
 
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ 
STAVBY – DODATEK Č. 2 
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:   XXXXXXXX 
číslo účtu:   XXXXXXXX 
 

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: 33221/2019-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:  XXXXXXXX 
zastoupena:  Pavel Dolanský, předseda představenstva 
         Radim Bláha, místopředseda představenstva 

Ing. Pavel Štindl, člen představenstva  
Ing. Jan Velikovský, člen představenstva 

 
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. 2 (dále jen „Dodatek 2“) 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. 2 obsažených a s 
úmyslem být tímto Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku 
č. 2: 

 

Předmět Dodatku č. 2: 

V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.3 smlouvy o dílo s číslem objednatele E654-S-
3662/2019 a číslem smlouvy zhotovitele  147/19 057/210 se smluvní strany z důvodu 
organizačních změn na straně objednatel dohodly na změně kontaktních údajů uvedených 
v příloze 5 – Oprávněné osoby.  

 
Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 

Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 ke smlouvě 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 této smlouvy.  

 
Zaslání Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo správci registru smluv k uveřejnění v registru 

smluv zajišťuje SŽDC. Nebude-li tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 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. 
 
 
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 a že s jeho obsahem souhlasí a na 
důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Plzni dne 21. 11. 2019  

 

    

………………………………………     ……………………………………… 

Ing. Radek Makovec      Ing. Pavel Štindl 

Ředitel oblastního ředitelství Plzeň    člen představenstva 

Správa železniční dopravní cesty,    EDIKT a.s. 

státní organizace 

 

Objednatel        Zhotovitel  



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 513667

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 37d35517-ea2c-4a2c-a9b0-a555972a9519

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Hana HNILIČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.12.2019 07:51:02
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