
Dodatek č.l Společnost „SUDOP GROUP, RS TDI (2017)“

Dodatek č. 1
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVĚ O DÍLO)

NA RÁMCOVOU SMLOUVU TDI (2017), Č. 01UK-002943 
pro realizaci zakázky

„1/37 Pardubice MUK Palackého, dostavba, výkon TDI“

Číslo smlouvy Objednatele: 11PT-002058 ev.č. 140/19 
ISPROFIN / ISPROFOND: 327 162 5026 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 19 183 210

(dále jen „Prováděcí smlouva")

uzavřený mezi smluvními stranami

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná zastupovat Objednatele:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
kontaktní e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel") 
a
poskytovatelem: Společností: SUDOP GROUP, RS TDI (2017) zastoupeným „Správcem" a 
„Společníkem 1“ společnosti:

SUDOP PRAHA a.s.
IČ: 257 93 349
se sídlem Praha 3 -  Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6088 
zastoupená: předsedou představenstva a

, místopředsedou představenstva
místopředsedou představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
kontaktní e-mail:
tel:

(jako „Správce" a „Společník 3")

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

pověřen řízením 
ředitel Správy

Pardubice, na základě Pověření
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Dodatek č.l Společnost „SUDOP GROUP, RS TDI (2017)“

Dopravoprojekt Brno a.s.
IČ: 463 47 488
se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 785 
zastoupená: . předsedou představenstva

místopředsedou představenstva 
členem představenstva

(jako „Společník 1“)
a
DOPRAVOPROJEKT a.s.
IČ: 313 22 000
se sídlem Bratislava, Kominárská 141/2,4, PSČ 832 03
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 378/B 
zastoupená: , předsedou představenstva

místopředsedou představenstva 
členem představenstva

(jako „Společník 2“)
a

VPÚ DECO PRAHA a.s.
IČ: 601 93 280
se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2368 
zastoupená: , předsedou představenstva a

místopředsedou představenstva 
, členkou představenstva

(jako „Společník 4“)
a
GeoTec-GS, a.s
se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha
IČ: 251 03 431 DIČ:CZ25103431
údaj o zápisu do Obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4524 
zastoupena: předsedou představenstva

místopředsedou představenstva 
členem představenstva

(jako „Společník 5“)

Zastoupeni společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3 -  Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 
80, IČ: 257 93 349 na základě plné moci a Dodatku č. 1 ke Smlouvě o sdružení ve společnosti s názvem 
„SUDOP GROUP, RS TDI (2017)“ uzavřeného dne 24.7.2019.
(dále jen ,,Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany14) uzavírají tento Dodatek č.l 
k Prováděcí smlouvě (dále též jako „Dodatek č. 1“)

Rozhodné skutečnosti

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.5.2019 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o Dílo), jejímž předmětem je 
poskytnutí služeb Objednateli, jejichž podrobný soupis včetně specifikace je uveden v příloze č. 1 
Prováděcí smlouvy.

2. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na změně Prováděcí smlouvy Dodatkem 
č. 1 z důvodu Změny Správce společnosti: „SUDOP GROUP, RS TDI (2017)“.
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Dodatek č.l Společnost „SUDOP GROUP, RS TDI (2017)“

I. Změna správce

1. Shora uvedení Společníci společnosti s názvem „SUDOP GROUP, RS TDI (2017)“ (dále jen 
„Společnost*4) se dohodli na skutečnosti, že ode dne účinnosti tohoto Dodatku č. 1 bude pozici Správce 
výhradně pro veřejnou zakázku na služby s názvem „1/37 Pardubice MUK Palackého, dostavba, 
výkon TDI44 vykonávat Společník 3, t.j. SUDOP PRAHA a.s., IČ: 257 93 349, se sídlem Praha 3 -  
Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80. Bankovní spojení Správce je Komerční banka a.s., č. ú. 51- 
2489990247/0100.

2. Správa společných záležitostí společnosti se tedy uskutečňuje v sídle Správce na adrese:
Olšanská 2643/la, 130 80 Praha 3 - Žižkov.

