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DODATEK č. 1 
ke Smlouvě o dílo 

č. ZHOTOVITELE: 2020/045 

č. OBJEDNATELE: 115/2020 

 
Smluvní strany 

 
Město Čáslav 
Sídlo:    Nám. Jana Žižky z Trocnova 1 

286 01 Čáslav 
IČ:   00236021 
DIČ:   CZ00236021 
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta 
číslo účtu:  11117722/0800 
   94-5014161/0710 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“). 

 

a 
 
Konstrukce a dopravní stavby, s. r. o. 
Sídlo: Zbraslavice 2, 285 21 Zbraslavice 

IČ: 28447085 

DIČ: CZ28447085 

zastoupena: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem 
číslo účtu: 2801486388/2010 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 142142 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)  

 
 

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento: 
 

 

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby 
„Cyklostezka Čáslav – Filipov (3)“ ze dne 14.10.2020   

 
 

Účastníci činí nesporným, že dne 14. 10.2020 uzavřeli Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Cyklostezka 
Čáslav – Filipov (3)“. V harmonogramu průběhu stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy, je 
uvedeno, že předpokládaný termín zahájení prací je 03/2020. 

Účastníci činí nesporným, že v termínu zahájení prací došlo ke zcela zřejmé písařské chybě, kdy termín 
zahájení prací měl být správně v harmonogramu průběhu stavby uveden termín 03/2021. Pro 
odstranění pochybností účastníci uzavřeli tento dodatek, kdy přílohou je zaktualizovaný harmonogram 
s předpokládaným termínem zahájení realizace díla v 04/2021. 

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek je vyhotoven 
v elektronickém originále. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění a 
zůstávají v platnosti. 
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Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy: 
 
Příloha č. 1:  Zaktualizovaný harmonogram průběhu stavby 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových 
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění 
zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje 
za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.  

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na 
základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého 
oprávněného zástupce. 

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi  
č.  RM/107/2021 ze dne 10.03.2021. 

 
 
V Čáslavi Ve Zbraslavicích  
 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
Město Čáslav Konstrukce a dopravní stavby, s. r. o. 
 
 
 
             
JUDr. Vlastislav Málek Ing. Michal Holík 
starosta      jednatel 
 



Předpokládaný termín zahájení realizace díla:  04/2021
Termín dokončení realizace díla: do 7mi měsíců od předání staveniště

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7
Předání staveniště
DIO
Přípravné práce pro komunikaci
Přípravné práce pro mostní konstrukci
Konstrukční vrstvy komunikace
Mostní konstrukce
Asfaltové hutněné vrstvy
Zádržný systém
Dokončovací práce
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