
DODATEK č. 3

k Souhrnu smluvních dohod uzavřenému dne 19.10.2009, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku 
č. 2, mezi

v v

Ředitelstvím silnic a dálnic CR
se sídlem Na Pankráci 54, 140 00 Praha 4
IČ 65993390
jednajícím
na straně jedné (dále jen „Objednatel44) 

a

Sdružením Velemyšleves -  obchvat, se sídlem Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha 1, 
korespondenční adresa: Lounská 2402, 438 39 Žatec, založeným dne 27.11.2008 smlouvou o 
sdružení (Smlouva o sdružení ě. 200811 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.05.2011) podle 
ustanovení § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, jehož členy jsou

vedoucí účastník sdružení 
SILNICE GROUP a.s.
se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČ 622 42 105
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12069 
jednající

a další účastníci sdružení, jimiž jsou

SALEMA Construction 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 
jednající

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
jednající

(dále též všichni členové sdružení společně uvádění jako „Zhotovitel44 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. Smluvní strany uzavřely dne 19.6.2014 Dodatek č. 2 k Souhrnu smluvních dohod 
uzavřenému dne 19.10.2009 (dále jen „Dodatek č. 2“). Dodatkem č. 2 se Zhotovitel 
zavázal, že v rámci úsporných opatření nebude čerpat finanční prostředky z provizorní 
položky pro rezervu. Dále se Zhotovitel zavázal, že nebude požadovat navýšení ceny 
stavby z důvodu odpovědnostních závazků Objednatele. A dále se Smluvní strany 
dohodly na tom, že cena stavby se sníží tak, že u faktur vystavených zhotovitelem 
stavby bude poskytnuta sleva ve výši 3% z fakturované částky před valorizací.

B. Na základě zjištěných skutečností při realizaci stavby byly po podpisu Dodatku č. 2 
zjištěny nové skutečnosti, a to nepředvídatelné fyzické podmínky plynoucí 
z geotechnických a hydrologických podmínek stavby. Z dosud zjištěných výsledků 
dodatečných průzkumů je zřejmé, že bude nezbytné provést změnu stavby v části SO 
101.1, a to konkrétně tvar a složení násypů v blízkosti opěry mostního objektu SO 201 
a dále změny stavebního objektů SO 201. Změny jsou vyvolány nepředvídatelnými 
fyzickými podmínkami v geologickém podloží stavby, konkrétně v přechodových 
oblastech mostu SO 201 a úseku zářezu silnice 1/27 -  SO 101.1.

C. Zjištěné nepředvídatelné fyzické podmínky vyvolají změny stavby ve smyslu článku 
13 obchodních podmínek, jako součásti uzavřené Smlouvy. Příprava změny a 
provádění průzkumů budou mít za následek prodloužení doby realizace stavby. 
Zjištěné nepředvídatelné fyzické podmínky nebyly Smluvním stranám známy v době 
uzavření Dodatku č. 2.

D. Zjištěné nepředvídatelné fyzické podmínky znamenají tak podstatnou změnu 
okolností, v podobě neúměrného zvýšení nákladů plnění Zhotovitele - přičemž 
Zhotovitel takovou změnu nemohl rozumně předpokládat ani ovlivnit v době uzavření 
Dodatku č. 2 - která zakládá v právech a povinnostech Smluvních stran výrazný 
nepoměr.

E. Dále vzhledem ktomu, že některá ustanovení Dodatku č. 2 jsou mezi Smluvními 
stranami vykládána rozporně, a to s ohledem na nejednoznačnost těchto ustanovení; 
konkrétně:
- je mezi Smluvními stranami sporný výklad pojmu „odpovědnostní závazky 

objednatele*4, když tento pojem není v Dodatku č. 2 definován, přičemž definici 
tohoto pojmu neobsahuje ani Smlouva, a to ani v části všeobecných nebo 
zvláštních obchodních podmínkách, ani v jiných jejích součástech. Není tak 
především postaveno na jisto, zda lze pod tento pojem zahrnout i nároky 
zhotovitele na dodatečnou platbu, které mu vznikají v souvislosti ze zjištěnými



nepředvídatelnými fyzickými podmínkami dle článku 4.12 obchodních podmínek, 
které nevznikají jako důsledek neplnění povinností na straně Objednatele.

- je mezi Smluvními stranami sporné, zda se uzavřením Dodatku č. 2 Zhotovitel 
vzdává nároku z důvodů odpovědnostních závazků objednatele výhradně v rozsahu 
těchto nároků vzniklých ke dni uzavření tohoto dodatku, či i nároků teprve v 
budoucnu vzniklých. Přičemž vzdání se zcela neurčitých nároků, jež mohou 
v budoucnosti teprve vzniknout lze považovat za neplatné. Obdobně jako lze 
považovat za neplatné úplné vyloučení náhrady škody před porušením povinnosti, 
z něhož může škoda teprve vzniknout.

F. A protože s ohledem na objevené nepředvídatelné fyzické podmínky Smluvní strany 
považují za nezbytné postavit na jisto práva a povinnosti smluvních stran plynoucí 
z uzavřené Smlouvy ve znění všech uzavřených smluvních dodatků; vyloučit možnou 
neurčitost některých smluvních ustanovení a zabránit tak případným budoucím 
sporům o těchto právech a povinnostech a předejít vzniku škod a nákladů a vzniku 
časového prodlení v realizaci stavby,

smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě 
(dále jen Dodatek č. 3)

I.

Ustanovení článku č. I odstavce 1. Dodatku č. 2, uzavřeného dne 19.6.2014, k Souhrnu 
smluvních dohod uzavřenému dne 19.10.2009, se jako celek ruší.

II.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nebude uplatňovat nároky na jakékoliv dodatečné 
platby ve smyslu či. 20.1 Obchodních podmínek a Objednatel bude zbaven veškeré 
odpovědnosti v souvislosti s nároky na takové platby, které Zhotoviteli vznikly podle 
Smlouvy o dílo ke dni uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

III.

Zhotovitel se zavazuje, že v rámci úsporných opatření nebude čerpat finanční prostředky 
z provizorní položky pro rezervu s výjimkou úhrady změn množství jednotlivých položek 
prací zahrnutých ve Smlouvě o dílo a dodatečných prací, technologických zařízení, materiálů 
a služeb nezbytných pro zhotovovací práce, zahrnutých ve změnách ve smyslu ustanovení 
článku 13 obchodních podmínek, v důsledku zjištěných nepředvídatelných fyzických 
podmínek plynoucích z geotechnických a hydrologických podmínek stavby.

IV.

Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění všech uzavřených dodatků, výslovně tímto Dodatkem č. 
3 neupravené, zůstávají beze změny.



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

VL

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
Zhotovitel 3 vyhotovení.

VII.

Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu 
všech smluvních stran.

Za Objednatele: 

Dne tů M

Za Zhotovitele: 

Dne 2& .

Ředitelství silnic a dálnic ČR Sdružení Velemyšleves -  obchvat


