
                                     Výtisk č. .... 

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO 
č. S/ŘVC/ 015 /R/SoD/2015    (evid. číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) 
č. 15 539 209            (evid. číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) 

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě  

- dokumentace pro stavební povolení a související činnosti 

(číslo projektu 500 551 0004) 

„Silniční most na silnici III/24635 – Vrbno“  

 uzavřené mezi: 

OBJEDNATELEM 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím 
ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina 
č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11) 

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 

Osoba oprávněná 
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů, ředitel 

IČ: 67981801 

Peněžní ústav:  

Číslo účtu:  

a 

ZHOTOVITELEM 

účastníci Společnosti „Společnost SP + VPÚ Podjezdné výšky Část 1.“ založené 
Smlouvou o Společnosti ze dne 23. 11. 2015 

 

Obchodní firma: SUDOP PRAHA a.s. 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 

Sídlo: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80 

IČ: 25793349 

DIČ: CZ25793349 

zastoupena: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva 

 Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva 
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a 

 

Obchodní firma: VPÚ DECO PRAHA a.s. 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368 

Sídlo: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00 

IČ: 60193280 

DIČ: CZ60193280 

zastoupena společností SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, 
PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 
23. 11. 2015. 

 

Osoba oprávněná 

k podpisu smlouvy:  Ing. Tomáš Slavíček, předseda představenstva SUDOP PRAHA a.s. 

Ing. Ivan Pomykáček, místopředseda představenstva  

SUDOP PRAHA a.s. 

Ing. Tomáš Slavíček, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 
VPÚ DECO PRAHA a.s. 

Ing. Ivan Pomykáček, na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 
VPÚ DECO PRAHA a.s. 

Peněžní ústav:  

Číslo účtu:  

 

 I. ZDŮVODNĚNÍ DODATKU 

Důvodem pro uzavření dodatku č.2 Smlouvy je nečinnost třetích stran při projednávání 
projektové dokumentace  dle čl. IV Předmět smlouvy odst. B2. 

 

 II. PŘEDMĚT DODATKU 

Na základě dohody smluvních stran v souladu se smlouvou o dílo č. S/ŘVC/ 015 /R/SoD/2015 
(evid. číslo objednatele), č. 15 539 209 (evid. číslo zhotovitele) ze dne 13.01.2016 se upravuje:   

a) Ruší se text čl. VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 2 a nahrazuje se textem v tomto 
znění: 

 VII. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

2. Jednotlivé etapy DÍLA stanovené v čl. IV., odst. 1.2., pod body A, B, C a D budou 
provedeny a řádně předány OBJEDNATELI v těchto termínech: 

a) bod A .................................................................do 30 dnů od data účinnosti smlouvy, 

b) bod B - 1) ........................................................ do 150 dnů od data účinnosti smlouvy, 

c) bod B - 2) ....................................................... do 400 dnů od data účinnosti smlouvy, 

d) bod C - 1) ....................................................... do 430 dnů od data účinnosti smlouvy, 

e) bod C - 2) ....................................................... do 580 dnů od data účinnosti smlouvy, 

f) bod D ..................................... do 45 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení. 
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 III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. S/ŘVC/ 015 /R/SoD/2015 (evid. číslo objednatele), č. 
15 539 209 (evid. číslo zhotovitele) ze dne 13.01.2016 se nemění. 

 

Tato SMLOUVA je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL 
dva a ZHOTOVITEL dva. Účinnosti nabývá dnem podpisu SMLUVNÍMI STRANAMI. 

 

 

V Praze dne  V Praze dne  

Za OBJEDNATELE Za ZHOTOVITELE 

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

Ing. Lubomír Fojtů 
ředitel 

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR 

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

Ing. Tomáš Slavíček 
předseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s. 

 

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

Ing. Ivan Pomykáček 
místopředseda představenstva 

SUDOP PRAHA a.s. 
 

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

Ing. Tomáš Slavíček 
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 

VPÚ DECO PRAHA a.s. 
 

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

Ing. Ivan Pomykáček 
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci 

VPÚ DECO PRAHA a.s. 

