35 K 998225111
P�esun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živi�ným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 1 239,06 11,00 13 629,71

1502,3641-263,3 = 1239,0641 1 239,06

Soupis mén�prací -107 371,90

6 K 162701105
Vodorovné p�emíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prost�edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny t�. 1 až 4 na vzdálenost p�es 9 000 do 10 000 m

m3 -187,80 176,00 -33 052,80

P
�Poznámka k položce:

Odvoz na skládku Bernartice nad Odrou 16 km.

VV 169,90 "výkopy" 169,90
VV 103,20 "rýhy" 103,20
VV -18,60 "násypy" -18,60
VV -131,20 "chyb�jící zemina násyp� cesty HPC1" -131,20

VV 161,27*0,4 "odstran�ní podloží ur�eného pro vým�nu v km 0,310 - 0,343 32" 64,50

VV Sou�et 187,80

7 K 162701109

Vodorovné p�emíst�ní výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prost�edku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny t�. 1 až 4 na vzdálenost P�íplatek k cen� za každých 
dalších i zapo�atých 1 000 m

m3 -1 126,80 1,00 -1 126,80

VV 187,80*6 "p�íplatek za dalších 6 km na skládku ve Bernartice nad Odrou 16 km" 1 126,80

11 K
171201104
R

Likvidace p�ebytk� zeminy v souladu se zk. O odpadech � 185/2001 Sb. 
v platném zn�ní.

m3 -187,80 220,00 -41 316,00

P
�Poznámka k položce:

Sou�ástí položky jsou p�esuny a pot�ebná manipulace se zeminou, v�etn� p�ípadných 

poplatk� za uložení na skládku.

VV 187,80 "uložení na skládce" 187,80

26 K 561061121

Z�ízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, 
cementem nebo sm�snými pojivy (materiál ve specifikaci) s 
rozprost�ením, promísením, vlh�ením, zhutn�ním a ošet�ením vodou 
plochy p�es 1 000 do 5 000 m2, tlouš�ka po zhutn�ní p�es 350 do 400

m2 -76,30 46,90 -3 578,50

VV 1500,39 "stabilizace vápnem 3,0 %, do hloubky 40 cm v km 0,000 - 0,310"

27 M 585301600
Vápna pro stavební ú�ely mleté �SN EN 459-1 CL 90 JM  nehašené        

VL
t -1,55 2 524,10 -3 912,40

VV 76,3*0,4*0,03*1,7 "3,0 % CaO do hloubky 0,4 m; 1,7 t/m3"

30 K 564752111
Podklad nebo kryt z vibrovaného št�rku VŠ s rozprost�ením, vlh�ením a 
zhutn�ním, po zhutn�ní tl. 150 mm

m2 -76,30 147,40 -11 246,60

VV "VŠ f 32 - 63, planimetrováno z p�í�ných �ez�"

Spole�ná za�ízení v k. ú. Pust�jov

15036-2 SO 102 Polní cesta VPC2



32 K 564801111
Podklad ze št�rkodrti ŠD s rozprost�ením a zhutn�ním, po zhutn�ní tl. 30 
mm

m2 -76,30 34,10 -2 601,80

VV "št�rk 16 - 22 veválcovaný po osetí, p�írodní"

33 K 564811111
Podklad ze št�rkodrti ŠD s rozprost�ením a zhutn�ním, po zhutn�ní tl. 50 
mm

m2 -76,30 45,70 -3 486,90

VV "zatrav�ovací vrstva se št�rkem 16 - 32; 50 % hlíny"

34 K 564851111
Podklad ze št�rkodrti ŠD s rozprost�ením a zhutn�ním, po zhutn�ní tl. 
150 mm

m2 -76,30 92,40 -7 050,10

VV "ŠDb f 0 - 63, p�írodní; planimetrováno z p�í�ných �ez�"



SOUPIS MÉN�PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pust�jov Datum: 30.09.2020

Zadavatel: �R - SPÚ, KPÚ pro MoSK, pobo�ka Nový Ji�ín Projektant: AGERIS s.r.o.

Uchaze�: SILNICE MORAVA s.r.o. Zpracovatel:  

P
�

T
yp

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem -51 700,00
Soupis mén�prací -51 700,00

11 K 20 R Zajišt�ní a provedení zkoušek betonu
sou
bor

-1,00 5 500,00 -5 500,00

nerealizovaly se betonáže/ zkoušky

13 K 22 R

Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na 
propaga�ní cedule - trvalé. Na stavb� budou osazeny 2 informa�ní 
plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL sloupku. 
Sou�ástí také budou šrouby, objímky a kotvící prvky.

sou
bor

-1,00 24 200,00 -24 200,00

P

�Poznámka k položce:

Náklady spojené s povinnou publicitou zahrnuje náklady na propaga�ní cedule - trvalé. Na 

stavb� budou osazeny 2 informa�ní plechové cedule velikosti A3. Každá bude osazena na AL 

sloupku. Sou�ástí také budou šrouby, objímky a kotvící prvky. Materiál cedule bude 

��vod�odolný.

Cena v�etn� grafického zpracování a potisku.

objednatel nepožadoval

16 K 29 R
Finan�ní náhrada škody vzniklé na porostu okolních pozemk� po dobu 
výstavby

sou
bor

-1,00 22 000,00 -22 000,00

nedošlo ke škodám

Spole�ná za�ízení v k. ú. Pust�jov

15036-3 - Vedlejší a ostatní náklady


