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DODATEK č. 5 

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBLASTI 

OCHRANY OSOB A STŘEŽENÍ MAJETKU č. 250/589/32/3518/04 

 

Smluvní strany 

 

Odběratel: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

 
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234 

 

zastoupená: xxx ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí 
nad Labem  

(dále jen „odběratel“)  

 

a 

 

Dodavatel: 

WESTPOINT a.s. 

se sídlem Slezská 2530/65a, Vinohrady, 130 00 Praha 3 

zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 5140 

IČ: 25635603  DIČ: CZ25635603 

zastoupená odpovědným zástupcem: xxx 

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu: xxx 

(dále jen „dodavatel“) 
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I. Úvodní ustanovení 
1.1 Obě smluvní strany prohlašují, že dne 22.11. 2004 uzavřely Smlouvu                                        

č. 250/589/32/3518/04 o poskytování služeb v oblasti ochrany osob a střežení majetku, včetně 
Dodatku č. 1 ze dne 1.5.2005, Dodatku č. 2 ze dne 17.1.2006, Dodatku č. 3 ze dne 1.9.2008 a 

Dodatku č. 4 ze dne 8.3. 2017 (dále jen „Smlouva“). 
II. Předmět dodatku 

 
2.1 V záhlaví  Smlouvy v části Smluvní strany se mění: Osoby oprávněné k jednání, kontrole a 
přebírání díla za objednatele následovně: 

 

Ve věcech obchodních: xxx 

Ve věcech technických: xxx 

2.2 V článku III. Finanční vyrovnání se v bodě č. 1 mění hodinová sazba na 100 Kč/hod. 
2.3 V článku III. Finanční vyrovnání se v bodě č. 2 mění adresa pro doručování faktur následovně: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem  
 

III. Závěrečná ustanovení 
 

3.1 Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy a Dodatků č. 1,2,3,4 neřešené tímto Dodatkem 

č. 5, zůstávají v původním znění beze změn. 

3.2 Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, každý s platností 
originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení. 
3.3 Tento Dodatek č. 5 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, 
uzavírá se na dobu neurčitou, přičemž dnem započetí poskytovaných služeb je 1. únor 2019. 
Dodatek je uveřejňován v registru smluv a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  
3.4 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento Dodatek č. 5 o vlastní vůli, 
svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy 
existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto Dodatku č. 5. 

 

V Praze dne: 28.1.2019…   V Ústí nad Labem dne: 11.2.2019 

 

 

………………………………   …………………………………………... 

Xxx                                        xxx 

Komentář [VL1]: Nevím, zda již tuto 
změnu neobsahuje jiný dodatek. 
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