
SP R Á V A
ŽE LE Z N IC

Č.j. 7381/2020-SŽ-CTD-ÚP
Dodatek č. 5

ke smlouvě o kontrolní činnosti č. 4 / 2002 - TÚDC - OJMP 
(dále jen „smlouva")

Číslo smlouvy objednatele: 244/02

Objednatel: EDISCT a.s.
Sídlo: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice 

Zapsána: u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 904 
IČ: 25172328 

DIČ: CZ25172328^
Zastoupena: Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva EDIKT a.s. 

a společností CBCZ group a.s., která je zastoupena 
Ing. Janem Velikovským, členem představenstva 
a dále každým členem představenstva

Vykonavatel:
Sídlo: 

Zapsána: 
Organizační jednotka: 

Sídlo: 
Zastoupená: 

IČO: 
DIČ:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Správa železnic, státní organizace
Praha 1, IMové 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 za provedené výkony ověřování kvality (článek IV. Cena výkonu) 
se mění následovně:

Název položky_____________________________________ Výše úhrady (Kč / jedn.)
kolejnice širokopatní, jazykové, srdcovkové 161,- 1 t
válcovaný materiál 157,- 1 t
odborná konzultace 861,- 1 hod
běžný denní výkon 6 455,- 1 den

2. Za třetí odstavec článku IV. Cena výkonu se vkládá nový odstavec tohoto znění:

Ověření kvality se neúčtuje, pokud objednatelem výrobků (kupujícím) je vykonavatel 
a výrobky jsou určeny pro zajištění provozuschopnosti dráhy (nikoli pro investice). Tuto 
skutečnost musí objednatel ověření kvality hodnověrně doložit vykonavateli před vystavením 
Protokolu o ověření kvality. Náklady na ověření kvality potom objednatel nezahrnuje do ceny 
výrobku.
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3. 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:

předseda představenstva EDIKT a.s.

V Praze dne 0 5 - 08- 2020

ředitel Centra telematiky a diagnostiky

fňg. Jan Velikovský 
CBCZ group a.s. 
člen představenstva

EEIBSCITš
Rudolfovská 461/85, 370 01 Čsskš Budějovice 
iC 25172328 DIČ CZ25172328 tri. 387412524
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1084483

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 59451466-0fb1-46fc-b377-f44722df0c1b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Aneta HEJTMÁNKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.09.2020 14:58:00


		2020-09-07T12:58:02+0000




