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DODATEK č. 2 ke smlouvě o dílo na  
ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A 

VÝKON AUTORSKÉHO  
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY 

 
Název zakázky:  

„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - 
Častolovice - Solnice, 3. část“ 

 
Smluvní strany: 

 
Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384  

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc 
(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-1805/2019 

ISPROFOND: 5523730001 
 
a 
 

účastníci Společnosti „SP + SEU_Týniště – Častolovice, 3. část_DSP“ založené Smlouvou 
o společnosti ze dne 14. 01. 2019 

 
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:xxx 
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 
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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zastoupen 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 14. 01. 

2019 
(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 19 149 208 

 
PREAMBULE 

 

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č.2 je dosud neukončené 
připomínkové řízení na straně objednatele a  zhotovitel současně neobdržel připomínky ze strany 
ČD, a.s. pro stavbu „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. -Častolovice - Solnice, 3. část“, bez 
kterých není možné dokončit 2.dílčí plnění.  

 
I.  

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly, v souladu s ustanovením 
článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E617-S-
1805/2019, číslo smlouvy Zhotovitele: 19 149 208, takto: 

 

1. V příloze č.5 Smlouvy – Harmonogram plnění se v závislosti na termínech plnění  
koordinovaných staveb mění termín druhého dílčího plnění ze 16 na 20 měsíců od nabytí 
účinnosti Smlouvy, jak je uvedeno v Příloze č.1 tohoto Dodatku.   
 

2. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

ruší se stávající znění odst. 5.16 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 
znění: 

5.16 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 
Příloha č. 1: Specifikace Díla 
Příloha č. 2: Obchodní podmínky – OP/DSP/15/18 
Příloha č. 3: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb) 
b) Všeobecné technické podmínky – VTP/DSP/09/18 
c) Zvláštní technické podmínky – 11/2018 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla  - nové znění platné ke dni podpisu 
Dodatku č. 1 

Příloha č. 5: Harmonogram plnění -  nové znění platné ke dni podpisu 
Dodatku č. 2 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 
Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 
Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 9: 
Příloha č. 10:   

Související dokumenty 
Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

 

3. Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění 
Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění 
přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným 
k datu podpisu Dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně přílohou 
č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí. 

 
 

II.  
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Dodatek č. 2 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, v platném znění 
(dále jen „registr smluv“). 
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2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se 

zákonem o registru smluv. 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E617-S-1805/2019, číslo smlouvy 

zhotovitele: 19 149 208, nedotčená Dodatkem č. 2, se nemění. 

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

objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel. 

5. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění nové znění platné ke dni 

podpisu Dodatku č. 2 
6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 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. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento DODATEK č. 2 přečetly, že s jejím obsahem 

souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 

 

V Praze dne 18.2.2021     V Praze dne 

 

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

         Ing. Mojmír Nejezchleb                                                Ing. Tomáš Slavíček 
   náměstek GŘ pro modernizaci dráhy                 předseda představenstva 
    Správa železnic, státní organizace                                           SUDOP PRAHA a.s. 
  

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

    Ing. Ivan Pomykáček 
                                                                   místopředseda představenstva 

                                                                              SUDOP PRAHA a.s. 

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

                                                                                   Ing. Tomáš Slavíček 
                                                                                 na základě Smlouvy o společnosti  

                                                                                a Plné moci 
                                                                                   SUDOP EU a.s. 

 

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

                                                                                   Ing. Ivan Pomykáček 
                                                                                         na základě Smlouvy o společnosti  

                                                                                   a Plné moci 
                                                                                      SUDOP EU a.s.
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Příloha č.1  (Příloha č. 5 - Harmonogram plnění) 

Část Díla Doba plnění 

 

Popis činností prováděných 

v Dílčí etapě 

Podmínky dokončení Dílčí etapy 

Termín zahájení 

prací 

ihned po nabytí účinnosti Smlouvy - - 

1. Dílčí etapa do 14 měsíců 

od nabytí účinnosti Smlouvy  
 

(1. dílčí fakturace – 30 % ceny díla DSP) 

 

• Provedení a vyhodnocení 
geotechnických a ostatních průzkumů 

• Provedení místních šetření 
• Stavební připravenost pro LDSž 22kV 

(magistrální rozvod), prověření 
navýšení investičních nákladů 

• Příprava LDSŽ 22kV - hradecké zhlaví 
• Posouzení DK v ŽST Týniště n.O. z 

pohledu DOZ a RDP 
• Úprava železničního spodku a svršku 

v dopravně Rašovice pro TV 
• Předložení kompletního zpracování DSP 

k připomínkování 

Předávací protokol k 1. dílčí etapě 

2. Dílčí etapa do 21 měsíců  

od nabytí účinnosti Smlouvy 
 (2. dílčí fakturace  – 70 % ceny díla DSP) 

 

• Definitivní předání DSP s kompletní 

dokladovou částí se zapracovanými 

připomínkami z projednání, náklady a 

oceněnými soupisy prací ve struktuře 

dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci 

stavby  

• Předání žádosti o stavební povolení 

Předávací protokol k 2. dílčí etapě 

3.   Dílčí etapa 22 měsíců  

 (předpoklad 03/2023 – 12/2024) 

 

(konečná fakturace – cena díla za AD, 

      fakturace s čtvrtletním plněním) 

Autorský dozor projektanta při realizaci 

Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět 

autorský dozor ode dne zahájení 

realizace stavby do ukončení realizace 

stavby v předpokládané délce 22 měsíců 

Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - 

stručný popis výkonů a specifikace výkonu 

autorského dozoru projektanta 

Termín 

dokončení Díla 

předpoklad do 31. 12. 2024 

(v závislosti na zahájení 3. Dílčí etapy) 

- Po ukončení přejímacího řízení Stavby a 

předložení výkazu poskytnutých služeb (o 

výkonu autorského dozoru projektanta) 

 


