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Dodatek č. 4 

k nájemní smlouvě č. S 12958/2014-O26 (RS nájemce 666ŘP0767-14) ze dne 20. 3. 2015 
uzavřené mezi: 

1. Správa železnic, státní organizace 

Sídlo: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, 110 00  

IČO: 70 99 42 34 

DIČ: CZ 70 99 42 34 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupená: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXX 

Číslo účtu: XXXXXXXXXXX 

(dále jen „pronajímatel“) 

a 

2. PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. 

Sídlo: Ostrava, Muglinov, Betonářská 580/14, 712 00 

IČO: 47 67 59 77 

DIČ: CZ699002915 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 767 
Zastoupená: Dariusz Michał Seliga, předseda představenstva a 

Michal Kubíček, člen představenstva 

Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXX 

Číslo účtu XXXXXXXXXXX 

(dále jen „nájemce“) 

dále jen „smlouva“ 

I. 
Předmět dodatku 

Předmětem dodatku jsou změny v rozsahu povinností smluvních stran uvedených v článku V. 

smlouvy ve věci realizací investičních akcí pronajímatele na dotčené dráze (předmětu nájmu) a 

používání předpisů a podmínek pronajímatele nájemcem, rovněž tak aktualizace kontaktních osob 

(původně pověřených zaměstnanců) nájemce uvedených v příloze 2. 

II. 

Změny článku V. smlouvy. Práva a povinnosti smluvních stran, oddíl A. Práva a povinnosti 

nájemce 

 

Do bodu 3 se na konec textu doplňuje věta: 

 

„Pro opravy, údržbu, evidenci stavu a provoz zařízení železniční infrastruktury je nájemce 

povinen řídit se předpisy a podmínkami pronajímatele uvedenými v příloze 3 této smlouvy, 

která je nedílnou součástí a přílohou dodatku č. 4 této smlouvy, v aktuálně platném znění. 

Změna předpisů, případně podmínek pronajímatele je pro nájemce závazná okamžikem 

prokazatelného seznámení nájemce s příslušnou změnou.“ 
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Do textu se doplňuje bod 27 ve znění:  

„27. Prováděním investiční akce pronajímatelem na předmětu nájmu nejsou dotčena práva 

nájemce jako provozovatele dráhy podle zákona č. 266/1994 Sb. o dráhách ve znění pozdějších 

předpisů.“ 

 

III. 

Změny článku V. smlouvy. Práva a povinnosti smluvních stran, oddíl B. Práva a povinnosti 

pronajímatele 

 

Do textu se doplňuje bod 3 ve znění:  

„3. Pronajímatel se zavazuje nájemce informovat o zahájení přípravy investiční akce prováděné 

dle článku V. oddíl A. bod 27 této smlouvy, a to nejpozději do 15 pracovních dní ode dne 

schválení této akce Centrální komisí Ministerstva dopravy.“   

 

Do textu se doplňuje bod 4 ve znění:  

„4. Pronajímatel se zavazuje projednat s nájemcem podmínky realizace investiční akce 

realizované pronajímatelem na dotčené dráze (předmětu nájmu) ve smyslu bodu 3 tohoto oddílu, 

a to před zahájením zadávacího řízení na realizaci investiční akce. Zadávací dokumentace 

k tomuto zadávacímu řízení bude respektovat dohodnuté podmínky dle předchozí věty.“ 
 
Do textu se doplňuje bod 5 ve znění: 

„5. Pronajímatel se zavazuje neprodleně informovat nájemce o změnách předpisů uvedených 

v příloze 3 této smlouvy.“  

 
Do textu se doplňuje bod 6 ve znění: 

„6. Pronajímatel se zavazuje bezplatně poskytnout nájemci předpisy uvedené v příloze 3 této 

smlouvy v elektronické podobě. U předpisů vydávaných též v tištěné podobě pak také jeden 

bezplatný výtisk verze předpisu platné v době podpisu dodatku č. 4 této smlouvy. Pronajímatel 

se dále zavazuje poskytnout nájemci bezplatně každou změnu předpisů uvedených v příloze 3 

této smlouvy v elektronické podobě, a to neprodleně po jejich vydání.“  
 

IV. 

