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

ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“) 
č. smlouvy zhotovitele:  72/2019 

č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-2344/2019 

s názvem 

„Oprava mostu v km 168,145 na trati 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: 

   p. Radek Kužela, vedoucí provozního oddělení SMT Brno, tel. 724 128 460, email: kuzela@szdc.cz 

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 388/68, Trnitá, 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: 
Ing. Libor Hökl. 

Zastoupení ve věcech realizace (osoba se zvláštní způsobilostí – autorizovaná osoba):  
Ing. Radek Vévoda, Ing. Gabriela Šoukalová 

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 
 

 

Čl. 2 
Předmět dodatku 

 
 

Smluvní strany konstatují, že dochází k prodloužení termínu dokončení díla z důvodů nepříznivých 
klimatických podmínek a z toho vyplývající vysoké hladiny Okříšského potoka a celkově neočekávaně velmi 
zvýšené hladiny spodní vody na staveništi. Zároveň bylo nutné provést nepředpokládanou přeložku 
vodovodu v prostoru stavby. 
  
 
Smluvní strany se dohodly, že z výše uvedeného důvodu se dosavadní ustanovení smlouvy o dílo 
Čl. 4. – Termín plnění, bod 4.1.2. ruší a nahrazuje se novým zněním takto: 
 
4.1.2.   Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30. 04. 2020. 

 
 
 

Čl. 3   
Závěrečná ustanovení 

 
V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává smlouva o dílo č. E639-S-2344/2019 beze 
změn. 
 
Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.  
 
 
 
 

 
V Brně dne 19.12.2019. V Brně dne 17.12.2019 
 
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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