
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY
„Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň-Žatec"

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY 

Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň-Žatec"

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018 
Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel") 
číslo smlouvy: E-618-S-2787/2018/PAL 

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 327 321 4993 / 500 354 0010
a

obchodní společností sdružené do společnosti s názvem „Společnost Rekonstrukce mostu Plzeň -  
Zatec, STRABAG Rail -  Chládek a Tintěra, Pardubice"

Společník 1 -  Správce společnosti:
STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29,400 03 Ústí nad Labem 
IČO: 254 29 949, DIČ: CZ 25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370 
bank. spojení: .................................... ...................................... 

zastoupen: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva 
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva 

číslo smlouvy: 1-01-18-004-GDAZ

Společník 2:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 
IČO: 252 53 361, DIČ: CZ 25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 1441 
bank. spojení: ................................ .................................... 

zastoupen: Ing. Martinem Kvirencem -  předsedou představenstva 
číslo smlouvy: 2018/1012/0475 

(dále jen „Zhotovitel")
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PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je změna bankovního 
účtu Zhotovitele. Zhotovitel zaslal žádost, v souladu s Příkazem GŘ č. 1/2015 o Provádění změn 
Identifikačních údajů v číselníku dodavatelů SŽDC a ověřování bankovního spojení u dodavatelů SŽDC 
při úhradách daňových dokladů, čl. 5. - Změna bankovního spojení nebo doplnění dalšího bankovního 
spojení, odst. 5. 2., prostřednictvím datové schránky SŽDC, o změnu bankovního účtu zhotovitele, č. 
účtu: ..................................... vedeného u Komerční banky, a.s. Tento účet bude používán v 
platebním styku dle Smlouvy o dílo. Tímto se mění záhlaví SOD.

I.

Na základě výše uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení čl. 5 
bod 5.3 Smlouvy, na úpravě Smlouvy o dílo, č. smi. objednatele: E-618-S-2787/2018/PAL, č. smi. 
zhotovitele: 1-01-18-004-GDAZ), ze dne 12.09.2018, takto:

1. změna záhlaví SOD
-  Ruší se stávající text v záhlaví SOD a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7,110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018 
Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel") 
číslo smlouvy: E-618-S-2787/2018/PAL 

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 327 321 4993 / 500 354 0010
a

obchodní společností sdružené do společnosti s názvem „Společnost Rekonstrukce mostu Plzeň -  
Žatec, STRABAG Rail -  Chládek a Tintěra, Pardubice"

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY
„Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň-Žatec"

Společník 1 -  Správce společnosti:

STRABAG Rail a.s.
se sídlem: Železničářská 1385/29,400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ 25429949
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370 

zastoupen: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva 
Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva 

číslo smlouvy: 1-01-18-004-GDAZ
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY 
„Rekonstrukce mostu v km 35,579 trati Plzeň-Žatec"

Společník 2:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
se sídlem: l< Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361, DIČ: CZ 25253361
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 1441 

zastoupen: Ing. Martinem Kvirencem -  předsedou představenstva 
zhotovitele,

číslo smlouvy: 2018/1012/0475 
(dále jen „Zhotovitel")

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, č. smi. objednatele: E-618-S-2787/2018/PAL, č. smi. 
zhotovitele: 1-01-18-004-GDAZ), ze dne 12.09.2018, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 
3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem 
č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz
toho k ní připojují svoje podpisy.

II

V Praze dne 15 -87- a ®

V Ústí nad Labem dne
1 1 -07- 2019

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 
Správa železniční dopravní cesty, 

státní organizace
STRABAG Rail a.s.

/ Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 355527

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2d146065-4789-4d20-8607-a8af140781b9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 05.08.2019 14:04:51
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