
DODATEK č. 1
k Prováděcí smlouvě / Smlouvě o Dílo/

na realizaci zakázky
1/2 Pardubice, jihovýchodní obchvat, DSP

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 151 0002 (327 111 5003.18701) 
č. smlouvy objednatele: 11PT-002138 ev.2. 222/19 

2. smlouvy zhotovitele: 19-255.250
ze dne 29. 7. 2019

mezi

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

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

zjq4rhz

Pověřeni

1, generální ředitel
ředitel Správy Pardubice, na základě

a

2. účastníci Společnosti „SUDOP GROUP_Projekty menšího rozsahu_RS“ založené Smlouvou 
o společnosti ze dne 27. 03. 2018, se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s. 
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80
25793349
CZ25793349
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
a.s.

představenstva

předsedou představenstva 
, místopředsedou představenstva 

místopředsedou

jako „Správce“ a „Společník 1“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě Plné moci a Smlouvy o 
společnosti



a

zhotovitelem: PUDIS a.s.
se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31 
zastoupeným předsedou představenstva

místopředsedou představenstva 
w i, členem představenstva

IČO: 45272891, DIČ: CZ4527289I
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
1458

jako „Společník 2“
zastoupen společnosti SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

zhotovitelem: METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem náměstí 1. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2 
zastoupeným iředsedou představenstva

místopředsedou představenstva 
členem představenstva

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
1418

jako „Společník 3“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

zhotovitelem: VPÚ DECO PRAHA a.s. 
se sídlem Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00
zastoupeným '  * ...........  , , předsedou představenstva

místopředsedou představenstva 
členem představenstva

IČO: 60193280, DIČ: CZ60I93280
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 
2368

jako „Společník 4“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018

a

zhotovitelem: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem Kounicova 271/13, Veveří. 602 00 Brno
zastoupeným , předsedou představenstva

inícinnředsedou představenstva 
členem představenstva

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 
785

jako „Společník 5“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/la, PSČ 130 80, 
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018



a

zhotovitelem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem Kominárska 141/2,4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika
zastoupeným '  ’ ................i, predsedont představenstva

podpredsedom představenstva 
členom představenstva

IČO: 31322000, DIC: SK2020524770
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapísaný do obchodného registra vedeného Okresným 
súdom v Bratislavě I, oddiel Sa, vložka číslo 378/B

jako „Společník 6“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 27. 03. 2018
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

PREAMBULE
Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou nepředvídatelné okolnosti a 
zpoždění, která zhotovitel ani při svědomité a řádné péči nemohl ovlivnit. Zejména se jedná o komplikovaný a 
Časově náročný proces územního řízení, jehož délku nemohla ani jedna ze stran v době uzavření smlouvy 
předvídat ani ovlivnit.
S ohledem na průběh územního řízení:

• oznámení zahájení územního řízení 9. 1. 2019
• veřejné ústní jednání 22. 2. 2019

existoval v době uzavření smlouvy reálný předpoklad vydání územního rozhodnutí (ÚR) v termínu nejdéle do 
09/2019.
Vzhledem k tomu, že ani do doby podpisu tohoto smluvního dodatku nebylo územní rozhodnutí vydáno, není 
možné v termínech stanovených smlouvou zapracovat do dokumentace pro stavební povolení případné 
podmínky územního rozhodnutí (včetně zdůvodnění jejich vypořádání).
S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na:

• úpravě doby plnění díla v návaznosti na vydání ÚR,
• omezení doby zpracování konceptu DSP stanovením nejzazšího termínu jeho vydání.

I.
Smluvní strany se dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. objednatele: 11PT-002138, č. poskytovatele: 19- 
255.250 takto:

1) Článek III - Doba a místo plnění ... se mění očist. 1 

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

zahájení prací: 13.8.2019

dokončení prací koncept DSP: do 3 měsíců od vydání ÚR, nejpozději však do 28.2.2020

čistopis DSP: do 1 měsíce od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DSP 

předpokládané ukončení plnění: do 31.5.2020

II.
Ostatní ustanovení Smlouvy č. objednatele: 11PT-002138, č. zhotovitele: 19-255.250 nedotčená Dodatkem č. 1 
se nemění.



Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO SMLUVNÍHO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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