
 

 

DODATEK č. 1 
ke 

Smlouvě o poskytování služeb 

01PU-003698  

„ Převod a přepracování dokumentace trubního vedení pro zobrazení v GIS“ 
 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem  Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO:  65993390 
DIČ:  CZ65993390 
právní forma:  příspěvková organizace 
bankovní spojení: ………………………………….. 
zastoupeno: ……………………, generální ředitel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ………………………………….. 
e-mail: ………………………………….. 
tel: ………………………………….. (dále jen 
„Objednatel“) 
 
a 
 

MAT Domoušice s.r.o. 
se sídlem Domoušice 233, 43968 
IČO: 24764582 
DIČ: CZ24764582 
zápis v obchodním rejstříku: KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 29723 
právní forma: společnost s ručením omezeným 
bankovní spojení: ………………………………….. 
zastoupen: ………………………………….. 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ………………………………….. 
e-mail: ………………………………….. 
tel: ………………………………….. (dále jen 
„Poskytovatel“)  
 

 (Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)  

 

I. 
Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení uzavřené dohody čl. 11. Závěrečná ustanovení, 
dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku na následujícím prodloužení doby trvání 
rámcové dohody: 
 
dohoda se prodlužuje do: 31.3.2021 



 

 

 
 

II. 
Ostatní články a ustanovení původní rámcové dohody neřešené tímto dodatkem zůstávají v 
platnosti v původním znění.  
 

III. 
Registr smluv 

1. Poskytovatel poskytuje souhlas s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako 
„zákon o registru smluv“). Poskytovatel bere na vědomí, že uveřejnění v registru smluv 
zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu 
dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata dodatku. 

2. Poskytovatel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že tento dodatek bude uveřejněna v 
registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv. 

3. V rámci tohoto dodatku nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem tohoto dodatku.  

4. Objednatel je povinen informovat Poskytovatele o datu uveřejnění tohoto dodatku v 
registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne jejich uveřejnění.  

 

IV. 
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu.  
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, 

svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou 
vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv. 

 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR            MAT Domoušice 
 
 
 
Podpis: _______________________      Podpis: _______________________ 
Jméno…………………………………..     Jméno: …………………………………. 
Funkce: vedoucí oddělení SOTPP                     Funkce:   
Datum: 16.3.2020        Datum: 16.3.2020  


