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Dohoda o ukončení smlouvy 
číslo S-8161/DOP/2020 

 

„III/11437 Bystřice - Nesvačily“ 

 

Smluvní strany 

 
Objednatel: 
Středočeský kraj 
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
zastoupený:  Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek 
IČ:   70891095 
DIČ:   CZ70891095 
bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. BOX 177, 160 41 Praha 6 
číslo účtu
zastoupený ve věcech technických:  

Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, 
se sídlem: Zborovská 11, 150 00 Praha 5 

 zastoupena:  Ing. Jane Lichtnegerem, ředitelem 
 
(dále jen „objednatel“) 

 

a 
 

Konzultant: 
SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr. 
se sídlem:      Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 
 
sestávající z následujících společníků Společnosti SUDOP GROUP TDI – BOZP 

ve Stř.Kr.: 

 
1. PUDIS a.s. – správce společnosti 
    se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6 
    zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva, 

            Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva  
    IČO: 45272891 
    DIČ: CZ45272891 
    bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.:
    údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: vedená u Městského soudu v Praze,  
    oddíl B, vložka 1458      
 
2. FRAM Consult a.s.  

    se sídlem: Husitská 42/22, 130 00 Praha 3 
    zastoupená: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva 
    IČO: 64948790 
    DIČ: CZ64948790 

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidence: vedená u Městského soudu v Praze,  
oddíl B,  vložka 3682 
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3. SUDOP PRAHA a.s. 

    se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 
    zastoupená: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva 

            Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva 
                        Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedkyní představenstva 

            Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva 
    IČO: 25793349 
    DIČ: CZ25793349 
    údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidence: vedená u Městského soudu v Praze,  
    oddíl B, vložka 6088 
 
4. GeoTec-GS a.s. 

    se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 
    zastoupená: Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva 

            Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva 
            Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva 

    IČO: 25103431 
    DIČ: CZ25103431 
    údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidence: vedená u Městského soudu v Praze,  
    oddíl B, vložka 4524 
 
5. Dopravoprojekt Brno a.s. 

    se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
    zastoupená: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva 

            Ing. Karlem Škárou, místopředsedou představenstva 
            Ing. Vladimírem Navrátilem, členem představenstva 

    IČO: 46347488 
    DIČ: CZ46347488 
    údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidence: vedená u Krajského soudu v Brně,  
    oddíl B, vložka 785 
 
    zastoupena správcem společnosti: PUDIS a.s., na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti  
    ze dne 05. 05. 2016 viz příloha č. 1 tohoto dodatku. 
 
 
 (dále jen „konzultant“) 
 
 

I. 
 
1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 22. 12. 2020 Prováděcí smlouvu č. S-

8161/DOP/2020, jejímž předmětem bylo provedení výkonů TDS + BOZP na stavbě 
„III/11437 Bystřice - Nesvačily“ (dále jen „Smlouva“). 
 

2. Vzhledem k tomu, že doba plnění veřejné zakázky na provedení výkonů TDS + BOZP dle 
uvedené Smlouvy byla sjednána na 9 měsíců od zahájení činnosti, tj. od podepsání Výzvy k 
zahájení  a vlastní termín trvání stavby byl stanoven na 3 měsíce od zahájení stavby, tj. od 
podepsání Výzvy k zahájení prací a předání staveniště, je zadavatel nucen přistoupit 
k ukončení smlouvy. V případě, že by zadavatel v realizaci TDS + BOZP pokračoval, 
dopustil by se porušení § 222 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
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(dále jen „ZZVZ“), jelikož došlo k podstatné změně závazku dle § 222 odst. 3 ZZVZ.  
K tomuto rozdílu došlo úpravami při realizaci veřejné zakázky na zhotovitele stavby, 
související s etapizací díla v době, kdy realizace veřejné zakázky na výkon občasného 
stavebního dozoru investora včetně výkonu koordinátora BOZP již byla ukončena a 
uveřejněna. 

 
3. Smluvní strany se proto ve vzájemné shodě dohodly na ukončení Smlouvy, a to ke dni 

nabytí účinnosti této dohody. 
 

4. Smluvní strany shodně konstatují, že provádění díla dle Smlouvy nebylo zahájeno a žádné 
ze stran nevznikly jakékoli finanční ani jiné nároky. 

 
II. 

1. Tato Dohoda o ukončení Smlouvy je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě 
Smluvní strany obdrží její elektronický originál. 

2. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel. 

3. Dohoda o ukončení Prováděcí smlouvy S-8161/DOP/2020 byla schválena Radou 
Středočeského kraje usnesením č. 019-28/2021/RK ze dne 1. 7. 2021.  
 

 
Příloha č. 1: Smlouva o sdružení  
 

V Praze       V Praze  

 

objednatel:      zhotovitel: 

Středočeský kraj  Společnost SUDOP GROUP TDI – 

BOZP ve Stř.Kr. 

   Zastoupená správcem společnosti: 
   PUDIS a.s. 

 

 

…………………………………   …  

Libor Lesák      Ing. Martin Höfler 

radní pro oblast investic, majetku   předseda představenstva 

a veřejných zakázek     PUDIS a.s. 

 

 

 

       ………………………………… 

       Ing. Václav Sejk 

       člen představenstva 

       PUDIS a.s. 
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Podepsal Ing. Václav Sejk
DN: cn=Ing. Václav Sejk,
c=CZ,
email=vaclav.sejk@pudis.cz
Datum: 2021.07.27
08:32:44 +02'00'

Ing. Václav
Sejk

Libor 

Lesák

Digitálně podepsal 

Libor Lesák 

Datum: 2021.07.27 

15:27:55 +02'00'
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