
DODATEK Č. 1

PROVÁDĚCÍ SMLOUVY (SMLOUVA O DÍLO) 
na Rámcovou smlouvu na GTP (2017), č. 01UK-002942

D l 01191.A MUK Brno jih (196,000 -  197,500) -  podrobný GTP 
č. smlouvy Objednatele: 03PT-003720 
č. smlouvy Zhotovitele: 197085
(dále jen „Dodatek")

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”)

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

(pověřen řízením) 
ředitel Závodu Brno

a

Společností „RS-GTP 2017 GEOtest-SUDOP", tvořenou

Společníkem 1: GEOtest, a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
46344942
ČZ46344942
u KS v Brně, spis. zn. B 699 
akciová společnost

na základě plné moci

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

i



a

Společníkem 2: SUDOP PRAHA
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:

Olšanská la, 130 80 Praha 3
25793349
CZ25793349
u MS v Praze, spis. zn. B 6088 
akciová společnost

zastoupená Společníkem 1, (dále jen „Zhotovitel44)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany44)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ke Smlouvě.

Důvodem je nutnost proudloužení lhůty pro realizaci terénních prací kvůli zdržení zapříčiněného 
třetími stranami. Terénní práce nemohou být v řádném termínu dokončeny vzhledem k pokynům 
vydávaných SSUD, které neumožňují provádět vrtné práce kontinuálně a stanovují s ohledem na 
bezpečnost provádění prací a vysoký provoz na komunikaci pouze vybrané dny kjejich 
provádění. Další příčinou zdržení prací je nespolupráce se správcem pozemků dotčených částí 
průzkumných prací Povodím Moravy, s.p., který nereaguje na výzvy k poskytnutí souhlasu 
s prováděním vrtných prací a dosud nesdělil, za jakých podmínek bude možné tyto práce 
realizovat.

Článek III.
Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 
dokončení terénních prací: do 6 měsíců od zahájení prací

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

V Brně dne 1 7 *10' 2019 

PODEPSÁN
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Závodu Bríio 

Oprávněný podpis

V Brně dne - }  -10- 2019 

PODEPSÁN
za Zhotovitele: Společnost „RS-GTP 
2017 GEOtest-SUDOP“

člen představenstva

Oprávněný podpis

2


