
SUBTERRA 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1, Nové město 

V Tišnově dne 10. října 2019 

Věc: Žádost o změnu čísla bankovního účtu 

Dne 2.10.2019 byla mezi Správou železniční dopravní cesty, s.o. jako objednatelem a společníky Společnosti „Týniště“ 

tvořené společníky S u b t e r r a a.s. a Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. jako zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo, číslo smlouvy 

objednatele: S 640 093 300 19, ev. č. registru VZ 64019140 (dále jen „Smlouva“) na zhotovení stavby „Oprava výhybek vžst. 

Týniště nad Orlicí“ (dále jen „Stavba“). Za společníky Společnosti „Týniště“ vůči zadavateli jedná společník S u b t e r r a  a.s. 

jakožto Správce Společnosti. 

Tímto Vás jakožto Správce Společnosti „Týniště“ žádáme o změnu čísla bankovního účtu Společnosti, a to z čísla účtu 

XXX, vedeného u XXX na číslo účtu XXX, vedeného u XXX, který je účtem společnosti „Týniště“. 

S pozdravem 

XXX 

Obchodní náměstek divize 3 

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

 

Přílohy: potvrzení o vlastnictví účtu 



 

 

POTVRZENÍ O VEDENÍ ÚČTU 
 

ČSOB 

Československá obchodní banka, a. s. 
Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B XXXVI, vložka 46 Pobočka pro 
korporátní klientelu - Praha I, Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 (dále jen „ČSOB“) 

obchodní firma: S u b t e r r a  a.s. 
sídlo: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika 
IČO: 45309612 
(dále jen „klient“) 

Praha 5 dne 9. 10. 2019 

Potvrzujeme, že Československá obchodní banka, a. s. vede klientovi od 14.12.1993 účet č. XXX, IBAN: XXX 
v měně CZK. 

Potvrzení se vydává na žádost klienta. 

Československá obchodní banka, a.s. 
5-062 

XXX 
manažer korporátních klientských pracovníků 
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Československá obchodní banka, a. s. 

Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČO: 00001350 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 


