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Dodatek č. 15

ke Smlouvě č. 1/1/08 o poskytování služeb
(dále jen ,,Dodatek")

Cd Cargo, a.s.
Sídlo: Praha 7- Holešovice, Jankovcova l 569/2C, PSČ ] 70 00
Zastupující:
Yýkonná jednotka: Středisko oprav kolejových vozidel Ostrava (dále jen ,,SOKV Ostrava")
IC: 28196678
DIČ: CZ28196678
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12844.
(dále také jako ,,Dodavatel")
Korespondenční adresa Dodavatele: Cd Cargo, a.s.

SOKV Ostrava
Přednádraží 35
702 00 Ostrava - Přívoz

a

České dráhy, a. s.
Sídlo:
Zastupující:

Organizační jednotka:
IČ,
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Praha l, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

Oblastní ředitelství osobní dopravy východ (dále jen ,,OŘOD východ")
70994226
CZ 70994226

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8039
(dále jen Objednatel) "

Korespondenční adresa Ob,jednatele: České dráhy, a.s.
Oblastní ředitelství osobní dopravy východ
Kounicova 688/26
611 35 Brno

Dodavatel a Objednatel dále jen ,,Smluvní strany" nebo každý jednotlivě též jako ,,Smluvní strana".

I.

Smluvní strany uzavřely dne 20.8.2008 Smlouvu č. 1/1/08 o poskytování služeb, dne 6.5.2009
Dodatek č. l, dne 16.9.2009 Dodatek Č.2, dne 18.3.2011 Dodatek Č.3, dne 16.2.2012 Dodatek Č.4, dne
7.2.2013 Dodatek Č.5, dne 28.2.2014 Dodatek Č.6, dne 25.2.2015 Dodatek Č.7, dne 21.1.2016 Dodatek
č. 8, dne 27.1.2017 Dodatek Č.9, dne 21.2.2018 Dodatek Č.10, dne 7.2.2019 Dodatek č.ll, dne
26.2.2020 Dodatek Č.12, dne 5.3.2021 Dodatek Č.13 a dne 24.2.2022 Dodatek Č.14 (dohromady dále
jako ,,Smlouva").



II.
Smluvní strany se nyní v souladu s ustanovením článku VIII. Závěrečná ustanovení, druhý

odstavec Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy:

l. V článku IV. Cena poskytovaných služeb Smlouvy se text l.odstavce ruší a nahrazuje se novým
zněním takto:

IV. Cena poskytovaných služeb
Cena za poskytnuté službyje sjednaná dohodou Dodavatele s Objednatelem ve smyslu zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a činí od 1.1.2023:

)

Cenyjsou uvedeny bez DPH. DPH bude účtováno v zákonem stanovené výši.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti
v původním znění.

2. Strany jsou si vědomy skutečnosti, že Cd Cargo, a.s. je povinnou osobou podle zákona č. 340/2015
Sb., zákon o registru smluv, a důsledků, které jsou s touto skutečností spojeny. Strany prohlašují, že
dospěly ke společnému závěru, že tento Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv.
Strany potvrzují, že si za tímto účelem navzájem poskytly informace, které považují za dostatečné.
Obě strany souhlasí s takovým zveřejněním Dodatku s případnými výjimkami, na které se vztahuje
oprávnění znečitelnit jejich obsah.

3. Strany se shodly na tom, že některá ustanovení tohoto Dodatku obsahují informace, jež nelze
poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, nebo které jsou
obchodním tajemstvím, a na které se vztahuje oprávnění znečitelnit jejich obsah před případným
zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
Strany se shodly na tom, že ustanovení tohoto Dodatku, která byla zvýrazněna vyžlucením, tvoří
informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k
informacím, nebo které jsou obchodním tajemstvím. V registru smluv bude Dodatek uveřejněn
ve znění, ve kterém budou takto zvýrazněné informace znečitelněny.

4. Cd Cargo, a.s. je oprávněno jednostranně poskytnout informace, na které se případně vztahuje
ochrana dle tohoto Dodatku, v případě, že je k takovému postupu povinno na základě platného
právního předpisu a/nebo pravomocného soudního, arbitrážního či správního rozhodnutí s tím, že:

(a) je oprávněno poskytnout informace pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění
dané povinnosti,

(b) zvolí nejvhodnější postup v dané věci tak, aby zároveň byl minimalizován zásah
do důvěrného charakteru informací.

5. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Smlouva včetně Dodatků č.l až 14 již byly uveřejněny
v registru smluv.



?

6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho
uveřejnění v registru smluv, které v souladu se Zákonem o registru smluv zajistí Dodavatel, přičemž
v podání uvede také identifikaci datové schránky druhé strany, a t

7. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, každý s platností originálu. Každá smluvní
strana obdrží jedno (l) vyhotovení.

V Brně dne

Za Objednatele:
V Ostravě dne 8.12.2022

Za Dodavatele:

Cargo
ČIJ Cargo, a. s.
Středisko oprav kokjových vozidel Ostrava
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