
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 708 90 650
DIČ: CZ 708 90 650

p r o s t ř e d n i c t v í m
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice
zastoupená: Ing. Janem Štíchou, ředitelem organizace 
IČO: 709 71 641
DIČ: CZ 709 71 641
Bank. spojení: .................................
Č. účtu: ..................................
telefon: 387 021 010, e-mail: sekretariat@susjk.cz
zapsaná v OR vedeném KS v Č. Budějovicích, odd. Pr. vložka 173, datum zápisu 10.7.2002 
jako „pronajímatel“ na straně jedné

obchodní společnosti sdružené do společnsoti s názvem „Společnost Soběslav - Doubí“ 
vzniklé uzavřením Společenské smlouvy ze dne 3.1.2019 v souladu s § 2716 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění:

STRABAG Rail a.s. -  Vedoucí společník
se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: 254 29 949
DIČ: CZ 254 29 949
zastoupená: Ing. Markem Pifkou, prokuristou 

Bc. Janem Jedličkou, prokuristou 
Bankovní spojení: ............................... 
č.účtu: .............................
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
1370
Kontaktní osoba: .............................. e-mail: ..................................................tel.: .................... 
Číslo Smlouvy: 7-05-19-0I2/DAAD

EUROVIA CS, a.s. -  Společník
se sídlem: Národní 138/10, 110 00 Praha 1
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ 452 74 924
zastoupená: Martinem Borovkou, předsedou představenstva

Lubošem Trojánkem, místopředsedou představenstva 
Bankovní spojení:............................ ...... 
č.účtu: .............................
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B,, vložka 1561

mailto:sekretariat@susjk.cz


a

Metrostav a.s. -  Společník
se sídlem: Koželužská 2450/4, 1800 00 Praha 8 -  Libeň
IČO: 000 14 915
DIČ: CZ 000 14 915
zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva 

Jánem Dudášem, členem představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 758 
Bankovní spojení:............................ ...... 
č. účtu: .......................

jako „ nájemce " na straně druhé

tento
DODATEK Č. 1

ke nájemní smlouvě ě. NS/01/19/RTA/Šm.

I.
Smluvní strany uzavřely dne 21.10.2019 nájemní smlouvu 
č. NS/01/19/RTA/Šm. Předmětem nájmu je pronájem částí blíže určených pozemků (konkr, 
v čl. III výše uvedené smlouvy) pro realizaci ujednaných stavebních objektů při realizaci stavby 
„Modernizace trati Veselí n. L. -  Tábor -  II. část, úsek Veselí n. L. -  Doubí u Tábora, 2. etapa 
Soběslav -  Doubí“.

II.
V souladu s ustanovením v čl. VI odst. 3 výše citované smlouvy se tímto dodatkem, po dohodě 
smluvních stran, mění ustanovení týkající se způsob placení nájemného od 1.1.2020. Dochází 
tedy ke změně čl. III posledního odstavce smlouvy, který nově zní takto:

„Ostatní nájemné, tj. od 1.1.2020 je nájemce povinen platit na bankovní účet 
pronajímatele, č. ú. ..... ...............................vedený.... ............................ na základě daňového 
dokladu - faktury vystavené pronajímatelem za příslušný rok trvání nájemního vztahu a 
doručeného nájemci, se splatností 21 dnů ode dne jeho vystavení. Součástí posledního 
daňového dokladu -  faktury -  bude protokol o předání a převzetí předmětu nájmu 
nájemcem zpět pronajímateli.
Pronajímatel vystaví daňový doklad na Vedoucího společníka a opatří jej názvem 
„Společnost Soběslav - Doubí“.

III.
Ostatní části této nájemní smlouvy, tímto Dodatkem č.l nedotčené, jsou beze změn a zůstávají 
v plném rozsahu platné.

Osobní údaje poskytnuté nájemcem jsou nezbytné pro uzavření dodatku k nájemní smlouvě dle 
čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se 
stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu 
se Spisovým a skartačním řádem, tj. do 31.12. 2030. Nájemce má právo požádat správce o 
přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést 
námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány 
v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva 
uvedená v předchozí větě může nájemce uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu



osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na webových stránkách 
Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých právech, máte právo podat 
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že tato 
smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jejich obchodního tajemství podle § 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní v registru smluv pronajímatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejněním v registru smluv.

Tento Dodatek byl sepsán ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž pronajímatel 
obdrží po jednom (1) vyhotovení a nájemce po dvou (2) vyhotoveních.

Dodatek byl podepsán na důkaz souhlasu s jeho obsahem a obě smluvní strany výslovně 
prohlašují, že byl podepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek a je prost omylu. V ostatním platí znění původní smlouvy.


