
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb
Číslo smlouvy Objednatele: 09EU-005195 

Číslo smlouvy Poskytovatele:
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002 

Název související veřejné zakázky: I/14 Jablonec nad Nisou, západní tangenta

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

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

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

dále jen „Objednatel“

a

AQUAGEN s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
dále jen „Poskytovatel“

Ruprechtická 199/122, 460 14 Liberec XIV 
035 98 993 
CZ 035 98 993
Krajský soud v Ústí n.L., oddíl C, vložka 34937
společnost s ručením omezeným
....... ............. ....................................
...........................................................
.................. ..........
...............................
..................
.................. ..........
...............................
..................
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takto:

Článek I.
1. Smluvní strany uzavřely dne 8.11.2022. Smlouvu o poskytování služeb č. 09EU-005195. 

(dále jen „Smlouva“).

2. Důvodem uzavření tohoto dodatku je potřeba prodloužit termín plnění, a to konkrétně období 
terénního sledování migrací živočichů během zimního období. V prosinci 2022 a lednu 2023 
byly nadprůměrně vysoké teploty a v zájmovém území nebyla zhruba jeden měsíc souvislá 
sněhová pokrývka. Tento fakt nejen ztěžuje terénní mapování pohybu zvířat, ale především 
způsobuje, že se živočichové chovají atypicky vzhledem k ročnímu období a nelze jejich 
migrační chování sledovat a považovat jako standardní.

Uzavřením dodatku se prodlouží především období terénních sledování tak, aby byla větší 
šance na zachycení typického migračního chování živočichů na lokalitě v zimních 
podmínkách a zpracované dílo bylo odborně věrohodné.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Článek III. odst. 1 Smlouvy ve znění:

„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy do
28.2.2023“

Se ruší a nahrazuje tímto novým zněním

„Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ode dne účinnosti této Smlouvy do
16.4.2023“

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží j eho 
elektronický originál.

3. Poskytovatel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez 
DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
ŘSD ČR v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude 
zveřejněn ŘSD ČR v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, 
a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před 
tímto dnem.

5. 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

Stránka 2 z 3



pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

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:2023.01.24 
12:23:02 +01'00'
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