Aktualizace kontaktních osob – příloha 2 

Osoby (zaměstnanci) pověření k jednání na straně nájemce se nahrazují dle níže uvedeného: 
 

Za nájemce: 
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V. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že 

není uzavírán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

3. Nájemce prohlašuje, že obdržel v elektronické verzi všechny dokumenty uvedené v příloze 

3 smlouvy ve znění platném ke dni podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.  

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž pronajímatel obdrží dvě a 

nájemce jedno vyhotovení. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.  

6.    Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha 3 smlouvy - Seznam předpisů a podmínek. 
 
 

 
 
V Praze dne 24.5.2022   V Ostravě dne 17.6.2022 
 
Pronajímatel:      Nájemce: 
 
 
 
 
……………………………….    ……………………………………… 
Bc. Jiří Svoboda, MBA     Dariusz Michał Seliga 
generální ředitel      předseda představenstva 
 
          
        ……………………………………… 
 Michal Kubíček 
  člen představenstva  
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Správa železnic, státní organizace PKP CARGO INTERNATIONAL a.s. 
 
 
 Příloha 3 
 
Seznam předpisů a podmínek k bodu 3. článku smlouvy V. Práva a povinnosti smluvních stran, 
oddíl A. Práva a povinnosti nájemce 
 
 
1. TKP Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 

2. SŽDC (ČD) Z1 Předpis pro obsluhu staničních a traťových zabezpečovacích 

zařízení 

3. SŽDC (ČD) Z2 Předpis pro obsluhu přejezdových zabezpečovacích zařízení 

4. SŽ T100 Předpis pro provozování zabezpečovacích zařízení 

5. SŽDC (ČD) T121 Údržba venkovních zabezpečovacích zařízení 

6. SŽDC (ČD) T126 Údržba přejezdových zařízení 

7. SŽDC T200 Předpis pro vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích 

zařízení do provozu 

8. SŽDC T300 Předpis pro stanovení rozsahu a organizaci údržby sdělovacích a 

zabezpečovacích zařízení 

9. SŽDC E8 Předpis pro provoz zařízení energetického napájení 

zabezpečovacích zařízení 

10. SŽDC E11 Předpis pro osvětlení venkovních železničních prostor SŽDC 

11. SŽDC E500 Předpis pro stanovení rozsahu údržby elektrických zařízení 

12. SŽ S7 Předpis pro správu budov 

13. SŽDC S5 Správa mostních objektů 

14. SŽ S 5/1 Diagnostika, zatížitelnost a přechodnost železničních mostních 

objektů 

15. SŽDC S5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

16. SŽDC S3 Železniční svršek 

17. SŽ S3/1 Práce na železničním svršku 

18. SŽDC S3/2 Bezstyková kolej 

19. SŽ S3/4 Nedestruktivní zkoušení kolejnic 

20. SŽDC S3/5 Svářečské práce na součástech železničního svršku 

21. SŽ S3/7 Vady a lomy pojížděných součástí železničního svršku 

22. SŽ S3/8 Vady betonových pražců 

23. SŽ S4 Železniční spodek 

24. SŽ S4/4 Železniční přejezdy 

25. SŽ S11 Prostorová průchodnost tratí 

26. SŽDC SR103/1 Služební rukověť - seznam vzorových listů železničního svršku 

27. SŽDC SR103/3 Služební rukověť - výkresy materiálu pro železniční svršek – kolej 

28. SŽDC (ČSD) SR103/6 Služební rukověť - výkresy materiálu pro železniční svršek - 

výhybky soustavy R65, S49 a T 

29. SŽDC SR103/6-2 Služební rukověť - výkresy materiálu pro železniční svršek - 

výhybky soustavy UIC60 a S49 2. generace 
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