
Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“)

č. smlouvy zhotovitele: 215 020_00
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-1896/2016

s názvem

Zřízení BK v traťovém úseku Zastávka u Brna-Rapotice

ČI. 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
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupen: ...... . . ..........................................................................................
bankovní spojení: ....................................................... 
č. účtu: ............................

Zastoupení ve věcech smluvních:
......................................................................................

Zastoupení ve věcech technických:
...... ........ ...................................................... ......................................................... 

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

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“ nebo „SŽDC“)

1.2. Zhotovitel:
SEŽEV-REKO,a.s.
sídlo: Jarní 898/50, 614 00 Brno
IČO: 46904859
DIČ: CZ46904859
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 4785 
zastoupen: ...... ......................................................................
bankovní spojení: ......................... 
č. účtu: ........................

Zastoupení ve věcech technických :
...... ...............................................................

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí -  autorizovaná osoba): 
...... .........................................................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:



SEZEV-REKO,a.s., Jarní 898/50, 614 00 Brno 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

ČI. 2 Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na změně čí. 4 - termín plnění. Článek 4 se ruší a nahrazuje se novým 
zněním následovně:

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným dokončením a předáním objednateli 
v termínech:

4.1.1 zahájení prací: po podpisu smlouvy

4.1.2 dokončení prací: září 2017

K posunutí termínu dochází z technicko - organizačních důvodů -  nepříznivé klimatické podmínky a 
absence výlukových časů na dané trati.

ČI. 3
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po dvou výtiscích..

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

V Brně dne 29.12.2016

Za objednatele: Za zhotovitele:

Správu železniční dopravní cesty, státní organizaci:

................................. 
ředitel Oblastního ředitelství Brno
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