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Dodatek č. 2 
ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY 

 
Název zakázky: „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Moravské 

Bránice“ 
 

Smluvní strany: 

Správa železnic, 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 železnic, státní organizace 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-4722/2018 

ISPROFIN: 5623530009 

 

a 

 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.   

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno   

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka B, vl. 2144 

bank. spojení:  

    

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy:  151/2018 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto 
Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 2: 
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1. PŘEDMĚT DODATKU 

 

1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 1 (dále jen „ZL č. 1“) v souladu s 
ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených 
úpravách nákladů Zhotovitele: 
 

 
Změnový list Navýšení nákladů Snížení nákladů Celková změna 

1 1.355.483,25 Kč 289.267,34 Kč 1.066.215,91 Kč 

 
 

1.2. Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy: 

Nové znění bodu  3.3 článku PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY 
zní takto: 

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 
zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 
Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Původní Cena díla dle SOD………………………………………………………………….………..15.383.709,94 Kč 

Změna ceny díla dle dodatku č. 2……………………………………….……………………………1.066.215,91 Kč 

Nová Cena díla bez DPH………………………..………………….…………………………………..16.449.925,85 Kč 

 

slovy: šestnáctmilionůčtyřistačtyřicetdevěttisícdevětsetdvacetpět korun českých 
osmdesátpět haléřů 

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je Přílohou 
tohoto dodatku. 

2.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU  

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají 
v platnosti.  

2.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejněním v registru smluv. 

2.3 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 tvoří tato příloha: 
Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla - změna dle dodatku č. 2 

2.4 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 
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Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

 

V Olomouci dne 27.2.2020 

 

 

 

 

 

V Brně dne 26.2.2020 

 

 

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

Ing. Miroslav Bocák  
ředitel organizační jednotky  

Stavební správa východ 
               Správa železnic, státní organizace 

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

Ing. Pavel Borek 
 člen představenstva  

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.   

 

 

 

 

 

 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne 
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Příloha č. 4 

Rekapitulace Ceny Díla 

Změna dle dodatku č. 2 

 

 





Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 609502

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b2d9eef2-61c7-47c6-bd9b-978028337800

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.02.2020 07:45:00


	DOD 2 Moravské Bránice
	1. PŘEDMĚT DODATKU
	Nové znění bodu  3.3 článku PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY zní takto:
	2.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU
	Příloha č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla - změna dle dodatku č. 2

	siskova.szdcss_2020-02-27_13-36-08

		2020-02-28T06:45:03+0000




