
DODATEK č. 1 SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD

c. smlouvy objednatele: 16PT-000377 
č. smlouvy zhotovitele: 16TD00090

Tento Dodatek č. 1 Souhrnu smluvních dohod byl uzavřen
mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
zastoupena: ................................, generálním ředitelem 
oprávněn k jednání: ........................... -  ředitel Správy Ostrava 
se sídlem: Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - Mariánské Hory 
IČ :65993390 
DIČ: CZ65993390 
bankovní spojení:..........
číslo účtu: ............ .........................

a

dodavatelem: Společnost „ACZ -  SGS -  IBR TDI“

zastoupené vedoucím společníkem: IBR Consulting, s.r.o.

se sídlem v Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zastoupeným ................................................., jednatelem společnosti 
bankovní spojení: .................................. 
IČO: 25023446, DIČ:CZ25023446
Zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 235748 
Vedoucím společnosti: ACZ -  SGS -  IBR__TDI

Další společník: SG Geotechnika a.s. (do 30. listopadu 2016 podnikající pod názvem 
ARCADIS CZ a.s.)
Se sídlem: Geologická 4 č.p. 988,152 00 Praha 5
IČO: 41192168, DIČ: CZ41192168
Zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 992

Další společník: SGS Czech Republic, s.r.o.
Se sídlem: K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5
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IČO: 48589241, DIČ: CZ48589241
Zapsán v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18205

(dále jen „konzultant**) na straně druhé.

Vzhledem ke změnám, které proběhly u jednoho z dalších společníků společnosti „ACZ~ SGS 
-  IBR_TDI“, zastoupené vedoucím společníkem: IBR Consulting, s.r.o., se sídlem 
v Sokolovská 352/215, Vysočany, 190 00 Praha 9, dohodly se smluvní strany na následujícím 
dodatku Souhrnu smluvních dohod.

A. Měněné či doplněné články Souhrnu smluvních dohod:

V identifikaci smluvních stran se mění název dalšího společníka. Název společnosti 
„ARCADIS CZ a.s.“ se nahrazuje názvem „SG Geotechnika a,s,‘\  který tato společnost 
užívá od 1. prosince 2016. Ostatní údaje uvedené u této společnosti (sídlo, IČ, DIČ, zápis 
v obchodním rejstříku) se nemění.

B. Ostatní ujednání:

1) Z důvodu právní jistoty se smluvní strany dohodly, že pokud jev  některé části smluvní 
dokumentace uveden název dalšího společníka „ARCADIS CZ a.s.“, rozumí se tím od 
1. prosince 2016 společnost „SG Geotechnika a.s.“

2) Ustanovení Souhrnu smluvních dohod tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3) Tento Dodatek č. 1 Souhrnu smluvních dohod je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, 

objednatel a dodavatel obdrží dvě vyhotovení.
4) Tento dodatek vstupuje v platnost podpisem obou stran v souladu s platnými právními 

předpisy České republiky.
5) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Souhrnu smluvních dohod jsou následující 

přílohy:

• Dopis klientům ze dne 1. prosince 2016
• Výpis z obchodního rejstříku SG Geotechnika a.s. ze dne 1. března 2017

Za objednatele:

IBR Consulting, s.r.o. 
vedoucí společník

|„ jednatel spol.

ACZ -  SGS -  IBR TDI
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Rozdělení společnosti ARCADIS CZ a.s. na 2 samostatné subjekty

Vážení obchodní partneři,

rádi bychom Vás informovali o změnách ve společnosti ARCADIS CZ a.s.. Ode dne 1.12.2016 bude 
společnost fungovat v České republice i na Slovensku pod dvěma různými názvy.

Na oblast infrastruktury bude zaměřená společnost SG Geotechnika a.s., dříve ARCADIS CZ a.s. divize 
Geotechnika, která v tomto roce slaví 90 Jet úspěšného fungování na trhu. Při této příležitosti bychom Vám 
rádi představili naše nové logo, kterým navazujeme na dlouholetou tradici poskytování vysoce odborných a 
komplexních řešení v oblasti dopravní infrastruktury:

j i J  Geotechnika
An Arcadis Company

Společnost SG Geotechnika a.s. povede pan bývalý člen Arcadis Europe a paní
ředitelka bývalé divize Geotechnika společnosti ARCADIS CZ a.s..

