
DODATEK Č. 1 SMLOUVY

č. smlouvy Objednatele: 01PU-005333
č. smlouvy Zhotovitele: 210127
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001
název veřejné zakázky: PD Dl Rekonstrukce SDP km 296-321
uzavřené na základě Rámcové dohody 
komunikací“, č. 01PU-003737
(dále jen „Smlouva“)

„Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních 

mezi

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: 
datová schránka: 
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

2. Morava - RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)
s vedoucím společníkem společnosti DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: 
IČO:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
42767377

DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: 
zastoupen: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail:
tel:

a

se společníkem Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno 2
zastoupeným základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
bankovní spojení:
IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558 
společník společnosti s názvem „Morava - RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

a



se společníkem společnosti SHB, akciová společnost
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení:
IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477 
společník společnosti s názvem „Morava - RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

a

se společníkem společnosti PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení:
IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954 
společník společnosti s názvem „Morava - RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

a

se společníkem společnosti VIAPONT, s.r.o.
se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení:
IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917 
společník společnosti s názvem „Morava - RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“

a

se společníkem společnosti G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
bankovní spojení:
IČO: 64616886, DIČ: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104 
společník společnosti s názvem „Morava - RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)“
(dále jen „Zhotovitel“)

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

Smluvní strany se v souladu s čl. 23., odst. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí 
Rámcové dohody jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke jmenované Smlouvě, kterým dochází ke změně 
vedoucího společníka společnosti pro tuto konkrétní zakázku:

PD Dl Rekonstrukce SDP km 296-321

Článek I.

1. Z důvodu optimálního zajištění koordinace a řízení celé akce (Dílčí veřejné zakázky) se Smluvní strany dohodly na 
následující změně Smlouvy takto:

Vedoucím společníkem společnosti pro tuto Dílčí veřejnou zakázku bude nadále výhradně:
SHB, akciová společnost
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným oředsedou představenstva
bankovní spojení:
IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477



a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
zastoupeným předsedou představenstva
Bankovní spojení:
IČO: 42767377, DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

bude zastávat pozici společníka společnosti.

Článek II.

Z důvodu změny kontaktní adresy Objednatele dochází ke změně čl. IV. Podmínky provádění díla, odst. 10, a to 
následovně:

10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Oddělení oprav dálnic Morava
Šumavská 524/31, 602 00 Brno
K rukám:

Článek III.

S hlavičkou: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa dálnic
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu posledních smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění 
v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý 
a srozumitelný na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne

PODEPSÁN
za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Ostravě dne

PODEPSÁN
za Zhotovitele: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
společník společnosti „Morava - RD PP pro provoz a 
údržbu PK (2019)“

Digitálně podepsa

Datum: 2021.10.13 18:49:00
+02'00'

Pověřen řízením Správy dálnic předseda představenstva



V Brně dne

SHB, akciová společnost 
vedoucí společník společnosti

Digitally signed by

Dáte: 2021.10.13
13:25:05+02’00’

předseda představenstva

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:
Datum: 02.11.2021 12:27:46+01:00


