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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

NA ZHOTOVENÍ STAVBY  

Název zakázky: „Oprava propustků na trati Krnov - 

Olomouc“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě  

pověření č. 1906 ze dne 7. května 2015 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-2136/2021  

 

a 

 

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.  

se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc  

IČO: 25869523 DIČ: CZ25869523  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 2419  

zastoupena: Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva 

   

Bankovní spojení: KB Olomouc, č. účtu: 27-4176700287/0100  

                           ČSOB Olomouc, č. účtu: 17622113/0300 

Korespondenční adresa:  

Albertova 229/21, 779 00 Olomouc  

Korespondenční e-mail:  ids@ids-olomouc.cz  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 21040/070300/01 

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 19. 5. 2021 mezi výše 

uvedenými Smluvními stranami (dále jen “Dodatek“) a pod výše uvedenými čísly,  

mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy 

následovně:  

mailto:ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
mailto:ids@ids-olomouc.cz
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  DODATEK Č. 2  
KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Zhotovení stavby 

VZ 63521033 
 

 

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Smluvní strany se s odkazem na čl. 4.11 Smlouvy vzájemně dohodly na změně 

Přílohy č. 8 v souvislosti s žádostí Zhotovitele o odsouhlasení podzhotovitele ze dne 

1. 7. 2021 a schválením této žádosti Objednatelem učiněným akceptací tohoto 

Dodatku. Obě Smluvní strany prohlašují, že pro změnu Přílohy č. 8 byly naplněny 

všechny smluvní podmínky zakotvené v čl. 4.11 Smlouvy, které byly Zhotovitelem 

řádně doloženy. 

1.2 Původní Příloha č. 8, která je nedílnou součástí Smlouvy před úpravou danou tímto 

Dodatkem, tak pozbývá platnosti a je nahrazena přílohou novou, která je součástí 

tohoto Dodatku pod stejným označením.  

 

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

v původním znění. 

2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na Smlouvu jako na celek 

nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS. 

2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 

vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 

registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv 

v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 

Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto 

Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 

zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat 

po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 

vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně 

stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh 

s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 

2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 

Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 

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. 

2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, 

nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového 

označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 

stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní 

strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude 

Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 

škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 

ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele  

Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně 

odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 

výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 

současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 

ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 
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Zhotovení stavby 

VZ 63521033 
 

Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 

obchodního tajemství. 

2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

2.8 Součást Dodatku tvoří tyto přílohy: 

 

Příloha č. 8: 

  

 Seznam poddodavatelů 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Ostravě dne 14. září 2021              V Olomouci dne  

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

Objednatel 
Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 

Správa železnic, státní organizace 
 

 

…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 
Ing. Hynek SCHILBERGER 

místopředseda představenstva 

IDS - Inženýrské a dopravní stavby 
Olomouc a.s. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tento Dodatek byl uveřejněn v registru smluv dne ………….…………. 
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  PŘÍLOHA č. 8 
DODATEK Č. 2  

KE SMLOUVĚ O DÍLO - Zhotovení stavby 

VZ 63521033 
 

PŘÍLOHA Č. 8                                                                                                                                                                                                    

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 

(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY 

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA 

Ing. Jiří Olšar 

Číhalíkova 6/808 

715 00  

Ostrava–Michálkovice  

IČO: 74610660 

 

Geodetická činnost 1,57% 

Swietelsky Rail CZ s.r.o., 
Pražská třída 495/58, 370 
04 
České Budějovice, IČO: 
48035599 

Svařování 0,78% 
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