
 
DODATEK Č. 2 

ke Smlouvě o dílo č.  E617-S-903/2017, číslo Smlouvy Zhotovitele: S – 018 - 2017 
 

na zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby  

„Rekonstrukce ŽST Tišnov“ 
 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel:   Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem:  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
              Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
zastoupena:  Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební 

správy východ 
IČO:   70994234 
DIČ:   CZ70994234 
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
číslo účtu:   
na straně jedné (dále jen Objednatel) 
 

a 
 
1.2. Zhotovitel:  EXprojekt s.r.o. 

se sídlem:    Brno, Kounicova 688/26, PSČ 602 00   
zastoupena: Ing. Davidem Rose, jednatelem společnosti   
IČO:          29285801  
DIČ:            CZ29285801 
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 71057 
Bankovní spojení:  
na straně druhé (dále jen Zhotovitel)   

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 
 
2.1 Na základě žádosti zhotovitele (ze dne 15.7.2017) o stanovení dalšího postupu prací na 

zhotovení záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Rekonstrukce žst. Tišnov“ 
se smluvní strany v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. dohodly na změně 
rozsahu předmětu plnění a s tím související úpravou nákladů zhotovitele a termínu 
plnění.  
Důvody pro uvedené úpravy jsou následující: 
1. Z důvodu souběhu výluk pro rekonstrukci žst. Kuřim mohl subdodavatel zhotovitele 

provést geotechnický průzkum ve dech 10.7. a 12. – 14.7.2017 a výsledky předložil 
zhotoviteli v půlce srpna 2017, což neovlivnilo sice dílčí termín plnění, ale ovlivňuje 
konečný termín předání Díla 

2. Nově je potřeba zapracovat požadavek dotčených orgánů na vybudování nového 
mostního objektu (podchodu) z důvodu zkrácení docházkových vzdáleností mezi 
autobusovým terminálem a železniční stanicí 

3. Nově je nutné zapracovat rekonstrukci mostního objektu přes Svratku za severním 
zhlavím, protože po rekonstrukci traťového vedení ve stanici nebude splňovat 
izolační vzdálenosti k traťovému vedení požadované předpisy TSI. 

 



4. Není nutné projektovat dva přístupy na nástupiště ze strany „městského“ podchodu 
ke sportovnímu areálu a nadjezd v místě stávajícího přejezdu, který však byl 
původně kompletně vyprojektován na základě požadavku města Tišnov. 
 

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách 
smlouvy: 

 
Změna čl. 3.  PŘEDMĚT,  CENA  A  HARMONOGRAM PLNĚNÍ  SMLOUVY 
 
 

V čl. 3. – „Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy“ se mění bod 3.3. a 3.5, 
které  nově zní takto:   
 

3.3   Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit 

Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž 

maximální celková Cena Díla je: 

Dosavadní Cena Díla bez DPH:                                                         9 400 000,00 Kč 
Cena prací nově zařazených tímto dodatkem č. 2 bez DPH:       +    2 567 880,00 Kč 
Cena méněprací podle tohoto dodatku č. 2 bez DPH                   -         53 000,00 Kč 
Nová Cena Díla bez DPH:                                                                11 914 880,00 Kč 
slovy:  jedenáctmilionůdevětsetčtrnácttisícosmsetosmdesátkorun českých 

3.5  Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části 

způsobem, v rozsahu a v termínech uvedených v Příloze č.4 tohoto dodatku č. 2. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
3.1  Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dne jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv. 
 
3.2  Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená Dodatkem č. 2 se nemění. 
 
3.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana 

obdrží jedno vyhotovení. 
 
3.4  Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou následující přílohy. 

- Příloha č. 4 – Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která 
v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 4 

- Žádost zhotovitele o stanovení dílčího postupu prací ze dne 15.7.2017 
 

Objednatel :       Zhotovitel : 
 

      V Olomouci dne2.10.2017 

 

      V Brně dne 6.10.2017 

 

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

Ing. Miroslav Bocák 
ředitel Stavební správy východ 

Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace 

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

Ing. David Rose 
jednatel 

EXprojekt s.r.o. 

 



Příloha č. 4 

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla 

 

Harmonogram plnění a fakturace: 

Zahájení plnění: dnem uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 

Dokončení plnění: 

 

1. Dílčí etapa: 

Předmět díla v rozsahu – odevzdání Záměru projektu a Přípravné dokumentace k připomínkám 

- bylo předáno do 6 měsíců od podpisu SoD 

- fakturováno bylo 40 % z původní ceny díla za zpracování Záměru projektu a Přípravné 

dokumentace, tj. 3 760 000,- Kč 

 

2. Dílčí etapa:  

Předmět díla v rozsahu Dodatku č.2  

- bude dokončeno, zkompletováno a  odevzdáno k připomínkám do 15.11.2017 

- fakturována bude částka v rozsahu změn dle Dodatku č.2, tj. 2 514 880,- Kč 

 

3. Dílčí etapa, konečný termín odevzdání Záměru projektu a Přípravné dokumentace stavby: 

Předmět díla v rozsahu  - odevzdání Záměru projektu a Přípravné dokumentace se 

zapracovanými a projednanými připomínkami a předání kompletní dokumentace pro podání 

územního řízení. 

- bude dokončeno a předáno do 28.02.2018 

- fakturována bude zbývající cena díla za zpracování Záměru projektu a Přípravné 

dokumentace, tj. 5 640 000,- Kč 

Způsob provedení Díla (způsob plnění): 

 

Přípravnou dokumentaci k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v listinné a 12x v digitální uzavřené 

formě. 

 

Záměr projektu k připomínkám včetně všech příloh je nutno vyhotovit 2x v digitální uzavřené 

formě a 2x v listinné formě.   

 

Záměr projektu v konečném plnění včetně všech příloh je nutno vyhotovit 4x v listinné formě, 2x 

v digitální uzavřené formě a 1x v digitální otevřené formě. 

 

Přípravnou dokumentaci v konečném plnění je nutno vyhotovit 4x v listinné, 6x v digitální formě 

(z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – 

formát pdf,  3x v uzavřené formě – formát pdf) a 3x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v 

otevřené formě ve formátu xls, 1x v uzavřené formě v pdf, 1 x v otevřeném datovém formátu 

XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz  ). 

 

 
 


