
KUJIP01HHMNOČíslo smlouvy objednatele: 127735
Číslo smlouvy zhotovitele: 190199

ATEK Č, 2 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
JI/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská, PD“ 

(součást stavby „11/353 Stáj - Zhoř, 2. stavba“) 
uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 
a násl. občanského zákoníku

zástupce pro věci technické: Ing. Martina Papeschová, výrobní ředitelka

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava,
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana 
Ing. Daniel Blaha, Ing. Hana Strnadové 
Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava 
4200134239/6800

IČO:
(dále jen „Objednatel“)

70890749

1.2. Zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Adresa: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 
(dále jen „Zhotovitel“)

Ing. Martin Staněk, vedoucí projektant
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Komerční banka, a.s. - pobočka Ostrava 
1022147761/0100

IČO: 42767377
DIČ. CZ42767377

Článek 2 - Předmět dodatku smlouvy

2.1 Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo číslo objednatele 127735, číslo zhotovitele 190199 
uzavřené dne 30.8.2019, ve znění dodatku č. 1 číslo objednatele 138820 ze dne 28.7.2020 na 
akci „11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská, PD“ je:

Úprava PD, která bude spočívat v:

- Rozdělení projektové dokumentace PDPS stavby na dvě etapy s postupnou realizací v r. 
2022 bez výluk na dráze a po umožnění s výlukami (jedná se o textovou i výkresovou 
část a rozdělení rozpočtu včetně aktualizace na aktuální cenovou úroveň)

- Koordinaci se související stavbou „Chodníky a nástupiště na ul. Jihlavská“ vč. 
zapracování změn

Inženýrská činnost, projednání 



Předmětem dodatku Č. 2 je dále změna účtu Objednatele, ke které došlo v důsledku změny 
zařazení v průběhu přípravy.
Původní č. účtu 4050005000/6800 se ruší a nahrazuje se novým č. účtu: 4200134239/6800, 
Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava

Smluvní strany se dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a která je nezbytná a nebyla zahrnuta 
v původním závazku ze smlouvy.

Článek 3 - termín plnění

Původní znění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad září 2019

Vypracování PD pro společné územní a stavební řízení (DUSP) dle odst. 2.1. písm. a)

do 6 měsíců od podpisu smlouvy - 
předpoklad únor 2020

Zajištění společného povolení dle odst. 2.1. písm. b) do 2 měsíců od předání podkladů
Objednatelem: smlouva s CETIN o 
provedení překládky, souhlasy 
vlastníků dotčených pozemků a 
smlouvu o přeložce vodovodu se 
SVaK Žďársko

Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c) do 7 měsíců od vypracování PD DUSP - 
předpoklad srpen 2020

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru 
dle odst 2.1. písm. d)

do 60 měsíců od vydání pravomocného 
stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad září 2019

Vypracování PD pro společné územní a stavební řízení (DUSP) dle odst. 2.1. písm. a)

do 6 měsíců od podpisu smlouvy - 
předpoklad únor 2020

Zajištění společného povolení dle odst. 2.1. písm. b) do 2 měsíců od předání podkladů 
Objednatelem: smlouva s CETIN o 
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Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c)

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru 
dle odst. 2.1. písm. d)

Předmět dodatku č.2
Rozdělení PDPS včetně rozpočtu na 2 etapy

provedení překládky, souhlasy 
vlastníků dotčených pozemků a 
smlouvu o přeložce vodovodu se 
SVaK Žďársko

do 7 měsíců od vypracování PD DUSP - 
předpoklad srpen 2020

do 60 měsíců od vydání pravomocného 
stavebního povolení

do 15.10.2021

Článek 4 - Cenová ujednání

Původní znění:

4.4 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 1 534 000 Kč
DPH 21%: 322 140 Kč
cena celkem včetně DPH: 1 856 140 Kč

(slovy: jedenmilionpětsettřicetčtyřitisíc korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DUSP

cena celkem bez DPH: 797 600 Kč
DPH 21%: 167 496 Kč
cena celkem včetně DPH: 965 096 Kč

Vypracování PDPS * soupisu prací

cena celkem bez DPH: 442 400 Kč
DPH 21%: 92 904 Kč
cena celkem včetně DPH: 535 304 Kč

