
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 10PT-001146 

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Název související veřejné zakázky: Konzultační činnosti a technická asistence v rámci 
realizace investičních staveb v gesci provozního úseku ŘSD ČR Spr.HK

uzavřená dne 14.5.2021 mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Objednatel”)
a
IBR Consulting, s. r. o.
se sídlem Sokolovská 352/215, 190 00 Praha 9
IČO: 25023446
DIČ: CZ25023446
zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: ........................... . . .... . . . .................................
zastoupen: .....................................................................
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ...................... ................................................... . ..

65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
........... . . ........................................
....... ...................
.....................................................................
....... ...................
...............................
.............................
..................................................
..................................................
.............................



e-mail: ...................................
tel: .............................
kontaktní osoba ve věcech technických: ......... .........
e-mail: ...............................................
tel: ... ...........................
(dále jen „Poskytovatel“)
(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 
1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, 

tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.5.2021 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) 
na plnění veřejné zakázky s názvem „Konzultační činnosti a technická asistence v rámci 
realizace investičních staveb v gesci provozního úseku ŘSD ČR Spr.HK“ .

2. Z důvodu změny Isprofinu zakázky se Smluvní strany dohodli v souladu s článkem XI.3 
Smlouvy na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek.

II. PŘEDMET DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v následujících údajích:

1. Původní Název související veřejné zakázky:
Konzultační činnosti a technická asistence v rámci realizace investičních staveb 
v gesci provozního úseku ŘSD ČR Spr.HK
se mění na
Název související veřejné zakázky:
Konzultační činnosti a technická asistence v rámci realizace investičních staveb 
ŘSD ČR Spr.HK

2. Původní evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002.16971 
se mění na
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 552 151 0002.9882

3. Ředitelství silnic a dálnic ČR
bankovní spojení: ........... . . ........................................
se mění na
bankovní spojení: ........... . . ......................................

III. z á v Ěr e č n á  u s t a n o v e n í

Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá



účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na 
vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv).
Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsal
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