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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 
www.szdc.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
Železničářská 1386/31 
400 03 Ústí nad Labem 

 

 

 
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ PROVOZOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO 

ZAŘÍZENÍ PRO VEŘEJNOST 

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-263/2019 
číslo smlouvy Poskytovatele: 02a/2019 

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
 
Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 
                              

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,  
zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky na základě 
pověření č. 2686 
 
kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností: 
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

 
 
Poskytovatel: DOSTA s. r. o. 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,       
oddíl C, vložka 2954 

  Pražská 1696/35, 350 02 Cheb, 
     IČO 46887261, DIČ CZ46887261 
 
  bankovní spojení: xxx 

zastoupená Lukášem Povišerem, jednatelem společnosti 
 
  kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností: 

DOSTA s. r. o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb   
   
 
 
Úvodní ustanovení 
1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Zajištění 

provozování sociálního zařízení pro veřejnost“, ev. č. veřejné zakázky zadavatele: 
65019011 uzavřely dne 29. 01. 2019 Smlouvu o zajištění úklidu (dále jen „Smlouvu“). 
  

1.2 Smluvní strany se, ve smyslu článku VIII odst. 2 Smlouvy, dohodly na uzavření tohoto 
dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).  
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Předmět dodatku  
2.1 Ke změně dochází v článku Doba trvání Smlouvy, v článku VII odst. 1 Smlouvy, jehož 

dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

„1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 01. 02. 2019 do 30. 04. 2020.“ 

 

Závěrečná ujednání  
3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

v původním znění. 
 

3.2 Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel 
a dvě vyhotovení obdrží dodavatel. 

 
3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 

Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 
jinak je účinný od okamžiku uzavření. 
 
 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 
níže připojují své podpisy. 
 
 
 
V Ústí nad Labem dne 21. 01. 2020   V Chebu dne 16. 01. 2020 
 
 
 
 
 
_________________________________  ________________________________ 
Ing. Martin Kašpar     Lukáš Povišer 
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  jednatel společnosti 
Správa železnic, státní organizace   DOSTA s. r. o. 

 

 

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne 21. 01. 2020 

 

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název 
Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené 
změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá 
vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní 
organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny. 
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