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DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

č. smlouvy objednatele:  E650-S-5232/2017 
č. smlouvy zhotovitele:   22/2017  

na realizaci stavby 
 

„Oprava střechy garáže na MUV TO Karlovy Vary“ 
 
Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY  
 
 
1.1. Objednatel 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město 
IČ: 70994234 
DIČ: CZ70994234 
Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 
Organizační jednotka a adresa doručování: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,  
400 03 Ústí nad Labem 
Zastoupena xxx  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
 

(dále jen „objednatel “) 
 
osoby zmocněné jednat: 
 
a) ve věcech smluvních: 
    xxx 
 
b) ve věcech technických: 

xxx 
 
 

 
c) ve věcech technického dozoru objednavatele: 

xxx 
 
 
1.2. Zhotovitel 
 
Název: DOSTA s.r.o.    
se sídlem Pražská 1696/35, 350 02 Cheb    
zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 2954    
jednající (zastoupená) xxx 
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IČ: 46887261   
DIČ: CZ46887261   
Bankovní spojení: xxx    
Číslo účtu: xxx   
 
Kontaktní zaměstnanci zhotovitele: 
 
a) ve věcech smluvních: xxx 
b) ve věcech technických: xxx 
c) ve věcech realizace: xxx 
d) ekolog: xxx 
e) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO: xxx 
        
Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností: DOSTA s.r.o. 
                                                                                           Pražská 1696/35, 350 02 Cheb 
 
 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Tento postup je v souladu s ustanovením čl. 7 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 7.2. uzavřené 
smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku 
č. 1 k základní smlouvě o dílo. 
 
Sepsáním tohoto dodatku se mění doba plnění čl. 4 bod 4.2. a cena za dílo čl. 5 bod 5.1. základní 
smlouvy o dílo. Odstraněním stropní konstrukce a střechy byla zjištěna nedostatečná nosnost dělící 
příčky. Dle uvedeného vyvstala nutnost realizace průvlaku s dozdívkou včetně souvisejících zednických 
prací. Dále po osazení stropních panelů, byl zjištěn větší rozsah zednického začištění u přesahů přes 
obvodové zdivo. Tímto se zároveň prodlužuje termín ukončení provádění díla. 
 
 
Článek 4 -  DOBA PLNĚNÍ  
 
Původní znění: 
4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: 30. 11. 2017 
 
Nové znění: 
4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla: 20. 12. 2017 
 
 
Článek 5 -  CENA ZA DÍLO 
 
Původní znění: 
5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. této smlouvy je dána dohodou smluvních 
stran podle ustanovení § 2 zákona 526/1990 Sb. o cenách a je doložena kalkulací zhotovitele, která tvoří 
přílohu č. 1 k této smlouvě, a je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:  
 

639 000,09,-  Kč bez DPH. 
 
Nové znění: 
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5.1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. této smlouvy je dána dohodou smluvních 
stran podle ustanovení § 2 zákona 526/1990 Sb. o cenách a je doložena kalkulací zhotovitele, která tvoří 
přílohu č. 1 tohoto dodatku, a je stanovena jako nejvýše přípustná a činí: 
 

675 912,14 Kč bez DPH. 
 

 
 
Článek 7 -  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ   
 
7.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto její přílohy 
 

- příloha č. 1: Změnový list stavby ze dne 29. 11. 2017 včetně soupisu prací 
 
 

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti 
v původním znění. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží 
objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a všechna mají platnost originálu. 
 
 
V Ústí nad Labem dne: 30.11.2017     V Chebu dne: 30.11.2017 
 
 
 
 
……………………………........                          …………………………………. 

       objednatel                zhotovitel 
               xxx                                   xxx 
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem                              jednatel společnosti                     
 


