
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o poskytování služeb č. 05PU-002065 ze dne 07.03.2019

na realizaci zakázky
„JHC Technická asistence v rámci předinvestiční, investiční fáze přípravy projektů a ve 

fázi realizace projektů - stavby provozního úseku ŘSD ČB“
ISPROFIN: 500 111 007.44733

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán 
mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupeným
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

e-mail, tel:
Kontaktní osoba ve věcech technických: 

e-mail, tel:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně 

a

Contract management, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
................................., generálním ředitelem 
......................................., ředitelka Správy České 
Budějovice
......................................., ředitelka Správy České 
Budějovice
............................................, ............................ 
........................, vedoucí provozního úseku 
Správy České Budějovice 
...................................., .............................

Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4 - Nusle
053 06 035
CZ05306035
......................................................, předsedou 
představenstva
.........................., obchodní ředitel 
......................................, ............................. 
........................ výrobní ředitelka 
........................................, .............................

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

mailto:marek.sotona@rsd.cz


Preambule

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 07.03.2019 Smlouvu o poskytování služeb č. 05PU- 
002065 (dále jen „Smlouva“), uzavřenou na realizaci veřejné zakázky s názvem „JHC Technická 
asistence v rámci předinvestiční, investiční fáze přípravy projektů a ve fázi realizace projektů 
- stavby provozního úseku ŘSD ČB“ (dále jen „Zakázka“). Smlouvou se Poskytovatel zavázal 
poskytnout Objednateli plnění, jehož podrobný popis je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen 
„Služby“). Poskytování Služeb se vztahuje k zakázce na stavební práce č. 05PU-002065 “  (dále jen 
„Stavba“).

B. Smluvní strany se dohodly na navýšení rozsahu poskytovaných Služeb tak, jak je specifikováno 
níže. Důvodem pro navýšení rozsahu poskytovaných Služeb je skutečnost, že realizace Staveb bude 
probíhat déle, než bylo původně předpokládáno. Poskytovatel proto bude muset poskytnout Služby 
ve větším rozsahu, než Zadavatel předpokládal při zadání Zakázky. Z důvodu kontinuity a 
zamezení vzniku zpoždění nebo dodatečných nákladů je rovněž nezbytné, aby tyto Služby provedl 
Poskytovatel. Seznam staveb je přílohou Dodatku.

Čl. I

Změny Smlouvy

1. Z důvodu potřeby upravit rozsah služeb prováděných Poskytovatelem, se Smluvní strany dohodly 
na následujících změnách Smlouvy:

1.1. Poslední věta článku IV. Cena, bod 1. Smlouvy se tímto mění následujícím způsobem:

Cena ve Smlouvě bez DPH:
Cena Dodatku č. 2:
Celková cena Smlouvy vč. Dodatku č. 2: 
DPH:
Cena včetně DPH:

1 725 000,00 Kč 
269 100,00 Kč

1 994 100,00 Kč 
418 761,00 Kč

2 412 861,00 Kč

1.2. Příloha č. 2 Smlouvy se tímto nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto dodatku -  Aktualizovaný rozpis 
s cenou služeb.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a bez 
jakékoli změny.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento Dodatek je uzavřen na základě článku X. Závěrečná ustanovení, bod 3. Smlouvy, který 
stanoví, že Smlouvu je možné měnit pouze prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků 
uzavřených v listinné podobě.



4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti 
zveřejněním v registru smluv.

5. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou 
(2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 Smluvní strany připojily své podpisy:

za Objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Českých Budějovicích dne:
Digitálně podepsal

Datum: 2021.09.21 
09:46:58 +02'00'

Ředitelka Správy České Budějovice

za Poskytovatele 
Contract management, a.s.

V Praze dne:
Digitálně podepsal ■

Datum : 2021.09.03 
13:30:43 +02'00'

předseda představenstva