3. V souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1 se Společníci zavázali udělit plnou moc Společníkovi 
3 - společnosti SUDOP PRAHA a.s., IČ: 257 93 349, se sídlem Praha 3 -  Žižkov, Olšanská 2643/la, 
PSČ. 130 80 jakožto společníkovi, který je pověřen správou společných záležitostí pro veřejnou 
zakázku na služby s názvem „1/37 Pardubice MÚK Palackého, dostavba, výkon TDI44. Udělená 
plná moc bude nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

4. Společníci se ujednáním tohoto Dodatku č.l dohodli na skutečnosti odvolat plnou moc udělenou 
původně Společníkovi 1 - společnosti Dopravoprojekt Brno a.s., IČ: 463 47 488, se sídlem Kounicova 
271/13, 602 00 Bmo v souvislosti s uzavřením Smlouvy, a to výhradně jen pro veřejnou zakázku na 
služby s názvem „1/37 Pardubice MÚK Palackého, dostavba, výkon TDI44.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek je vypracován v 5 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 3 

vyhotovení a 2 vyhotovení obdrží Poskytovatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Společnost s názvem „SUDOP GROUP, RS TDI (2017)44 vznikla na základě uzavření Smlouvy o 

sdružení právnických osob ve společnosti dne 1.11.2016. K této Smlouvě o sdružení právnických osob 
ve společnosti byl uzavřen Dodatek č. 1, jež tvoří přílohu tohoto Dodatku č.l.

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku j sou přílohy:

Příloha č. 1 Plná moc
Příloha č. 2 Dodatek č.l Smlouvy o sdružení právnických osob ve společnosti

SUDOP GROUP, RS TDI (2017)
V Praze dne.

předseda představenstva 
SUDOP PRAHA a.s. za Společníky 
SUDOP GRbUP RS TDSI (2017) 
na základě1 Plné moci

místopředseda představenstva 
SUDOP PRAHA za Společníky 
SUDOP GROUP RS TDSI (2017) 
na základě Plné moci
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Společnost SUDOP GROUP TD]

PLNÁ MOC

Dopravoprojekt Brno u.s.
IČ: 463 47 488
sc sídlem Bmo. Komiicova 271/13. PSČ 602 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmč. oddíl B. vložka 785 
zastoupená: předsedou představenstva

. místopředsedou představenstva 
členem představenstva

(dále jen Společník ] “ )
a
DOPRAVOPROJEKT a„s.
IČ: 313 22 000
se sídlem Bratislava, Kominárská 141/2,4. PSČ 832 03
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 378/B 
zastoupená: . předsedou představenstva

místopředsedou představenstva 
členem představenstva

(dále jen „Společník 2“ )
a

SUDOP PRAHA a.s.
IČ: 257 93 349
se sídlem Praha 3 -  Žižkov, Olšanská 2643/la. PSČ 130 80
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 6088 
zastoupená: předsedou představenstva a

místopředsedou představenstva
místopředsedou představenstva

(dále jen „Společník 3“)
a
VPÚ DECO PRAHA a.s
IČ: 601 93 280
se sídlem Praha 6. Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 2368 
zastoupená: MBA, předsedou představenstva a

nístopředsedou představenstva 
členkou představenstva

(dále jen „Společník 4“ )
a
GeoTec-GS. a.s
se sídlem: Chmelová 2920/6. 106 00 Praha
IČ: 251 03 431 DIČ:CZ25103431
údaj o zápisu do Obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B. vložka 4524 
zastoupena: předsedou představenstva

místopředsedou představenstva 
členem představenstva

(dále jen „Společník 5“ ) 

společně dále také jako „Zmocnitcl4'
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Společnost SUDOP GROUP TD1

ZMOCŇUJÍ TÍMTO

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem Praha 3. Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSC 130 80 
IC: 257 93 349
zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 6088 
zastoupená; předsedou představenstva

