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Dodatek č. 1 k Objednávce č. OB19/4220005 

(dále jen „dodatek“) 
Uzavřený mezi smluvními stranami 

 
 Odběratel:    Český hydrometeorologický ústav 

Sídlo/místo podnikání:   Na Šabatce17/17 
IČ/rodné číslo:    00020699 
DIČ:     CZ00020699 
Bankovní spojení:    
Jednající osoba:    Mgr. Marek Rieder, ředitel 
Osoba odpovědná za realizaci:   
Telefon:     
Email:      
 (dále jen „Dodavatel“) 
 
Dodavatel:   Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 

Sídlo/místo podnikání:   Líšeňská 33a, 636 00 Brno 
IČ:     44994575 
DIČ:     CZ44994575 
Bankovní spojení:    
Jednající osoba:   Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel 
Zapsaný:    v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT 
Telefon:     
Email:      
(dále jen „Odběratel“) 
 
(souhrnně též jako „smluvní strany“) 
 
 

Preambule 
1. Odběratel zaslal Dodavateli dne 20.8.2019 závaznou objednávku, kde předmětem plnění bylo: 

NFR reporting 
- Emisní bilance mobilních zdrojů (ČR) za rok 2018 vč. Tabulek NFR 
- Krajská bilance silniční dopravy za rok 2018 
- Komentář k vývoji emisí do IIR (aktuálního meziročního a celkového od r. 1990) 

Projekce dopravy – příprava podkladů 
- Příprava aktuálních dat sloužících jako vstupy do emisních projekcí 
- Výpočet emisí pro požadované škodliviny 
- Export a kontrola vstupů pro emisní projekce v požadovaném formátu 

Předpokládaná cena s DPH byla smluvními stranami sjednána ve výši 111.320,-Kč s dobou plnění k datu 
3.9.2019. Ze strany Dodavatele došlo k akceptaci objednávky ke dni 23.8.2019. 
 

Článek I. 
Doba plnění 

 
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění. Důvodem pro prodloužení doby plnění jsou 

neočekávané skutečnosti, které v době akceptace objednávky nebyly známy. Za tímto účelem uzavírají 
smluvní strany tento Dodatek č. 1 k Objednávce č. OB19/4220005 a to v následujícím znění: 
 
Požadované datum dodávky (datum plnění) se z data 3.9.2019 mění na datum 10.12.2019: 
původní znění:  

 
Požadované datum dodávky: 3.9.2019 
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nové znění: 
 
Požadované datum dodávky: 10.12.2019 
 

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání Objednávky zůstávají v platnosti, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1. 
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 

jedno vyhotovení.   
3. Smluvní strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 a jeho přílohách netvoří 

obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. Smluvní strany berou na vědomí, že tento 
dodatek bude uveřejněn v souladu s ustanoveními zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Odběratel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje jeho obchodní tajemství, 
osobní údaje osob na straně Odběratele, které by nebylo možno uveřejnit, utajované skutečnosti ve 
smyslu ustanovení zák. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní 
způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, ani jiné informace či skutečnosti, které by nebylo možno 
uveřejnit. 

4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv. 

5. Případné plnění Smluvních stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 1, které si Smluvní strany 
poskytly před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 1, se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 1. 
Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí tímto Dodatkem č. 1 a Objednávkou. 

6. Na důkaz svého souhlasu s textem a obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své 
podpisy.  

 
V Brně dne 27.11.2019    V Brně dne 2.12.2019 

 

 

Za Dodavatele:     Za Odběratele: 
 
 

 

 

................................................  ..................................................... 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.  Český hydrometeorologický ústav  
Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel   Ing. Marek Rieder, ředitel 


