
 
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 
STAVBY – DODATEK Č. 1 
Název zakázky: „Oprava traťového úseku Rybník - 
Rožmberk“  

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 
Zastoupená: Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň 
na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019 
Bankovní spojení:   XXXXXX 
číslo účtu:   XXXXXX 
 

Korespondenční adresa:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Plzeň 
Sušická 1168/23, PLZEŇ 326 00 
E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E654-S-3662/2019 
číslo veřejné zakázky: 65419103 
číslo jednací: 29817/2019-SŽDC-OŘ PLZ-ÚPI  
 
a 

EDIKT a.s.  
se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice  
IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
spisová značka B 904  
bank. spojení:  XXXXXX 
zastoupena:  XXXXXX 
         XXXXXX 

XXXXXX  
XXXXXX 

 
Korespondenční adresa:  
EDIKT a.s. 
Rudolfovská 461/95 
370 01 České Budějovice  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 147/19 057/210  
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SMLOUVA O DÍLO Zhotovení stavby
 

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek 1“) v souladu s ust. § 2586 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“). 

 

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s 
úmyslem být tímto Dodatkem č. 1 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku 
č. 1: 

 

Předmět Dodatku č. 1: 

V návaznosti na přidání zadavatelem schváleného poddodavatele Tessta a.s. dochází ke 
změně přílohy č. 7 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby. 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na zhotovení stavby vedené pod číslem zadavatele E654-S-
3662/2019 a číslem zhotovitele 143/19 057/210 zůstávají beze změn.  

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto 
Dodatku č. 1 v registru smluv. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 
podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních 
stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku č. 1. 

Zaslání Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby správci registru smluv k uveřejnění v 
registru smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení 
stavby zaslán k uveřejnění nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze 
smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, 
která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 
 
Tento Dodatek č. 1 je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a 
Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 
 

Součást Dodatku č. 1 tvoří tato příloha: 

Příloha č. 1: Příloha č. 7 – Seznam poddodavatelů 

 

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

 

V Plzni dne 24. 10. 2019  

 

    

………………………………………     ……………………………………… 

Ing. Radek Makovec      Ing. Pavel Štindl 

Ředitel oblastního ředitelství Plzeň    člen představenstva 

Správa železniční dopravní cesty,    EDIKT a.s. 

státní organizace 

 

Objednatel        Zhotovitel  
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