. místopředsedou představenstva
místopředsedou představenstva

jakožto Společníka 3 společnosti s názvem; „SUDOP GROUP. RS TDI (2017)" vzniklé na základě 
Smlouvy o sdružení ve společnosti dne l . l l .  2016. uzavřené dle ust. § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 
Sb. občanský zákoník v platném znění, na veřejnou zakázku na služby s názvem ..1/37 Pardubice 
MÚK Palackého. dostavba, výkon TI)I“

dále jen „Zmocněnec11

jakožto Společníka, Správce společnosti s názvem: „SUDOP GROUP, RS TDI (2017)“ a
zmocněnce v souladu s ustanoveními § 441 a násl.. zákona ě. 89/2012 Sb., občanský zákoník v 
platném znění, aby jejich jménem v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem: „1/37 Pardubice 
MÚK Puiackélio, dostavba, výkon TDI“ (dále jen ..veřejná zakázka"), přičemž Zadavatelem 
veřejné zakázky je Ředitelství silnic a dálnic ČR. Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4 [dále jen 
..Zadavatel")

činil tato právní jednání:

zastupoval všechny ostatní společníky v rozsahu Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 1. 11,2016 
k zajištění veřejné zakázky na služby s názvem „1/37 Pardubice MÚK Palackého. dostavba, výkon 
TDI4*, zejména aby:

r  uzavíral dodatky prováděcí smlouvy, včetně vlastního podepsání dodatků smlouvy na 
zakázku „1/37 Pardubice MÚK Palackého. dostavba, výkon TOP* za Společníky 
společnosti;

> činil veškerá právní jednání související s plněním příslušné Smlouvy včetně platebního 
styku pří realizaci veřejné zakázky na služby s názvem „L/37 Pardubice MÚK 
Palackého. dostavba, výkon Tl)l“:

> zastupoval společnost ..SUDOP GROUP. RS TDI (2017)“ ve vztahu k Zadavateli výše 
nadepsané veřejné zakázky:

r  jednal v ústním a písemném styku se Zadavatelem a činil veškerá jrrávní jednání 
ve věcech týkajících se realizace veřejné zakázky „1/37 Pardubice MÚK Palackého, 
dostavba, výkon TDJ“ týkající se uplatňování nároků vůči Zadavateli, jakýchkoli změn 
předmětu výše uvedené veřejné zakázky, změn harmonogramů a případných reklamací 
vad a náhrad škod u výše uvedené veřejné zakázky;

> přijímal závazky a pokyny pro a za účastníky sdružení/společníky společnosti a za celé 
sdíužení/společnosi při realizaci předmětné veřejné zakázky:



Společnost SUDOP GROUP TD1

’>■ svolával zasedání společníků společnosti ve vztahu k veřejné zakázce „1/37 Pardubice 
MUK Palackého. dostavba, výkon TDI“.

Za Zmocnilcie:

VPÚ DECO PRAHA a.s DOPRAVOPROJEKT a.s.
V V Bratislav ě dne

předseda představenstva předseda představenstva

místopředseda představenstva místopředseda představenstva

GeoTcc-GS, a.s.
V Praze dne

Dopravoprojckt Brno a.s.
V Brně dne

předseda představenstva předseda představenstva

místopředseda představenstva

Zmocnění v rozsahu dle léto plné moci v plném rozsahu přijímám:

Zmocněnce:

SUDOP PRAHA a.s.
V Praze dne /» /v /  Í 0 4 $

předseda představenstva místopředseda představenstva



Společnost SUDOP GROUP TD1

Dodatek č. 1
SMLOUVY O SDRUŽENÍ VE SPOLEČNOSTI ze dne 1.11.2016 

„SUDOP GROUP, RS TDI (2017)“ 
pro realizaci zakázky

„1/37 Pardubice MÚK Palackélio. dostavba, výkon TDI“

Dopravoprojekt Brno o-s.
IČ: 463 47 488
se sídlem Brno, Kounicova 271/13. PSČ 602 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Bmé. oddíl B. vložka 785 
zastoupená: předsedou představenstva

místopředsedou představenstva 
členem představenstva

(dále jen „Společník I“ )
a
DOPRAVOPROJEKT a.s.
IČ: 313 22 000
se sídlem Bratislava. Kominárská 141/2.4. PSČ 832 03
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa. vložka 378/B 
zastoupená: . předsedou představenstva