Dovolujeme si Vás požádat o zaregistrování uvedené změny a prosíme o správné uvádění názvu 
společnosti. Všechny ostatní náležitosti jako sídlo společnosti, číslo účtu, IČ, DIČ, právní forma 
zůstávají beze změny:

SG Geotechnika a.s. 
IČO 41192168 
DIČ CZ41193168 
Geologická 4 
152 00 Praha 5

Bankovní spojení ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ■ p o b o č k a  ČR, Ovocný trh 1096/8,110 00 Praha 1,
Číslo účtu pro CZK IBAN: SWIFT: GEBACZPP
Číslo účtu pro Eura IBAN: SWIFT: GEBACZPP

Nové e-mailové adresy jsou ve formátu:

Ve Slovenské republice naše obchodní aktivity zůstávají prostřednictvím naší organizační složky se sídlem 
v Bratislavě - SG Geotechnika a.s., organizačně zložka Slovensko, Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, 
IČO 35907371 a společnosti Geofos s.r.o. se sídlem v Žilině,

Divize Buildings společnosti ARCADIS CZ a.s. bude působit jako nový samostatný právní subjekt s názvem 
Arcadis Czech RepublicSTX). (IČ 04607228, sidlo Bredovský dvůr, Olivová 946/ 6, 110 00 Praha 1, pod 
vedením p a n a ^ ^ ^ ^ ^ ^ H  a 2 prokuristů, pana

Oba tyto nové samostatné subjekty, SG Geotechnika a.s. a Arcadis Czech Republíc s.r.o., jsou stále 
součástí nadnárodního koncernu Arcadis NV se sídlem v Holandsku.

Rádi bychom Vás rovněž ubezpečili, že z hlediska našich dosavadních vztahů tímto nedochází k žádné 
změně. I nadále je naším zájmem poskytovat služby k Vaší plné spokojenosti jak v České republice, tak na 
zahraničních trzích. Více informací Vám rádi poskytneme osobně nebo emailem.

Těšíme se na budoucí spolupráci! -*■

Předseda představenstva

V Praze 1.12.2016



Tento výpis 2 veřejných rejstříků elektronicky poířepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE |'IČ 0023.ÍS060]" dne 1.3.2037 v 08:30:40. 
‘-EPVrd:r(8A3.H7WIArrfQWRLP0zxGW

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného 
Městským soudem v Praze 

 ̂oddíl B, vložka 992
Datum zápisu: 24. října 1991 _ _  _ _________
Spisová značka: B 992 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: SG Geotechnika a.s. ____  __
Sídlo: Geologická 988/4, HÍ úboče py, 152 00 Praha 5
Identifikační číslo: 411 92 168
Právní forma: ___Akciová společnost ______
Předmět podnikání:

Projektová činnost ve výstavbě 
Výkon zeměměřických činností

_______Geologické práce  ̂ ____  _____ __  _______
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci 
Hornická činnost, včetně projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou 
součástí hornické činnosti a souvisejících prací, v rozsahu dle oprávnění 
vydaného příslušným báňským úřadem 
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
Činnost prováděná hornickým způsobem, včetně projektování a navrhování 
objektů a zařízení, které jsou součástí činnosti prováděné hornickým způsobem 
a souvisejících prací, v rozsahu díe oprávnění vydaného příslušným báňským

__  úřadem _ ________ __ _ ___ _____ __ ___
____  Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými o d p a d y __ _____  _ ____

Činnost účetních poradců .vedení účetnictví, vedení daňové evidence 
Provádění trhacích a ohňostrojných prací _  ___
Výkon úředního měření seismických účinků, v rozsahu dle oprávnění vydaného 
příslušným správním úřadem
Provádění síužeb významných z hlediska radiační ochrany, v rozsahu dle 
oprávnění vydaného příslušným správním úřadem 
Poskytování odborných vyjádření podle § 11 zákona č. 76/2002 Sb., o 
integrované prevenci, v rozsahu dle oprávnění vydaného příslušným správním
úřadem _ __________________  _ __ _______
Ověřování výsledků zeměměřičských činností dle § 13 zákona č, 200/1994 Sb., o 
zeměměřictví, v rozsahu dle oprávnění vydaného příslušným správním úřadem 
Geotechnické laboratorní a terénní zkoušky fyzikálních a mechanických 
vlastností zemin, produktů antropogenní činnosti zeminy nahrazujících, zkoušky 
kameniva, pevnostní zkoušky betonu a měření seismických účinků, v rozsahu dle

