
DODATEK č. 2
k Souhrnu smluvních dohod uzavřeného dne 19. 10. 2009, ve znění Dodatku č. 1, mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, 
se sídlem Na Pankráci 56, 14000 Praha 4 
IČ: 65993390
jednající ................................................................... 
(dále jen ,,Objednatel“)

a

Sdružením Velemyšleves - obchvat se sídlem Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1, 
založeného dne 27.11.2008 smlouvou o sdružení (Smlouva o sdružení č. 200811 ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 24.05.2011) podle ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, jehož členy jsou

vedoucí účastník sdružení 

SILNICE GROUP a.s.
se sídlem Václavské náměstí 802/56, Praha 1, PSČ 11000 
IČ: 622 42 105
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 
12069
.......................................................................................

a další účastníci sdružení, jimiž jsou
SALEM A Construction a.s. (dříve EDS HOLDING, a.s.) 
se sídlem Branická 69/66, Braník, 147 00 Praha 4 
IČ: 273 36 301
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17039

a
AZ SANACE a.s.
se sídlem Pražská 53, Ústí nad Labem, PSČ 400 01 
IČ: 250 33 514
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, 
vložka 1093

(dále též všichni členové sdružení společně uváděni jako „Zhotovitel41 anebo „Sdružení44) 

(Objednatel a Sdružení dále též společně jako „Smluvní strany44) 

na realizaci stavby o názvu



„1/27 Velemyšleves obchvat a přemostění Chomutovky“ 
(dále jen ,,Smlouva“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:

A. na základě dosavadního vývoje přípravy stavby s názvem „1/27 Velemyšleves obchvat 
a přemostění Chomutovky, ISPROFIN 3271114001“ (dále jen ,,Stavba“) mají Smluvní 
strany zájem na odlišné smluvní úpravě stávajících smluvních podmínek;

B. smluvní strany mají společný cíl a zájem na zahájení a pokračování prací na Stavbě a 
jejím dokončení v celém rozsahu. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly při 
pokračování provádění díla postupovat s maximálním důrazem na ekonomickou 
stránku výstavby, optimalizaci řízení provádění díla a časového postupu provádění 
díla. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na opatřeních vedoucích ke snížení 
ceny za provedení a dokončení Stavby při současném respektování smluvních ujednání 
týkajících se nákladů ve vztahu k nákladovým indexům stanoveným ve Smlouvě o 
dílo, jak je níže uvedeno;

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek ě. 2 ke Smlouvě (dále jen 
„Dodatek14).

I.

1. Uzavřením tohoto Dodatku se Zhotovitel zavazuje, že v rámci úsporných opatření nebude 
čerpat finanční prostředky z provizorní položky pro rezervu (dále jen „Rezerva11). Případné 
změny, uplatňované či realizované dle tohoto Souhrnu smluvních dohod a dle příslušných 
ustanovení právních předpisů, nebudou v žádném případě znamenat navýšení ceny stavby. 
Zhotovitel nebude požadovat navýšení ceny stavby z důvodu odpovědnostních závazků 
objednatele. Částka Rezervy, která nebude Zhotovitelem čerpána, se sjednává ve výši 
55.892.115,67 Kč (bez DPH) a o tuto částku se snižuje dosavadní výše Rezervy a celková 
cena díla, jež byla stanovena i s touto provizorní položkou.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena Stavby stanovená v Souhrnu smluvních dohod 
ze dne 19.10.2009 ve znění Dodatku ě. 1 ze dne 19.10.2009 k Souhrnu smluvních dohod se 
sníží tak, že u faktur, jež budou Zhotovitelem vystaveny počínaje dnem následujícím po dni 
účinnosti tohoto Dodatku, se poskytuje sleva ve výši 3 % z fakturované částky před valorizací 
dle odstavce 1.2 bez DPH.

3. Snížení ceny o 3 % dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen zohlednit při každé 
fakturaci v souladu s YOP u všech faktur vystavených ode dne účinnosti tohoto Dodatku. 
Tímto Dodatkem není dotčen čl. 13.8 VOP Úpravy v důsledku změn nákladů. Smluvní strany 
přitom mezi sebou činí nesporným, že datem, ke kterému vztahují základní nákladové indexy 
uvedené v tabulkách údajů úprav uvedených v Příloze k nabídce, je základní datum uvedené 
v Souhrnu smluvních dohod, tj. 22.06.2009 a zároveň, že Úpravy v důsledku změn nákladů 
budou uplatňovány již od první fakturace části ceny Stavby. Cena realizovaného plnění 
vycházející z nabídkových jednotkových cen položek bude průběžně při každé fakturaci 
upravena dle čl. 13.8 VOP, tzn. při úpravě se bude vycházet z ceny před uplatněním 
poskytnuté 3% slevy a v takto vypočtené výši bude valorizace Objednateli vyfakturována



(vyúčtována). Pro odstranění pochybností tedy účastníci konstatují, že poskytnutá sleva ve 
výší 3% se vztahuje jak ke sjednané ceně, tak ke sjednané valorizaci.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy výslovně tímto Dodatkem neupravené zůstávají beze 
změny.

2. Ceny v tomto Dodatku uvedené, jsou bez DPH.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné 
a pravé vůle a nikoli pod nátlakem nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na 
důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Tento dodatek je vyhotoven v 8 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 a Sdružení 
6 vyhotovení.

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti 
dnem uzavření.

V Praze dne V Praze dne ^ 9 *06" 20I-.
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Ředitelství silnic a dálnic CR SILNICE GROUP a.s.


