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Dodatek č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo  
ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO 

DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY 
 

Název zakázky: Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7866 v km 24,342 
trati Opava východ - Hlučín 

 

uzavřené dne 29. 12. 2017 mezi smluvními stranami: 
 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

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 železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-6348/2017 

ISPROFOND: 5003530005 

 

a 

 

Signal Projekt s.r.o. 

se sídlem: Vídeňská 546/55, Štyřice, 639 00 Brno 

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka C 29887 

bank. spojení: 

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti 

Korespondenční adresa: Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, PSČ 639 00 Brno 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 2018/010 
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I. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1. Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu 2. dílčí etapy Díla ze dne 26. 6. 2018 a 

v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7. Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 

Smlouvy, se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění pro 2. dílčí etapu o 3 měsíce, 

kdy současně ostatní termíny zůstávají zachovány.   

Důvodem pro prodloužení lhůty je požadavek SSZT z připomínkového řízení projektu stavby 

kvůli kterému je nutné rozšířit rozsah prací na Díle. Jedná se doplnění rozhlasového zařízení na 

zastávce Velké Hoštice s využitím projektovaných výkopových prací (připoložení kabelizace do 

výkopu, umístění sloupu s rozhlasem v zastávce a umístění technologie do reléového domku u 

přejezdu v km 24,342). 

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 4 

Harmonogram plnění a fakturace, způsob plnění Díla. Aktualizovaný harmonogram plnění a 

fakturace, způsob plnění Díla je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje 

přílohu č. 4.  

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů 

a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla mohly 

vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo 

jiných plateb či náhrad uplatňovat. 

 

1.2. Dále se smluvní strany dohodly s ohledem na důvod pro prodloužení jedné dílčí etapy a 

souvisejícím rozšíření rozsahu prací na navýšení ceny Díla o částku 78.000 Kč u ceny za 

zpracování Projektu stavby.  

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně 

smlouvy o dílo: 

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY 

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto: 

3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný Projekt 

a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto 

Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování Projektu a cenu za 

výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je: 

Celková cena Díla bez DPH:   1.040.000 Kč 

Slovy: jeden milión čtyřicet tisíc korun českých 

Z toho: 

A) Cena za zpracování Projektu stavby bez DPH: 994.500 Kč 

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním Projektu stavby mimo 

výkon autorského dozoru). 

B) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 45.500 Kč 

Uvedená cena představuje pracnost 70 hodin při průměrné hodinové sazbě 650 Kč/hod po celou 

dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré 
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náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše 

přípustnou. 

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění a fakturace a způsob 

provedení Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění 

a zůstávají v platnosti. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a 

Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

 

 

V Brně dne 23.7.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Olomouci dne 16.7.2018 

 

 

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

Ing. Miroslav Bocák  
ředitel organizační jednotky  

Stavební správa východ 
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace 

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

Ing. Milan Ptáček 
jednatel společnosti 
Signal Projekt s.r.o. 
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Příloha č. 4 

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla 

Harmonogram plnění a fakturace: 

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy 

Dokončení plnění: 
 

1. dílčí etapa:  

Předmět díla v rozsahu – odevzdání Projektu stavby k připomínkám  
- bude dokončeno a předáno do 3 měsíců od zahájení plnění 
 
- fakturováno bude 80 % ceny díla za zpracování Projektu stavby 
 
2. dílčí etapa, konečný termín odevzdání Projektu stavby: 

Předmět díla v rozsahu  - odevzdání Projektu stavby se zapracovanými připomínkami, výkazy 
výměr, ES posouzením, všemi podklady pro stavební povolení a žádosti o stavební povolení 
- bude dokončeno a předáno do 9 měsíců od zahájení plnění 
 
- fakturováno bude 20 % ceny díla za zpracování Projektu stavby 
 
3. dílčí etapa   

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění 
stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba 
délky realizace: 4 měsíce v roce 2018), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle 
Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby 
- bude dokončeno a předáno: ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a 
předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) 
 
- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za celou dobu výkonu AD dle počtu 
odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD 
podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby 
s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost. 

 
Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a 
nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění. 

Způsob provedení Díla (způsob plnění): 

Projektovou dokumentaci k připomínkám je nutno vyhotovit: 

•   1x v tištěné  

• 12x v digitální uzavřené formě + otevřený formát části I. Geodetická dokumentace. 

 

Projektovou dokumentaci je nutno vyhotovit: 

• 6x v tištěné  

• 4x v digitální formě  
o 3x v otevřené formě (formáty dgn, MS Word, MS Excel) + v uzavřené formě (formát 

pdf) 
o 1x v uzavřené formě TreeInfo (formát pdf)  

• 1x v digitální formě náklady stavby v uzavřené formě + otevřené formě 