Zajištění vydání pravomocného povolení, inženýrská činnost

cena bez DPH: 126 000 Kč
DPH 21%: 26 460 Kč
cena včetně DPH: 152 460 Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 84 hodin (účast na KD, případně kancelářské práce)
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cena bez DPH:
DPH 21%:
cena včetně DPH:

168 000 Kč
35 280 Kč

203 280 Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

4.4 Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 1 867 000 Kč
DPH 21%: 392 070 Kč
cena celkem včetně DPH: 2 259 070 Kč

(slovy: jedenmilionosmsetšedesátsedm korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DUSP

cena celkem bez DPH: 797 600 Kč
DPH 21%: 167 496 Kč
cena celkem včetně DPH: 965 096 Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 442 400 Kč
DPH 21%: 92 904 Kč
cena celkem včetně DPH: 535 304 Kč

Zajištění vydání pravomocného povolení, inženýrská činnost

cena bez DPH: 126 000 Kč
DPH 21%: 26 460 Kč
cena včetně DPH: 152 460 Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 84 hodin (účast na KD, případně kancelářské práce)

cena bez DPH: 168 000 Kč
DPH 21%: 35 280 Kč
cena včetně DPH: 203 280 Kč

Předmět dodatku č.2
Rozdělení PDPS včetně rozpočtu na 2 etapy

cena bez DPH: 333 000 Kč
DPH 21%: 69 930 Kč
cena včetně DPH: 402 930 Kč
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Článek 5 - Závěrečná ujednání

5.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené dne 30.8.2019 (č. smlouvy objednatele 127735, 
číslo zhotovitele 190199) a dodatku č. 1, číslo objednatele 138820 ze dne 28.7.2020 se 
nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

5.2 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým 
obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a účinnosti 
dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

5.3 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek č. 2 neobsahuje žádné údaje, které by byly 
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž 
zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

5.4 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst 2 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, 
zajistí objednatel.

5.5 Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý 
je s platností originálu. Ze čtyř stejnopisů obdrží dva výtisky objednatel a dva zhotovitel.

5.6 Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo podrobně 
seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou 
smluvních stran.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je příloha: kalkulace ceny

V Jihlavě dne 07 10 92 V Ostravě dne 1.10.2021

,32,,
Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Mýroslav Houška 

Náměstek hejtmana
Ing. Martin Vilč 
předseda představenstva 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
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KALKULACE CENY

název akce: 11/353 Žďár nad Sázavou - ul. Jihlavská, PD
stupeň: úprava PDPS
investor: 
datum:

Kraj Vysočina 
1.9.2021

zpracoval: Ing. Staněk
návrh termínů: do 15.10.2021
popis úpravy: Úprava PD bude spočívat v:

1. Rozdělení stavby na dvě etapy s postupnou realizací v roce 2022 bez výluk na dráze a v dalším roce s výlukami. 
Přepracování textové i výkresové části a rozdělení rozpočtu na dvě samostatné etapy.
2. Koordinaci se související stavbou "Chodníky a nástupiště na ul. Jihlavské", jejíž investorem je město Žďár nad 
Sázavou. Zapracování změn technického řešení vyvolaných návrhem související stavby.
3. Aktualizaci soupisu prací a rozpočtu na aktuální cenovou úroveň
4. Projednání PD s dotčenými subjekty, MěÚ Žďár nad Sázavou a objednatelem

počet hodin.sazba cena
označ. Popis hodin Kč/hod celkem

A Průvodní zpráva 24 750 18 000 Kč
B Souhrnná technická zpráva 32 750 24 000 Kč
C Situační výkresy

Situační výkres Širších vztahů 4 750 3 000 Kč
Katastrální situační výkres 32 750 24 000 Kč
Koordinační situační výkres 31 750 23 250 Kč
Situační výkres záborů 3 750 6 000 Kč

D Dokumentace objektů
SO 101 44 750 33 000 Kč
SO 201 78 750 58 500 Kč

E Dokladová část, Projednání 70 750 52 500 Kč
H Související dokumentace

Geodetické doměření
Projekt nakládání s odpady ze stavby
Průzkum ÍS
Plán BOZP 16 750 12 000 Kč
Záborový elaborát 17 750 12 750 Kč
Geodetická dokumentace

G Soupis prací 70 750 52 500 Kč
Inženýrská činnost pro zajištění společného povolení bez majetkoprávní přípravy 18 750 13 500 Kč
Celkem bez DPH 333 000 Kč
DPH 69 930 Kč
Celkem s DPH 402 930 Kč


