
Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O POSKYTOVANÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 08PT-000593
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002 

Název související veřejné zakázky:
1/27 Žiželice - obchvat a přemostění - IČ pro SP

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako
,,Smlouva“):

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

a

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

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem:

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1 a,
PSČ 130 80
25793349
CZ25793349
u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka
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e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

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

(dále jen „Poskytovatel4‘)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany44 nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana44)

I.
Předmět Dodatku

1. Obě strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ě. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 
18.9. 2017.

II.
Odůvodnění

1. Důvodem k úpravě jsou okolnosti, které nastaly v průběhu inženýrské činnosti pro získání 
stavebních povolení a v průběhu majetkoprávní činnosti, konkrétně se jedná o změnu legislativy 
zahrnuté v zákoně č. 169/2018 Sb„ kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb„ o urychlení výstavby 
dopravní, vodní a energetické infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony.

2. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 7 bod 7.8. takto:

Původní znění:
Cena za inženýrskou činnost pro DSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to 
následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem po podání žádosti o první stavební povolení 
k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí 
právní moci a stavebního povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, 
např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny 
bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných 
rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.

se nahrazuje:
Cena za inženýrskou činnost pro DSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to 
následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem po podání žádosti o první stavební povolení 
k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována takto:
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- 50% po získání všech příslušných pravomocných rozhodnutí (povolení), a to na základě 
písemného potvrzení objednatele o převzetí všech rozhodnutí (povolení) s vyznačením doložek 
právní moci

- 50% po uzavření veškerých majetkoprávních smluv a po ukončení majetkoprávní činnosti.
Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele 
o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou 
doložkou právní moci.

III.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, 
která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.

2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží 
po 2 (dvou) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic ČR SUDOP PRAHA a.s.

V Chomutově dne: k - 12-  2019 V Praze dne: 2 - 12-  2010


