
SPRÁVA
Ž E L E Z N IC

Č.j. 4018/2020-SŽ-CTD-ÚP
Dodatek č. 2

ke smlouvě o kontrolní činnosti č. 663/400/2008 
(dále jen „smlouva")

Objednatel: Žula Rácov,s.r.o.
Sídlo: Rácov 28, 588 51 Batelov 

Zapsána: u rejstříkového soudu v Brně, oddíl C, vložka 9302 
IČO: 47907126 
DIČ: CZ47907126

Zastoupena: František Čtverák -  jednatel 
Roman Jílek -  vedoucí lomu

Vykonavatel:
Sídlo: 

Zapsána: 
Organizační jednotka: 

Sídlo: 
Zastoupená: 

IČO: 
DIČ:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Správa železnic, státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
u rejstříkového soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
Centrum telematiky a diagnostiky (CTD)
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň
Ing. Petrem Mádlem, ředitelem Centra telematiky a diagnostiky
70994234
CZ70994234
......... ....................
.......................

Vykonavatel informuje, že ode dne 14. 1. 2020 je Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace v obchodním rejstříku pod novým názvem Správa železnic, státní organizace. Zároveň 
se od 1. 4. 2020 změnil název organizační jednotky Technická ústředna dopravní cesty (TÚDC) na 
Centrum telematiky a diagnostiky (CTD).

Dodatek upravuje s účinností od 1. 1. 2021 smlouvu následujícím způsobem:

1. Celá tabulka smluvních cen v článku IV. Cena výkonu se mění následovně:

Název položky______________________________________________ Výše úhrady ( Kč /  jedn.)
zpracování podkladů pro vydání nového Osvědčení nebo pro 
obnovení platnosti Osvědčení 15 600,- 1 ks Osvědčení
zpracování podkladů pro udržování Osvědčení v platnosti - 
roční poplatek 7 800,- 1 ks Osvědčení

2. Do článku VII. Závěrečná ustanovení se přidává tento text:
Vykonavatel jakožto povinný subjekt ve smyslu § 2 Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů je povinen uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv.

Za objednatele: Za vykonavatele:

. ...................................... . . . . .

TT-’ - • .O jt';'....

Roman Jílek, vedou
ate

lomu

V Praze dne ...........
Správ,i fo lem lc

‘ l í ”  statni arganUace
Centrum telematiky a diagnostiky
Kjllntc)',,! 3363/10 190 00 Praha 9 
0 O. '0994334 DIČ: CZ70994234

... . .. . . .. . . ........
ředitel Centra telematiky a diagnostiky
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
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Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Aneta HEJTMÁNKOVÁ)
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