 



15.05.2017 nehodící se škrtněte

Zařazení změnového listu

10.05.2017

A B C D

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY Datum zjištění změny

PŘEDMĚT SPECIFIKACE:

E

REFERENČNÍ DOKUMENTACE: Obsah dodávky ani cena se nemění.

Zhotovitel na jednotlivých poradách z postupu prací informoval zástupce objednatele o průtazích ze strany obeslaných organizací k 

vyjádření k předložené projektové dokumentaci. Jedná se o např. souhrnné stanovisko SŽDC či řešení aplikace Metodickéhopokynu 

Ministerstva zemědělství k posouzení vlivu závěru na dotčený vodní tok.

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Projekt: Zabezpečení podjezdných výšek na vltavské vodní cestě, Dodatek č.2 k SoD S/ŘVC/015/R/SoD/2015

ZMĚNOVÝ LIST POŘADOVÉ Č. 2

Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí 

dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.

Projekt/stavba:
Zpracování projektové dokumentace pro  povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících 

činností

VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU 1

Datum vydání:

Z důvodu nečinnosti třetí strany při obstarávání vyjádření k předložené dokumentaci není 

možné předložit dokumentaci stavebním úřadům. Zhotovitel doložil činnost urgencemi.

NAVRHUJE:
ŘVC ČR

Bauer Bohuslav

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou 

nezbytné a změna v osobě dodavatele:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-

11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Není relevantní

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 

% původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní                                                           

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v 

původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna 

nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :  Není relevantní-

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -    Není relevantní

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které 

nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. Není relevantní

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  -   Není relevantní



Předpokládaný termín úhady

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: Není relevantní

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -          Není 

relevantní

VYJÁDŘENÍ TDS, AD:

Cena SoD před změnou 8 289 000,- Kč bez DPH

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  Není 

relevantní   

Cena SoD po změně

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - 

Není relevantní    

NEANO

c2 z 430 dnů na 580 dnů

jedná se o změnu o 0 %

8 289 000 ,- Kč bez DPH

0,- Kč bez DPH

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

    dopad jen na termín, cena bez změn                                                                                                                                                                                                                                                                 

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací)  bez cennového navýšení

b) nemění celkovou povahu zakázky - Ano.

Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto 

změnového list. 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -   Není relevantní                                                                                             

VLIV NA  CENU (ceny 

jsou uváděny bez 

DPH)

Časový vliv na termín dokončení díla:

DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)

Není relevantní

Není relevantní

VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

ředitel: Ing. Lubomír Fojtů

0,- Kč

Není relevantní

2017

VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :

garant smlouvy:  Bohuslav Bauer podpis: ……………………………………..

číslo smlouvy :  S/ŘVC/015/R/SoD/2015 předpokládaný výdaj v Kč bez DPH

podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun podpis: ……………………………………..

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Machačiková podpis: ……………………………………..



SUDOP el

ňí

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA: 209/144/2017

EL .

IDDS: nd9sqfy

MÍSTO / DATUM: Praha / 10. května 2017

Ředitelství vodních cest ČR
pan Bohuslav Bauer

Nábř. L. Svobody 1222/12
Praha 1
110 15

Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě,
část 001 Silniční most na silnici III/24635 - Vrbno

číslo smlouvy objednatele: S/ŘVC/015/R/SoD/2015
číslo smlouvy zhotovitele: 15 539 209

Vážený pane Bauere,

v souladu s nabídkou a SOD pro Vás zpracováváme výše uvedenou zakázku. V současné dobé prob há
intenzivní inženýrská činnost. K dnešnímu dni nebyla ukončena probíhající stavební řízení, která byla
zahájena na základě podaných žádosti v řádném terminu dle dodatku č.1 SOD na příslušných stavebních
úřadech MÚ Mělník. Dle čl. VII odst. 2 je termín pro odevzdáni této části díla do 430 dnu od účinnosti
smlouvy tj. 16. 5. 2017. S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že tento termín nejsme schopni zajistit
z důvodů nečinnosti osob na třetí straně. K tomuto datu nejsme také schopni vystavit fakturu za částečné
plnění k tomuto termínu.
O podrobném průběhu stavebních řízení a inženýrské činností Vás budeme osobné informovat na
nejbližším kontrolním dni. Z těchto důvodů Vás zdvořile žádáme o zahájení jednáni o dodatku č.2 k SOD,
ve kterém bude tento fakt zohledněn.