_____________  oprávnění vydaného příslušným správním úřadem ____  _ _______
Statutární orgán - představenstvo: 

člen představenstva:

Den vzniku funkce: 15. června 2016 
Den vzniku členství: 15. června 2016

předseda
představenstva:

Den vzniku funkce: 4. října 2016

Údaje platné ke dni: 1. března 201/ 06:54 1/3



oddíl B, vložka 992

Dem/zniku členství: 4. října 2016
člen představenstva:

................................................................................................................................

Den vzniku funkce: 30. ledna 2017 
Den vzniku členství: 30. ledna 2017 

Počet členů: 3
Způsob jednání: Společnost společně zastupuje předseda představenstva a jeden člen

představenstva.
Dozorčí rada:

Člen dozorčí rady:
............................................................................................................................................................................

 vzniku funkce: 25. listopadu 2014 
Den vzniku členství: 21. listopadu 2014

Předseda dozorčí 
rady:

......................................................................................................................................................................................................

Den vzniku funkce: 25. listopadu 2014 
Den vzniku členství: 1. října 2014

Jediný akcionář:
ARCADÍS Europe B.V.
1082MS Amsterdam, Gustav Mahlerplein 97 103, Nizozemské království 
Registrační číslo: 09071363

Akcie:
48 109 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 
1 000,- Kč

Základní kapitál: 48 109 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
_ 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Údaje o zřízení:
Akciová společnost byla založena podle § 15 zákona č, 104/1991 o 
akciových společnostech rozhodnutím Stavební geologie, a. s.
Praha 1, Gorkého nám. 7 ze dne 29. 7. 1991 č.j. sekr. ŘP č,

___ _ 16/1991. __ _ _ _ _ _ ________________  _____
Na společnost ARCADÍS ~CZ a.s. (předchozí obchodní firma ARCADÍS 
Geotechnika a.s.), IČ: 41192168, se sídlem Geologická 988/4, Praha 5, PSČ:
152 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 992, přešlo jako na společnost nástupnickou v důsledku 
vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikajících společností (i) ARCADÍS CZ a.s., 
IČ: 28201493, se sídlem Geologická 988/4, Praha 5, PSČ: 152 00, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12972, 
(ii) ARCADÍS Bohemiaplan s.r.o., IČ: 40522369, se sídlem Částková 73, Plzeň, 
PSČ: 326 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 
oddíl C, vložka 617, (iii) ARCADÍS CZ ENVIRONMENTAL s.r.o., IČ: 25396668, 
se sídlem Geologická 988/4, Praha 5, PSČ 152 00, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107018, (iv) 
TERRATEC spol, s r.o., IČ: 16949919, se sídlem Geologická 988/4, Praha 5, 
PSČ 152 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v
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oddíl B, vložka 992

Praze, oddíl C, vložka 8304, (v) EC HARRÍS s.r.o., IČ: 26435390, se sídlem 
Olivová 6/948, Praha 1, PSČ; 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81943 a (vi) SOUDEX, a.s., IČ: 
25039369, se sídleni Geologická 988/4, Praha 5, PSČ: 152 00, zapsané v 
obchodním rejstříku vedeném Městsl<ýrii soudem v Praze, oddíI B, vložka 7298, 
Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady společnosti ARCADIS CŽ 
a.s. rozhodl o rozdělení společnosti ARCADIS CZ a.s. (rozdělovaná společnost) 
odštěpením sloučením se společností Arcadis Czech Republic s.r.o., se sídlem 
Olivová 948/6, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 046 07 228 (nástupnická 
společnost) s tím, že část jmění rozdělované společnosti přešla ke dni zápisu 
rozdělení na nástupnickou společnost, a to včetně práv a povinností plynoucích z 
pracovněprávních vztahů.
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Ověřuji pod pořadovým číslem OR167/K«y/2017, že tato listina, která vznikl, 
převedením výstupu z informačního systému veřejné správy z elektroníeké 
podoby do podoby listinné, skládající se z 3 listů, se doslovně shoqgje; 
s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické1 
podobě.

Podpis