místopředsedou představenstva 
členem představenstva

(dále jen „Společník 2“ )
a
SUDOP PRAHA a.s.
IČ: 257 93 349
se sídlem Praha 3 -  Žižkov. Olšanská 2643/1 a. PSČ 130 80
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 6088 
zastoupená: předsedou představenstva a

místopředsedou představenstva 
místopředsedou představenstva

(dále jen „Společník 3“)
a

VPIJ DECO PRAHA a.s.
IČ: 601 93 280
se sídlem Praha 6. Podbabská 1014/20. PSČ 160 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 2368 
zastoupená: předsedou představenstva a

místopředsedou představenstvu 
, členkou představenstva

(dále jen „Společník
a
GeoTec-GS, a.s
se sídlem: Chmelová 2920/6. 106 00 Praha
IČ: 251 03 431 DIČ:CZ25103431
údaj o zápisu do Obchodního rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B. vložka 4524 
zastoupena: předsedou představenstva

místopředsedou představenstva 
členem představenstva
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Společnost SUDOP GROUP TPI
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(dále jen „Společník 5“)

(výše uvedené právnické osoby jsou dále uváděny též jako ..Společníci") uzavírají tento 
Dodatek č. I (dále té/jen  Dodatek):

I. Změna správce

I Shora uvedení Společníci společnosti s názvem ..SUDOP GROUP. TD1" (dále jen Společnost) se 
dohodli na skutečnosti, že ode dne účinnosti tohoto Dodatku bude pozici Správce výhradně pro 
veřejnou zakázku na služby s názvem „1/37 Pardubice MUK Palackého, dostavba, výkon Tl)l“ 
vykonávat Společník 3. t.j. SUDOP PRAHA n.s.. I Č 257 93 349. se sídlem Praha 3 -  Žižkov. 
Olšanská 2643/1 a. PSČ 130 80. Bankovní spojení Správce je Komerční banka a.s.. č. ú. 51- 
2489990247/0100.

2. Správa společných záležitostí společnosti se tedy uskutečňuje v sídle Správce na adrese:
Olšanská 2643/1 a. 130 80 Praha 3 - Žižkov.

3. V souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku se Společníci tímto ujednáním zavázali udělit plnou moc 
Společníkovi 3 - společnosti SUDOP PRAHA a.s.. IČ: 257 93 349. se sídlem Praha 3 -  Žižkov. 
Olšanská 2643/1 a, PSČ. 130 80 jakožto společníkovi, který je pověřen správou společných 
záležitostí pro veřejnou zakázku na služby s názvem „1/37 Pardubice MUK Palackého, dostavba, 
výkon TI)1“. Udělená plná moc bude nedílnou součástí tohoto Dodatku jako příloha č. I.

4. Společníci se ujednáním tohoto Dodatku dohodli na skutečnosti odvolat plnou moc udělenou 
původně Společníkovi I - společnosti Dopravoprojekl Brno a.s.. IČ: 463 47 488. se sídlem 
Kounicova 271/13.602 00 Brno v souvislosti s uzavřením Smlouvy, a to výhradně jen pro veřejnou 
zakázku na služby s názvem „1/37 Pardubice MÚK Palackého. dostavba, výkon TDI“.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o sdružení ve společnosti zůstávají v platnosti.

2. Tento Dodatek je vypracován v 6 vyhotoveních splatností originálu, přičemž každý Společník 
obdrží jedno vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zadavatel.

3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

4. Nedílnou součástí Dodatku je příloha

Příloha č. I Plná moc

SUDOP PRAHA a.s.
V Praze dne ~Í4i. 1 Z&lJ

VPIJ DECO PRAHA a.s
V Praze dne

předsedá p/edstnv.citst vfl předseda představenstva

mistopředseda předsin/enstvn místopředseda představenstva
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Společnost Sl/DOP GROUP TDI

GeoTec-GS, a.s. OOPRAVOPROJEKT a.s.
V Praze dne V Bratislavě dne

předseda představenstva předseda píeUstavensiva

místopředseda představenstva místopředseda představenstva

Dopravoprojekt Brno a.s.
V Brně dne

předseda představenstva
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