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DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB UZAVŘENÉ DNE 1.9,2023 

ČÍSLO SMLOUVY POSKYTOVATALE: E791-S 3698/2G2I

uzavřená podle ustanovení ust. § 1 746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ")

Poskytovatel: Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
pod spisovou značkou A 48384

IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234
zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, MBA., generálním ředitelem 
organizační složka: Centrum telematiky a diagnostiky (CTD) 
zastoupená Ing. Petrem Mádlem, ředitelem CTD 
(dále jen „Poskytovatel" nebo „SŽ")

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: 
e3oaatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Objednatel: ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o.
se sídlem Italská 2565/61,120 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 227965 
IČ :03211223 
DIČ: C Z 03211223
Zastoupená: Lubošem Šmolcem -  Jednatelem 
(dále jen „Objednatel")

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě: 
itseroup@ itsgroup.cz

Uzavírají:
Tento dodatek č. 1, č.j. 17273/2021-SŽ-CTD-ÚP (dále jen „Dodatek") jako dohodu o změně smlouvy 
o poskytování služeb, číslo smlouvy Poskytovatele E791-S-3698/2021, uzavřené smluvními stranami 
dne 1. 9. 2021.

1. Předmět dodatku
Tento dodatek upravuje následující ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb:
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znění článku 4.5 „Podmínky pinění" se nově upravuje takto:

4.5. Objednatel se zavazuje min. 7 pracovních dní předem oznámit Poskytovateli objem 
plánovaného měření (termín, plánovanou délku a trasu měření), dále pak si na vlastní 
náklady zajistit kompletní služby dopravce pro realizaci jízdy.

znění článku 4.10 „Podmínky plnění" se nově upravuje takto:

4.10. Denní směny budou probíhat v pracovním týdnu od pondělí do pátku v časovém 
rozmezí maximálně 11 hodin včetně přípravy na měření, vlastního výkonu měření a odstavení 
vozu, při dodržení délky pracovního týdne max. 55 hodin.

znění článku 7.1 „Další ujednání" se nově upravuje takto:

7.1 Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 17.12. 2021.

2. Závěrečné ustanovení
2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb tímto Dodatkem zůstávají nedotčené v 

platností beze změny.
2.2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž Poskytovatel obdrží dvě (2) 

vyhotovení a jedno (1) vyhotovení obdrží Objednatel.
2.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
2.4. Poskytovatel jakožto povinný subjekt ve smyslu § 2 Zákona č. 340/215 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů je povinen uveřejnit tento dodatek v registru smluv. Dodatek smlouvy 
nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami. Dodatek smlouvy nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze, dne f.jf. igofrj V Praze, dne 4. 41- 2 Ol /
Správě železnic
státní organizace
Centrum telematiky a dlagnr 
Malletova 2363/10, ISO n0 
IČO: 70994234 DIČ: CZ709Í 
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Poskytovatel 
Ing. Petr Mádle 
ředitel CTD
Správa železnic, státní organizace

.................. 
Luboš Smolec 
Jednatel
ITS - Intelligent Transport Systems, s.r.o.
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