S přátelským pozdravem

vedoucí střediska mpstu
SUDOP PRAHA a.s.

Rozdělovník:
1. SUDOP PRAHA a.s.

mostu -

SUDOP PRAHAi) t Olšanská 1a i3U 80 Piah« 3 Česká republika IdI H'
č ří IČ Č <



POVODÍ VLTAVY
státní podnik

ZÁVOD DOLN Í VLTAVA
GRAFICKÁ 36

150 21 PRAHA 5

ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CESTČR

Ing. Filip Dušek

nábř. L. Svobody 122 12

11015 P R A H A 1

VÁS DOPIS ZNAČKY/ZE DNE NAŽ E ZNAČKA
ŘVC/61/2013/OPR-41/10.4.2017 23831/2017-242/Ma

VYŘIZUJE/UNKA DATUM
3.5.2017

V C: Soulad stanovisek Povodí Vltavy, státní podnik s Metodickým pokynem
Ministerstva zemědělství

Dopisem výše uvedené značky a data žádáte Povodí Vltavy, státní podnik,
o vydání doplňků k již vydaným stanoviskům k záměrům vyjmenovaným v žádosti tak,
aby tato stanoviska správce povodí byla v souladu s „Metodickým pokynem sekce
Ministerstva zemědělství k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčeného vodního
útvaru při vydávání povolení, souhlasů a závazných stanovisek vodoprávních úřadů, č.j.
20380/2016-MZE-15120 ze dne 11.4.2016 . Jako důvod uvádíte, že případný nesoulad by
mohl zapříčinit neschválení předmětných projektů, případně umožnit EU uplatnit korekce
v jejich financování.

Povodí Vltavy, státní podnik, jako správce povodí dle ustanovení § 54 odst. 4
zákona č. 254/2002 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákona), ve znění
pozdějších předpisů, sděluje k vaší žádosti následující:

Metodický pokyn sekce Ministerstva zemědělství k posouzení možnosti vlivu
záměru na stav dotčeného vodního útvaru při vydávání povolení, souhlasů a závazných
stanovisek vodoprávních úřadů č.j. 20380/2016-MZE-15120 ze dne 11.4.2016 se vztahuje
na vydávání stanovisek správce povodí k ustanovením vodního zákona v něm uvedeným.
Pokud však bylo k takovému záměru již vydáno závazné stanovisko nebo rozhodnutí
vodoprávního úřadu nemá státní podnik Povodí Vltavy žádné kompetence kvvdání
dodatku stanoviska správce povodí, které požadujete. Na základě Evropské komise EU
Pilot (2017) doporučujeme v takovém případě nechat odbornou organizací, kterou je
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, zpracovat „posouzení dopadu
projektu na stav dotčených vodních útvarů, a nutnosti uplatnit čl. 4 odst. 7 směrnice
Evropského paramentu a Rady 200/60/ES ze dne 23. října 2000".

Pokud závazné stanovisko nebo rozhodnutí vodoprávního úřadu k dané akci
vydáno nebylo, je možné požádat správce povodí o aktualizaci dříve vydaného stanoviska
správce povodí na daný záměr v souladu s novými plány povodí.
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- 2 Ke zn. 23831/2017-242/Ma

Tento postup platí nejen pro vámi vyjmenované akce v dopise ze dne 10.4.2017, ale
také pro další vámi připravované stavby např. Zabezpečení podjezdných výšek na
Vltavské vodní cestě (mosty přes Vraňansko-hořínský plavební kanál).

Co:210, 250, 260, 410, spisSP-2015/1093

ředitel závodu Dolní Vltava

Vltavř , í rejstří ě
í é . ,

S č : č 8. 4 5
CZ70889953
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