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Dodatek č. 1  
Ke Smlouvě o dílo na  

 ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A STAVBY 
 

Název zakázky: „Výstavba PZS v km 7,536 (P4868) a v km 7,891 
(P4869) trati Choceň - Týniště nad Orlicí“ 

 

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. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ 

 

Korespondenční adresa: 

Správa železnic, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

 (dále jen „Objednatel“)  

číslo smlouvy:  E617-S-975/2020                  

ISPROFOND/ISPROFIN: 3273514800/5003520124 

 

a 

 

STARMON s.r.o. 

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň 

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

spisová značka C 4338 

bank. spojení:xxx 

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, vedoucím obchodního střediska na základě plné moci  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: V1/2020 
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Smluvní strany uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace 
a stavby „Výstavba PZS v km 7,536 (P4868) a v km 7,891 (P4869) trati Choceň - Týniště nad Orlicí“ 

uzavřené dne 23. 3. 2020, která nabyla účinnosti 24. 3. 2020. 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto 
dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy: 

 

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů stavby č. 1, 2, 3 a 4 (dále jen „ZL č. 1, 2, 3 a 
4“) v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže 
uvedených úpravách nákladů Zhotovitele: 

Změnový list č.  Navýšení nákladů Snížení nákladů Celková změna 

1 1 013 550,00 Kč 0,00 Kč 1 013 550,00 Kč 

2 582 495,38 Kč 55 820,00 Kč 526 675,38 Kč 

3 673 725,50 Kč 4 304 928,04 Kč - 3 631 202,54 Kč 

4 3 428 735,16 Kč 107 666,00 Kč 3 321 069,16 Kč 

Celkem  5 698 506,04 Kč     4 468 414,04 Kč     1 230 092,00 Kč 
 

         Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, a to 
článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bod 3.3, 
který nově zní takto:     

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 
a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu 
Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

     Cena Díla bez DPH dle SOD:                                                                    18 799 925,59 Kč 

         Změna Ceny Díla bez DPH dle dodatku č. 1:                                          1 230 092,00 Kč  

          Celková cena Díla bez DPH dle dodatku č. 1:                                   20 030 017,59 Kč 

 

slovy: dvacetmilionůtřicettisícsedmnáctkorunčeskýchpadesátdevěthaléřů 

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se 
samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení 
stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v  příloze č. 
4 této Smlouvy. 

 

1.2 Smluvní strany se dohodly na změně Harmonogramu postupu prací z následujících důvodů:  

- schválení výše uvedených změnových listů stavby, které rozšířili předmět plnění,  

- nepřidělení plánovaných výluk - původně plánované výluky byly nahrazeny výlukami v období 
od 8.3.2021 do 12.3.2021.  

- a také z důvodu zpoždění na straně zhotovitele - zhotovitel byl v prodlení s předáním 
projektové dokumentace a zajištěním stavebního povolení o 5 měsíců. Objednatel uplatnil 
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z tohoto důvodu u zhotovitele smluvní pokutu v souladu s ustanovením čl. 20.6 obchodních 
podmínek.  

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy: 

mění se článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bod 3.8., 
který nově zní takto:     

3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou a tímto dodatkem č. 1 zavazuje dokončit a 
předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v 
harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Harmonogram 
postupu prací“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, 
včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující 
realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 
plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy  24.3.2020 

Zpracování a předání dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu Přílohy č. 5 vyhlášky 
č.146/2008 Sb. spolu s podáním žádosti o vydání stavebního povolení 24.2.2021. 

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové 
dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 6 vyhlášky č.146/2008 Sb. a stavebních 
prací) do 24.9. 2021 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební 
práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o 
předání a převzetí Díla).  

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle 
ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o 
bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise 
(EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení 
a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování 
geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 24.11. 2021 

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty 
stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.  

1.3 Předmětem tohoto dodatku je také změna v doručování Faktur. Z důvodu centralizace podatelen 
Objednatele k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data Faktury vystavené v 
souladu s článkem 14 Smluvních podmínek doručovat některým (jedním) z níže uvedených 
způsobů: 

• v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo 

• v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo 

• datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm. 

 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU 

2.1        Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

2.2        Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti. 

2.3        Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: 
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Příloha č. 4 Smlouvy –Rekapitulace ceny – ve znění dle dodatku č. 1 

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací – ve znění dle dodatku č. 1 

2.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží 
objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k 
němu připojují svoje podpisy. 

 

V Olomouci dne       4.10.2021                                       V Chocni dne  

 

 

………………………………….…………    ………………………….………………. 

Ing. Miroslav Bocák                      Ladislav Mikulecký 

ředitel organizační jednotky                         vedoucí obchodního střediska 
Stavební správa východ                                                         STARMON s.r.o. 
Správa železnic, státní organizace                                       na základě plné moci 
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Příloha č. 4 

   Rekapitulace ceny ve znění Dodatku č. 1     

 

• Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon 
autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů 
(SO) a provozních souborů (PS) a všeobecného objektu: 

 

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon 
autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 3 
měsíce) v celkovém počtu "25" 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 - REKAPITULACE 

 

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 20 030 017,59 Kč 

Z toho: 

1. smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši = 970 000,- Kč 

z toho cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH = 370 000,-Kč 

z toho cena za dokumentaci pro provádění stavby bez DPH = 600 000,- Kč 

 

2. smluvní cena bez DPH za AD = 25 000 Kč, tj 1 000 Kč/hod 

 

3. smluvní cena bez DPH za RS  = 18 920 017,59 Kč 

 

4. všeobecné položky bez DPH = 115 000,- Kč 

 



Výstavba PZS v km 7,536 (P4868) a v km 7,891 (P4869) trati Choceň - Týniště nad Orlicí

Obor Číslo objektu Název objektu Vlastník Cena bez DPH
Vícepráce        
ZL č. 1 - 4

Méněpráce 
ZL č. 1 - 4

Cena bez DPH včetně 
ZL č. 1 -4

D TECHNOLOGICKÁ ČÁST
PS 01-01 Zabezpečovací zařízení - ŽST Újezd u Chocně SŽDC 487 058,00 1 013 550,00 0 1 500 608,00
PS 01-02 Zabezpečovací zařízení - přejezd P4867 km 6,765 SŽDC 3 387 242,05 582 495,38 55 820,00 3 913 917,43
PS 01-03 Zabezpečovací zařízení - přejezd P4868 km 7,536 SŽDC 9 964 463,74 673 725,50 4 304 928,04 6 333 261,20
PS 01-04 Zabezpečovací zařízení - přejezd P4869 km 7,891 SŽDC 3 039 989,05 3 428 735,16 107 666,00 6 361 058,21

Celkem technologická část 16 878 752,84 18 108 844,84

E STAVEBNÍ ČÁST
SO 05 Napájení VV SŽDC 811 172,75 811 172,75

Celkem Inženýrské objekty 811 172,75 811 172,75

REKAPITULACE
D Technologická část 16 878 752,84 18 108 844,84
E Stavební část 811 172,75 811 172,75

Projektová dokumentace (DSP + PDPS) včetně 
autorského dozoru

995 000,00 995 000,00

Celkem SO a PS a projektová dokumentace (DSP 
+ PDPS) vč. autorského dozoru

18 684 925,59 19 915 017,59

Celkem všeobecné položky 115 000,00 115 000,00

Cena celkem 18 799 925,59 20 030 017,59
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Příloha č. 5 

Harmonogram postupu prací ve znění Dodatku č. 1 
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