
Dodatek č.1 smlouvy o dílo 
s názvem 

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“) 

č. smlouvy zhotovitele:  10/2019 
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-910/2019 

s názvem 

Oprava mostu v km 162,715 tratě Retz - Kolín 

 

Čl. 1. Smluvní strany  
 

1.1. Objednatel: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
sídlo:    Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO:        70994234 
DIČ:     CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupen:   Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno 
bankovní spojení:  Česká národní banka 
č. účtu:     XXX 
 
Zastoupení ve věcech smluvních: 
Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno 
 
Zastoupení ve věcech technických: 

   XXX 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur): 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, Brno, 
PSČ 611 43  

Na daňových dokladech (fakturách) musí být uveden název firmy objednatele s jeho sídlem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 
110 00 
 
na straně jedné (dále  jen „objednatel“) 
 
 

1.2. Zhotovitel: 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.   
sídlo:    Mlýnská 68, 602 00 Brno   
IČO:     25317628 
DIČ:    CZ25317628 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144    
zastoupen:     Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva   
bankovní spojení:  UniCredit Bank  Czech Republic & Slovakia, a.s., č. ú.: XXX    
                              KB Brno – město, č. účtu: XXX 

Zastoupení ve věcech technických: 
XXX 

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):  
XXX 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence: 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno 
 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 

 



Strana 2 (celkem 2) 

 

 
výše uvedené smluvní strany uzavírají tento 

 

Dodatek č.1 smlouvy o dílo 
 
 
 

Z důvodu změny osoby oprávněného zástupce objednavatele se smluvní strany dohodly, že dosavadní 
ustanovení smlouvy o dílo Čl. 1 Smluvní strany, bod 1.1 se v rozsahu oprávněného zástupce a čísla 
účtu smluvní strany mění takto:  
 

1.1 Se zhotovitelem je oprávněn jednat ve věcech smluvních:  

 Ing. Libor Tkáč -  ředitel Oblastního ředitelství Brno (dále jen zástupce objednatele) 
 

 bankovní spojení: Česká národní banka 

 č. účtu: xxxxxxxx 
 
 
Z důvodu změny rozsahu prací, viz. příloha - Změnový list stavby,  se smluvní strany dohodly, že dosavadní 
ustanovení smlouvy o dílo, Čl 5 – Cena díla, bod 5.1  se ruší a nahrazuje tímto novým  zněním  takto: 

Bod 5.1 Cena celkem bez DPH:         10 343 557,36 Kč  

(slovy bez DPH: deset milionů tři sta čtyřicet tři tisíc pět set padesát sedm korun českých třicet šest haléřů)  
 
 
V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává tato smlouva o dílo č. E639-S-910/2019, 
beze změn. 
 
 
Tento dodatek č.1  je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 
Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 je příloha - Změnový list stavby. 

 
 
Příloha:  Změnový list stavby  

 

 

 
V Brně dne 27.09.2019 V Brně dne 09.09.2019 
  

 
 
 
Za objednatele: 

 
 
Za zhotovitele: 

  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
  
  
  
 
 

 

  
................................................................ .............................................................. 
Ing. Libor Tkáč Ing. Pavel Borek, člen představenstva  
ředitel Oblastního ředitelství Brno FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.   
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