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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
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Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.szdc.cz 

Generální ředitelství 
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                                                                                                                         Čj.: 24086/2020-SŽ-GŘ-O10 

Dodatek č. 2  
ke Smlouvě o Dílo čj. 67701/2019-SŽDC-GŘ-O10 ze dne 
12. 11. 2019 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
Objednatel: Správa železnic, státní organizace (do 31. 12. 2019 s názvem Správa 

železniční dopravní cesta, státní organizace) 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 
                      Bankovní spojení: Česká národní banka  
                      Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX 
            zastoupená Ing. Pavlem Kouckým, ředitelem odboru personálního 
                              
                        
Zhotovitel: JCP servis systém, s.r.o. 

 zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 84543 
  Brno, Veveří, Lidická 700/19, PSČ 602 00 
  IČO 03398765, neplátce DPH 

Bankovní spojení: FIO banka  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXX 

            zastoupená Ing. Janou Čechovou, jednatelem společnosti 
 
   

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jako „Strany“) 

Strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o Dílo čj. 
67701/2019-SŽDC-GŘ-O10 ze dne 12. 11. 2019: 

1 Preambule 

Strany na základě poptávkového řízení uzavřely dne 12. 11. 2019 Smlouvu o Dílo čj. 
67701/2019-SŽDC-GŘ-O10 (dále jen „Smlouva“). Předmětem plnění je vypracování v souladu 
s ČSN ISO 12 480-1 Jeřáby – Bezpečné používání, čl. 4.1 - systém bezpečné práce pro provoz 
jeřábů, v souladu ČSN ISO 18893 Pojízdné zdvíhací pracovní plošiny – Bezpečnostní zásady, 
prohlídky, údržba a provoz pracovní systém pro provoz plošin a v souladu s NV č. 378/2001 
Sb., místně provozní bezpečnostní předpis pro hydraulická čela a akumulátorové vozíky (dále 
též jen „dokumentace“), a to jak pro podmínky během zásahové činnosti, tak pro podmínky 
technické pomoci a činnosti vykonávané pro zřizovatele – např. překládka kolejnic apod. pro 
potřeby organizační jednotky objednatele Hasičská záchranná služba. 

2      Předmět Dodatku č. 2 

Tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. 4 Smlouvy takto: 

4.2  Smlouva se prodlužuje na dobu určitou do 30. 9. 2020. 

4.3 S ohledem na složitost zpracovávaného díla se termín dodání kompletního Díla nově 
stanovuje nejpozději na den 15. 9. 2020.  

4.4 Zhotovitel je povinen neprodleně zaslat kontaktní osobě nový návrh Harmonogramu pro 
dokončení prací na Díle, jenž bude obsahovat podrobnou časovou specifikaci dokončování 
Díla s návrhy termínů pro komunikaci s objednatelem. 
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3       Závěrečná ujednání 

3.1 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 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 Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.  

3.2 Zaslání Dodatku č. 2 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje 
Objednatel jakožto osoba dle ustanovení § 2 odst.1 ZRS. Nebude-li tento Dodatek zaslán 
k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, je Dodavatel oprávněn 
požadovat po Objednateli náhradu škody či jiné újmy, která by mu v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla. 

3.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
Dodatku č. 2 a ve Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce 
tohoto Dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 
uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

3.4 Osoby uzavírající tento Dodatek č. 2 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 
osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku v registru smluv. Tento souhlas je 
udělen na dobu neurčitou. 

3.5 Tento Dodatek č. 2 ruší Dodatek č. 1 ke Smlouvě čj. 7951/2020-SŽDC-GŘ-O10 ze dne 
30. 1. 2020.  Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají 
v platnosti. 

3.6   Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě 
(2) vyhotovení a jedno (1) vyhotovení obdrží Dodavatel.  

3.7  Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ZRS.  

 
 
 
 
V Praze dne 9. 4. 2020                                V Praze dne 9. 4. 2020 
 
 
 
_______________________________            _____________________________ 
Za Objednatele                                                        Za Zhotovitele 
                            
 
……………………………………………………    …………………………………………………… 
Ing. Pavel Koucký       Ing. Jana Čechová 
ředitel odboru personálního       jednatel společnosti 
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