
DODATEK C. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA 
ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Oprava traťového úseku Uherský Brod - 
Újezdec u Luhačovic"

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. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, na základě 
pověření č. č. 1907 ze dne 1. 5. 2015

Korespondenční adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: E633-S-2408/2019

a

„Společnost Uh. Brod -  Újezdec"
tvořená:

1/ vedoucím společníkem: Hroší stavby Morava a.s.
se sídlem: Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - Holice 
IČO: 285 97 460, DIČ: CZ28597460
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě , 
spisová značka B 10124 
bank. spojení:
zastoupena: Ing. Jiřím Dobiášem nebo Richardem Tláskalem, členy 
představenstva

2/ společníkem: IDS -  Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
se sídlem: Olomouc, Nová Ulice, Albertova 229/21 
IČO: 258 69 523
zastoupena: Ing. Hynkem Schilbergerem, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Průmyslová 955/4, 779 00 Olomouc - Holice 
(dále jen „Zhotovitel")

číslo smlouvy: 2019/5211/0090



I.

Dne 25. 6. 2019 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-2408/2019 (č. zhotovitele: 
2019/5211/0090), (dále též jen „smlouva"), jejímž předmětem je oprava traťového úseku Uherský 
Brod - Újezdec u Luhačovic.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění příloha č. 7 Seznam poddodavatelů, kde místo 
poddodavatele na svařování Chládek a Tintěra Pardubice a.s., K Vápence 2677, Pardubice, bude 
nově poddodavatel Pirell s.r.o., Husova 690, 560 02 Česká Třebová, IČO: 059 38 406.
Příloha č. 7 je přílohou tohoto dodatku ke smlouvě.

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je 
možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou 
její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení, 
objednatel dvě (2) vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

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

V Olomouci dne 18. 11. 2019 V Olomouci dne 19. 11. 2019

Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel Vedoucí společník

Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace Ing. Jiří Dobiáš

člen představenstva 
Hroší stavby Morava a.s.

Společník

Ing. Hynek Schilberger
Místopředseda představenstva 

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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PŘÍLOHA Č. 7

Seznam poddodavatelů

Identifikace 
poddodavatele 
(obchodní firma, sídlo a 
IČO)

Věcný rozsah poddodávky Hodnota poddodávky v % 
z celkové ceny díla

Pirell s.r.o.,
Husova 690, Parník, 
560 02 Česká Třebová, 
IČO 059 38 406

svařování cca 15%
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