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Dodatek č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 
 

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Jaroměř“ 

uzavřené dne 12.2.2018  mezi smluvními stranami: 

 

Správa železniční dopravní cesty, 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. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  

na základě Pověření č. 1616 ze dne 12. 7. 2013 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E617-S-84/2018 

ISPROFOND: 5523720006 

 

a 

 

 účastníci Společnosti „JARO“ 

založené Společenskou smlouvou dne 25.10.2017. 

Společník – správce : S u b t e r r a  a.s. 

se sídlem: Koželužská 2245/6, 180 00  Praha 8 - Libeň 

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 1383 

bank. spojení:  

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, místopředsedou představenstva a  

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva 
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a 

 

společník: ELTRA, s.r.o. 

se sídlem: Rampová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika 

IČO: 31674267, DIČ: 2020495004 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Košice I, 

spisová značka Sro 3236/V 

bank. spojení:  

č. účtu: IBAN:  

SWIFT:  

zastoupena: Ing. Tomášem Kondorem, jednatelem a  

Ing. Pavolem Tatarem, jednatelem  

 

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 

uzavřely tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby  (dále jen „Smlouva“) : 

 

1.1 Na základě žádosti zhotovitele o změnu čísla bankovního účtu ze dne 22.2.2018, která byla 

v souladu s ust. pod-článku čl. 14.7 Zvláštních podmínek po stavby SŽDC (dále jen ZP) , které 

jsou součástí Smlouvy doručena objednateli datovou schránkou  dne 22.2.2018, se tímto 

Dodatkem v souladu s uvedeným pod-článkem ZP mění číslo účtu zhotovitele takto :  

dosavadní účet, uvedený ve Smlouvě  číslo : :  

se nahrazuje  novým číslem účtu :  

1.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti. 

1.3 Tento Dodatek nabývá platnosti  dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a  účinnosti 

dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata 

vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.  

1.4 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku Smlouvy:  

Příloha č. 1  Žádost o změnu čísla účtu  ze dne 22.2.2018 
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1.5 Tento Dodatek  se  vyhotovuje v sedmi vyhotoveních, z nich 3 vyhotovení obdrží  Objednatel 

a čtyři vyhotovení Zhotovitel. 

 

 

V Praze dne…23.4.2018.                 V Praze dne…9.4.2018. 

 

 

 

………………………………………                ………………………………………. 

Ing. Mojmír  Nejezchleb     Ing. Ondřej Fuchs,  

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy   místopředseda představenstva 

       S u b t e r r a a.s. 

       

 

 

       ………………………………………. 

        Ing. Jiří Tesař 

       člen představenstva 

       S u b t e r r a a.s. 

 

 

       ………………………………………. 

        Ing. Tomáš Kondor 

       jednatel 

        

 

 

       ………………………………………. 

        Ing. Pavol Tatar 

       jednatel 
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Příloha č. 1  

 



Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem 52880, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A. 

UUID původní komponenty: 33cfea1b-6e6c-4920-9eb3-c5c10f085d12

Ověřující osoba: Systém

Vystavil: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum: 27.04.2018 09:40:01


