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Dodatek č.1 
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. 1 obsažených a s úmyslem být tímto 
Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 1: 
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1. PŘEDMĚTU DODATKU  

1.1 Na základě žádosti zhotovitele z důvodu dosud neukončeného změnového řízení stavby se 
smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací a celkové lhůtě 
pro provedení Díla. 

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

mění se článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY bod 
3.6., který nově zní takto:     

Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 
Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 
rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 
plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem nabytí účinnosti Smlouvy. 

Celková lhůta pro provedení Díla do 29.2.2020 (dokladem prokazujícím, že 
Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních 
podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací do 29.2.2020 (dokladem prokazujícím, že 
Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na 
tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).  

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, 
podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Předání 
osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle 
prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 
352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace 
skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného 
provedení stavby bude provedeno nejpozději do 29.2.2020. 

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a 
lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy 
nepoužijí. 

1.3 Změna Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací se ruší a nahrazuje novou Přílohou č. 5 
Smlouvy – Harmonogram postupu prací - změna dle dodatku č. 1, která tvoří nedílnou 
součást a přílohu tohoto Dodatku č. 1. 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU  

2.1 Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, 
dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem 
novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního 
rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a 
povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává 
zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.“ 

2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají 
v platnosti.  
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2.3 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejněním v registru smluv. 

2.4 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 tvoří tato příloha: 
Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací - změna dle dodatku č. 1 

2.5 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 
 

 

 

V Olomouci dne17.2.2020 

 

 

 

V Brně dne 12.2.2020 

 

 

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

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. 5 

Harmonogram postupu prací 
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