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 Dodatek č. 1   
ke Smlouvě o dílo 

č. smlouvy objednatele: S 640 028 500 19 č. smlouvy zhotovitele: 32/19-OZ/SOD 

evid. číslo registru VZ: 64019041  

„Oprava TNS Káranice a TNS Dobšice“ 

Smluvní strany: 

Objednatel:  

 Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČO: 70994234  
 DIČ: CZ70994234 
 Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 Zastoupená: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové 
 Bankovní spojení: xxx 
 .  
 Kontaktní osoby: 

a) ve věcech smluvních: Mgr. Filip Kudláček, tel.: 9723 42 048, Kudlacek@szdc.cz 
  Ing. Jan Jirowetz, tel.: 9723 41 425, ORHKRzvz@szdc.cz. 
b) ve věcech technických:  Martin Bláha, tel.: 9723 22 815, BlahaM@szdc.cz 

  Ing. Adolf Täuber, tel.: 9723 22 999, TauberA@szdc.cz 
 

 Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Hradec Králové 
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26 
501 01 Hradec Králové 

(dále jen objednatel) 
 
Zhotovitel:  

 Název: Elektrizace železnic Praha a.s.  
 Sídlo: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 
 IČO: 47115921 
 DIČ: CZ47115921 
 Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809 
 Zastoupená: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva  
          Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva 
            
 Bankovní spojení: xxx 
 Kontaktní osoby: 

a) ve věcech smluvních: xxx 
b) ve věcech technických:  xxx 

  
c) vedoucí prací:  xxx 

 
 Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele  

(dále jen zhotovitel) 
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I. Preambule 
 

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Oprava TNS Káranice 
a TNS Dobšice“, číslo smlouvy objednatele: S 640 028 500 19, číslo smlouvy zhotovitele: 32/19-OZ/SOD, 
uzavřené dne 29. 4. 2019 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku 
v registru smluv, a to z následujících důvodů: 
 
Dne 15. 10. 2019 obdržel objednatel od společnosti ČEZ Distribuce a.s. vyjádření k vypínání přívodních 
linek 110 kV V1151 a V1152 pro napájení trakční napájecí stanice Káranice ze dne 14. 10. 2019. 
  
Společnost ČEZ Distribuce a.s. po seznámení s výhledem dalších opravných prací pro rok 2020 v TNS 
Káranice, v souvislosti s nadcházejícím zimním obdobím a s ohledem na netranzitní charakter vedení 
(T odbočky) V1151 a V1152 pro napájení TR 110/35kV Nový Bydžov doporučuje tyto práce sloučit s další 
připravovanou akcí pro rok 2020 a veškeré práce provést až v roce 2020. Toto sloučení má umožnit snížení 
počtu vypnutí, odpojení a zajištění V1151 a V1152. Objednatel se rozhodl tomuto požadavku ČEZ 
Distribuce a.s. vyhovět. Z výše uvedeného důvodu nebude objednatel moci dodržet Smlouvou o dílo 
sjednaný termín ukončení díla. 
 

 
  

II. Změny smlouvy 
 

Čl. 4. Smlouvy o dílo, s názvem Termín plnění, se mění a nově zní: 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech: 

 zahájení:        dnem účinnosti smlouvy  

                 ukončení:       do 29. 5. 2020 
 
 
 

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 ve čtyřech (4) 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: Vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 14. 10. 2019

 

 

V Hradci Králové dne 22. 11. 2019 

Za objednatele: 

Otisk razítka:………………………………. 

 ………………………………………………….. 
 Ing. Lubor Hrubeš 
 Správa železniční dopravní cesty,  
 státní organizace 
 ředitel Oblastního ředitelství  
 Hradec Králové  

 

 

V Praze dne 13. 11. 2019 

Za zhotovitele: 

Otisk razítka:………………………………. 

 ……………………………………………. 
 Ing. Luděk Valtr 
 Elektrizace železnic Praha a.s. 
 předseda představenstva

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                        ……………………………………………. 
                                                                                                              Ing. Martin Janovský 
                                                                                                      Elektrizace železnic Praha a.s. 
                                                                                                          místopředseda představenstva  
 
 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………….. 
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