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DODATEK č. 1  
ke Smlouvě o dílo 

Název zakázky: „Oprava výhybek v žst. Týniště nad 

Orlicí“  

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. Luborem Hrubešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, 

na základě pověření č. 2435 ze dne 9. 5. 2018 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Oblastní ředitelství Hradec Králové 
U Fotochemy 259 
501 01 Hradec Králové 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: S 640 157 300 19 

ev. č. registru VZ: 64019140 

a 

Společnost obchodních společností s názvem: „Týniště“ 

se sídlem: S u b t e r r a  a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika 

 

Založená společníky: 

S u b t e r r a  a.s. 

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8  

IČO: 45309612 , DIČ:CZ45309612 

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383 

zastoupena:  Ing. Miroslavem Kadlecem, na základě plné moci ze dne 30. 7. 2019. 

(vedoucí společník) 

a 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361 

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 

1441 

zastoupena: Ing. Martinem Kvirencem, předseda představenstva 

(společník) 

 

založená společenskou smlouvou ze dne 16. 9. 2019 

 

bank. spojení:  Československá obchodní banka a.s., Na Příkopě 14 Praha,  

č. ú.: xxx 

 

Korespondenční adresa: viz sídlo zhotovitele 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1903187 
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I. Preambule 

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Oprava 

výhybek v žst. Týniště nad Orlicí“, číslo smlouvy objednatele: S 640 093 300 19, číslo 

smlouvy zhotovitele: 1903187, uzavřené dne 2. 10. 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“), 

s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů: 

Dne 10. 10. 2019 obdržel Objednatel prostřednictvím datové zprávy od Zhotovitele žádost na 

změnu bankovního spojení Zhotovitele. Novým bankovním spojením Zhotovitele 

je: Československá obchodní banka a.s., č. ú.: xxx. 

Při uzavření smlouvy nebylo správně vyplněno číslo smlouvy Objednatele. 

 

II. Předmět dodatku 

1) Bankovní spojení Zhotovitele uvedené v hlavičce Smlouvy o dílo se nahrazuje novým 

bankovním spojením, a to:  

 Československá obchodní banka a.s., č. ú.: xxx. 

2) Číslo smlouvy Objednatele uvedené v hlavičce Smlouvy o dílo se nahrazuje novým číslem 

Smlouvy o dílo, a to: S 640 157 300 19. 

 

III. Závěrečná ustanovení 

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. 

2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti (6) stejnopisech. Každé 

vyhotovení má platnost originálu, Zhotovitel a Objednatel obdrží každý po dvou 

vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou 

a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv. 
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3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 

údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento 

souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

 

Přílohy:  Žádost o změnu čísla bankovního účtu 

 

V Hradci Králové dne 8.11.2019  V Tišnově dne 4.11.2019 

   

…………………………………………………  ………………………………………………… 

Ing. Lubor Hrubeš 

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

ředitel Oblastního ředitelství 
Hradec Králové 

 

 Ing. Miroslav Kadlec 

S u b t e r r a  a.s.  
na základě plné moci 

 

  V Pardubicích dne 6.11.2019 

 

………………………………………………… 

Ing. Martin Kvirenc 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

předseda představenstva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


