
SPRÁVA ŽELEZN IČN Í 
DOPRAVNÍ CESTY

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. objednatele: E633-S-2895/2019

č. zhotovitele: 19030070300

na realizaci:

„Oprava mostu v km 9,655 na trati Hanušovice - Staré Město"

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na 
základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb.

zákona o cenách v platném znění.

ČI. I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc, 

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 

bankovní spojení: 1

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC) 

a

1.2. ZHOTOVITEL:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Sídlo: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc 

IČ: 258 69 523, DIČ: CZ 258 69 523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2419 

zastoupena: Ing. Petrem Buchtou, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Schilbergerem, místopředsedou představenstva 

Vladimírem Dvořákem, členem představenstva 

Jednající jménem společnosti samostatně 

bankovní spojení:

na straně druhé (dále jen zhotovitel nebo stavebník)
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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234

Oblastní ředitelství Olomouc 
Nerudova 1 
779 00 Olomouc



I.

Dne 1. 8. 2019 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-2895/2019 
(č. zhotovitele: 19030070300), (dále též jen „smlouva"), jejímž předmětem je oprava mostu v 
km 9,655 na trati Hanušovice - Staré Město.

Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění ČI. 4.1 Termín plnění následovně:

ČI. IV Termín plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předmětu této smlouvy řádným ukončením a 
předáním objednateli v termínu:

zahájení prací: dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv

ukončení prací: listopad 2020 

Prodloužení termínu plnění je z následujícího důvodu:

Realizace druhé části opravné práce, tj. opravy mostního objektu v km 8,916 na trati Hanušovice 
- Staré Město, je vázána na výluku koleje, při které bude upravována geometrická poloha koleje 
na sousedním železničním přejezdu. V letošním roce tj. v roce 2019 již není možné pro uvedený 
úsek trati zažádat o výluku koleje. Nejbližší možný termín je v daném úseku dle ročního plánu 
výluk termín září 2020.

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 čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, 
které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě 
vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 25. 11. 2019 

za objednatele

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

V Olomouci dne 25. 11. 2019 

za zhotovitele

IDS - Inženýrské a dopravní 
stavby Olomouc a.s.

Ing. Ladislav Kašpar 
Ředitel

Oblastní ředitelství Olomouc
Správa železničnťdopravní cesty, státní organizace

i > i; i v.:. cit ntutii dopravili cesty.
: ,la lili O ffjan iž  i

Ohia:.lni ředili IsLvi Olomouc
Neiudova I. 779 00 1 Homouc 

IČ 70994234 Dl O CZ 7099.4234 
(099)

\

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

Doložka číslo: 526550

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d6e4af76-66fb-42e7-a999-3bbf1df8fca0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

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

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.12.2019 09:16:00
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