
S IL N IC E  
J Ě M  G R O U P

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 03PT-002936 (č. zhotovitele: 1724049)

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „objednatel")

a

2. „Společnost pro výstavbu 1/48 most“ 
vedoucí společník: SILNICE GROUP a.s.
se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 -  Nové Město, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 12069 
IČO, DIČ: 62242105, CZ62242105
zastoupen: předsedou představenstva

, místopředsedou představenstva 
členem představenstva 

společník: VÁHOSTAV -  SK, a.s.
se sídlem: Priemiselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném OS v Bratislavě, oddíl SA, vložka 5996/B 
IČO, DIČ: 31356648, CZ31356648
zastoupen: na základě plné moci

bankovní spojení:

(dále jen „dodavatel" nebo „zhotovitel"")
(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana")

generální ředitel 
ředitel Závodu Brno
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PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 05.12.2017 Smlouvu o dílo na provedení a dokončení stavby 
1/43 most ev. č. 43-002 -  Sportovní -  estakáda u nádraží Královo pole, 
ISPROFIN/ISPROFOND 500 111 0007 , č. smlouvy: 03PT-002936, č. dodavatele: 1724049. 
(dále jen ,,Smlouva“)
Z důvodu nutnosti dodatečné opravy dilatačních závěrů na levém mostě, která vzešla 
z požadavku OD JMK při projednávání částečné uzavírky a kterou objednatel musel zajistit 
(zajistit provedení opravy dilatačních závěrů třetí stranou) z důvodu převedení zvýšené 
dopravy na levou polovinu mostu, došlo k následnému zpoždění předání staveniště oproti 
předpokladu, a to cca o dva měsíce z poloviny října 2017 na polovinu prosince 2017, je 
nezbytné upravit dobu pro uvedení Díla do provozu a dobu pro dokončení Díla.

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodů výše uvedených se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy a uzavírají tento 
Dodatek č. 1 (dále jen ,,Dodatek“), kterým se mění Smlouva, a to následujícím způsobem:

1.1. Doba pro uvedení do provozu dle čl 1.1.22 Smluvních podmínek

Původní znění:
Doba pro uvedení do provozu 1.1.22 30.11.2018

Nové znění:
Doba pro uvedení do provozu 1.1.22 21.12.2018

1.2. Doba pro dokončení dle čl 1.1.9 Smluvních podmínek

Původní znění:
Doba pro dokončení 1.1.9 31.1.2019

Nové zněm:
Doba pro dokončení 1.1.9 21.2.2019
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n.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v rejstříku smluv.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

2.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 
dvě (2) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné a 
pravé vůle a nikoliv pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na 
důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

1 5 - 03- 2013
Datum:

2  1. 02 . 2018
Datum:

PODEPSÁN__________
Jméno:
Funkce: ředitel Závodu Brno 
za objednatele
v v

Ředitelství silnic a dálnic CR

PODEPSÁl^
Jméno:
Funkce: předseda představenstva 
za dodavatele/zhotovitele 
SILNICE GROUP a.s.

PODEPSÁN_____________
Jméno: 1
Funkce: na základě plné moci 
za dodavatele/zhotovitele 
VÁHOSTAV-SK, a.s.
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