
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o spolupráci a nájmu ze dne 30.10. 2013

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Dlážděná 1003/7, PSČ 11000 Praha 1 - Nové Město
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,
vložka 48384
IČO: 709 94 234, DIČ: CZ 70994234
kterou zastupuje: Ing. Pavel Surý, generální ředitel

(dále jen „SŽDC“ nebo „Pronajímatel“)

a

Památník Šoa Praha o.p.s.
obecně prospěšná společnost,
se sídlem Veverkova 1410/8, 170 00 Praha 7
zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl O, vložka 965 
IČO: 24272914
kterou zastupuje: Pavel Štíngl, ředitel společností 

Bankovní spojení: ......... 

(dále jen „Nájemce“)

(společně uváděny jako „Smluvní strany“)
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1. Úvodní ustanovení

1.1. SŽDC se na základě koupě části závodu Českých drah a.s. s účinností od 
1.7. 2016 stala právním nástupcem společnosti České dráhy, a.s., 
IČO: 709944226, ve vztazích založených Smlouvou o spolupráci a nájmu 
uzavřenou mezi společností České dráhy, a.s. a Nájemcem dne 30. 10. 2013 
(dále jen „Smlouva"), vstoupila tak do všech práv a povinností Pronajímatele 
z této Smlouvy a vystupuje nadále jako Pronajímatel.

1.2. Pronajímatel a Nájemce mají zájem nadále pokračovat v plnění Smlouvy a 
společně dosáhnout jejího účelu.

1.3. Vzhledem k tomu, že se ukázala potřeba upravit některé záležitosti týkající se 
plnění Smlouvy, dohodly se Smluvní strany o uzavření tohoto Dodatku č. 1.

1.4. Výrazy začínající velkými písmeny avšak nedefinované v tomto Dodatku č. 1 
mají význam, který jim je přiřazen ve Smlouvě.

2. PŘEDMĚT DODATKU-DOHODNUTÉ ZMĚNY

2.1. Článek 3 odst. 3.8 se nahrazuje tímto zněním:
Pokud Nájemce neprokáže Pronajímateli, že získal odpovídající finanční 
prostředky na rekonstrukci Nemovitosti do 30. 4. 2017, má Nájemce i 
Pronajímatel právo od Smlouvy odstoupit. Nájemce musí získání uvedených 
finančních prostředků prokázat. Za tím účelem předloží své prohlášení 
o zajištění finančních prostředků v listinné podobě, jehož součástí bude 
příloha nebo přílohy průkazným způsobem dokládající poskytnutí dotace či 
jiného přidělení finančních prostředků ze státního nebo jiného veřejného 
rozpočtu, získání daru, grantu nebo jiného příspěvku, získání úvěru či jiné 
formy dluhového financování.

2.2. Článek 11 odst. 11.2 se nahrazuje tímto zněním:
Odstoupení od Smlouvy musí být v písemné formě, jakákoliv jiná forma je 
vyloučena. Listina obsahující odstoupení od smlouvy musí být druhé smluvní 
straně doručena do vlastních rukou s potvrzením příjmu. Povinnost smluvní 
strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna 
při doručování doporučenou poštou na adresu sídla příslušné smluvní strany, 
jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, 
jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou, nebo 
adresát svým jednáním doručení zmaří nebo přijetí písemnosti odmítl.

Ve všech ostatních ustanoveních zůstává Smlouva beze změny a strany jsou 
jí plně vázány.
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3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Pronajímatel prohlašuje, že je plně oprávněn k uzavření tohoto Dodatku č. 1, a 
že veškerá rozhodnutí potřebná kjeho uzavření byla jeho orgány učiněna a 
veškeré souhlasy a povolení nezbytné k uzavření Dodatku č. 1 byly získány.

3.2. Nájemce prohlašuje, že je plně oprávněn k uzavření tohoto Dodatku č. 1, a že 
veškerá rozhodnutí potřebná kjeho uzavření byla jeho orgány učiněna a 
veškeré souhlasy a povolení nezbytné k uzavření Dodatku č. 1 byly získány.

3.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze stran 
obdrží dvě.

V Praze dne 25. 10. 2016 V Praze dne 25. 10. 2016

Správa železniční dopravní cesty, Památník Šoa Praha o.p.s.
státní organizace

Ing. Pavel Surý, generální ředitel Pavel Štíngl, ředitel společnosti
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