
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
vedený pod číslem CES objednatele E639-S-1878/2016 a pod číslem zhotovitele 63/6016

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „občanský zákoník“)

s názvem

„Odstranění náletových dřevin v obvodu ST Břeclav“

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
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 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 byt 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 „investor“ nebo „SŽDC“)

1.2. Zhotovitel:
STRIX Chomutov, a.s.
sídlo: 28. Října 1081/19, 430 01 Chomutov
IČO: 27274535
DIČ: CZ27274535
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1620
zastoupen: ......................................................................
bankovní spojení: ...........
č. účtu: .................................

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

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

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
STRIX Chomutov, a.s., sídlo: 28. Října 1081/19, 430 01 Chomutov

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)



výše uvedené smluvní strany uzavírají tento

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Z důvodu zrušení krátkodobých výluk na vyřezávání a kácení porostů v zimním období 2016/2017 a dále i z 
důvodů nevhodných klimatických podmínek tohoto období (sněžení, námraza a nepřístupnost ve 
zledovatělém terénu) se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo, Článek č.4 -  
Termín plnění se mění tak, že druhá věta článku 4.1 se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

Bod 4.1. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou do konce prosince 2017.

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává tato smlouva o dílo, 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 20.03.2017 V Chomutově dne 13.03.2017

ing. ...............

...... ........................... 
ř..................................................
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