
Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002398
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007 

Název související veřejné zakázky: „Výhledové průklesty dřevin 2019“ 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále

jako „Dodatek č. 2“):

v  v

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:

e-mail, tel:
(dále jen „Objednatel”)
a

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

Suchopýr z.ú.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupenou:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:
(dále jen „Poskytovatel”) na straně druhé.

463 31 Oldřichov v Hájích 5 
254 19 358 
CZ25419358
Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl U,
vložka 180
zapsaný ústav
..................................
.......................................................
................................................ 
.............................................................................. 
................................
..............................................................................

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

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytovaní 

služeb č. 08PU-002398 ze dne 20. 5. 2019.

2. Předmětem Dodatku č. 2 je změna ustanovení Článku III. Doba plnění Smlouvy o 

poskytování služeb:

Původní znění dle Smlouvy o poskytování služeb:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy 

po dobu 20 měsíců nebo do vyčerpání finančních prostředků uvedených v čl. IV. odst.

1 Smlouvy, dle toho, která situace nastane dříve.

Znění dle Dodatku ě. 1:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli po dobu 30 měsíců (tj. do
20. 11.2021)

Nové znění dle Dodatku ě. 2:
Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 20. 4. 2022.

I.

II.

Odůvodnění
1. Důvodem pro prodloužení Doby plnění je menší množství zadaných požadavků 

k činnostem vyplývajících ze smlouvy a potřeba pokračování v poskytování služeb 
z důvodu zachování kontinuity prací a nevyčerpaných finančních prostředků.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto 
Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.

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

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej 
svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož
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připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv.

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

za Objednatele
v v
Ředitelství silnic a dálnic CR

V Chomutově dne: 1  9 " 11 "  2021

za Poskytovatele 
Suchopýr z.ú.

V Oldřichově v Hájích dne: |  g -jj- 2021
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