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

a

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

generální ředitel 
ředitel Závodu Brno

Dopravoprojekt Brno, a.s.
se sídlem 
IČO, DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

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

Kounicova 271/13, 602 00 Brno 
46347488, CZ46347488 
u KS v Brně, oddíl B, vložka 785 
akciová společnost

předsedou představenstva 
místopředsedou představenstva 

předseda představenstva

ředitel ateliéru A I

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

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 
„občanský zákoník"), tento

Dodatek č. 1/2021 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 03PU-002378 ze dne 15. 6. 2020

(dále jen „Dodatek č. 1"):

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku
1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15.6.2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu 

o poskytování služeb „1/55, Hodonín - oprava mostů ev. č. 55-067 a 55-068 - autorský 
dozor"č. 03PU-003836 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je zajištění výkonu autorského
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dozoru na stavbě opravy mostu ev. č. 55-067 v souladu s metodickým pokynem MD-OPK č.j. 
51/2019-120TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s účinností od 1. 8. 2019.

1.2. Smluvní strany berou na vědomí a respektují skutečnost, že v průběhu provádění stavebních 
prací stavby 1/55, Hodonín - oprava mostů ev. č. 55-067 a 55-068", realizované na základě 
smlouvy o dílo uzavřené objednatelem s třetí osobou pod číslem smlouvy objednatele 03PU- 
002270 (dále jen „Stavba"), došlo k prodloužení doby pro uvedení Stavby do provozu a i 
prodloužení doby pro její dokončení.
Smluvní strany současně respektují skutečnost, že k prodloužení realizace Stavby dochází 
zejména v důsledku nezbytnosti úpravy postupu stavebních prací, vyvolaných požadavky 
dotčených orgánů v průběhu stanovování a schvalování dočasných inženýrských opatření 
nezbytných pro zajištění úspěšné realizace Stavby.

1.3. Smluvní strany shodně konstatují, že pro zajištění úspěšného naplnění předmětu Smlouvy je 
nezbytné prodloužit dobu jejího plnění, a to na stejnou dobu, na kterou je stanovena doba pro 
dokončení Stavby.

1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny doby plnění, specifikované tímto dodatkem jsou 
změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ").

Článek 2.

Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně 
bodu 1 článku III Doba plnění Smlouvy, jenž nově zní:

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30. 11. 2021 ode dne 
účinnosti této smlouvy.

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, 
že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy 
všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření 
tohoto dodatku se Smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.
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3.4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel i Poskytovatel obdrží po 1 
stejnopisu.

Za Objednatele: Za Poskytovatele:

V Brně dne 5. 4. 2020 V Brně dne 5. 4. 2020

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR předseda představenstva
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