
SOUHRNNÝ DODATEK SMLOUVY
Ke smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2014, č. 16PT-000172/13

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390, 
DIČ: CZ65993390, jednající generálním ředitelem

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 VOP/ZOP

(dále jen „Objednatel" nebo „Smluvní strana14)

a

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s., se sídlem Na Hřebenech II 
1178/10, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 251 38 189, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4792, jednající 
člen představenstva a člen představenstva

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.2.3 VOP/ZOP

(dále jen „Zhotovitel44 nebo „Smluvní strana44),

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany44)

spolu zavřely tento

souhrnný dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2014, ě. 16PT-000172/13 
na realizaci stavby s názvem „1/11 Oldřichovice - Bystřice“

(dále jen „Dodatek44).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 21. 7. 2014 smlouvu o dílo č. 16PT-000172/13 
(dále jen „Smlouva o dílo44), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „1/11 Oldřichovice - Bystřice “ (dále jen „Dílo44 či „Stavba44);

(B) při realizaci Stavby došlo ke Změnám během výstavby (dále též ,,ZBV“), 
které byly administrovány dle příslušných směrnic generálního ředitele ŘSD ČR o 
změnách závazků ve formě Evidenčního listu, resp. Změnového listu , v důsledku čehož



byla upravena Cena díla dle článku 1.1.4.2 Všeobecných obchodních podmínek ve znění 
Zvláštních obchodních podmínek (dále jen ,,VOP/ZOP“);

(C) došlo ke vzniku následujících událostí/okolností, které se dle Smlouvy o dílo považují 
za událostí/okolností náležející do rizika Objednatele, a se kterými Smlouva o dílo 
spojuje vznik časových nároků Zhotovitele dle článku 20.1 VOP/ZOP na prodloužení 
Lhůty pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 VOP/ZOP ve spojení s Přílohou k nabídce 
(dále jen „Lhůta pro dokončení44) a termínu pro splnění postupného závazného milníku 
č. 2 dle Pod-článku 4.35 VOP/ZOP ve spojení s Přílohou k nabídce 
(dále jen „Termín Finančního milníku č. 2“) a nároků Zhotovitele na dodatečnou 
platbu, konkrétně:

(i) došlo ke vzniku změn (Variací) dle Pod-článku 13.1 VOP/ZOP, kdy Zhotovitel 
zejména nemohl oproti předpokladu realizovat práce, které byly v důsledku změny 
vyjmuty z předmětu Díla (Záporné změny - méněpráce), pročež finanční hodnota 
Záporných změn nemohla být započítána do finančního milníku č. 2 tak, jak 
Zhotovitel plánoval pro účely plnění Termínu Finančního milníku č. 2, čímž dle 
Zhotovitele došlo ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládající 
důvodnost časového a finančního nároku Zhotovitele (dále jen „Událost č. 1“);

(ii) došlo k mimořádně nepříznivým klimatickým podmínkám, spočívajícím 
v mimořádných srážkových úhrnech v měsíci dubnu 2017, kdy hodnota srážek, 
oproti předpokladu z let 1981 -  2010, byla vyšší o 238 %, což mělo za následek 
nemožnost pokračování v provádění dalších prací s ohledem na technologické 
omezení plynoucí z technologických požadavků kladených technologickými 
předpisy na realizaci stavebních objektů SO 101 a SO 206, což mělo vliv zpoždění 
a na plnění Termínu Finančního milníku č. 2, čímž dle Zhotovitele došlo ke 
ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládající důvodnost časového 
a finančního nároku Zhotovitele (dále jen „Událost č. 2“);

(iii) došlo k zastižení nepředvídatelných fyzických podmínek na Staveništi 
spočívajících ve výskytu neúnosných zemin v km 12,800 -  13,040, kdy při při 
posouzení zemin na úrovni zemní pláně v km 12,800 -  13,040 bylo zjištěno, že se 
v daném místě nevyskytují pouze štěrky s příměsí jemnozmné zeminy, jak 
předpokládala PDPS, ale rovněž čočky tvořící jíly se střední plasticitou, což vedlo 
k nutnosti stabilizace podloží u SO 101 a nemožnosti pokračování v provádění 
prací dle předpokladu, což vedlo ke zpoždění a mělo vliv na plnění Termínu 
Finančního milníku č. 2, čímž podle Zhotovitele došlo ke ztížení/zpoždění postupu 
prací způsobem zakládající důvodnost časového a finančního nároku Zhotovitele 
(dále jen „Událost č. 3“);

(iv) došlo ke vzniku změny (Variace) dle Pod-článku 13.1 VOP/ZOP, když dle 
vyjádření Městského úřadu Třinec, odboru životního prostředí a zemědělství 
MěÚT/21251/2018/ŽPaZ/Fo ze dne 25. 5. 2018 bylo potřeba dodržet závazné 
stanovisko orgánu ochrany přírody č.j. 1236/2009/ŽPaZ/Kd/246.4 ze dne 
14. 4. 2009, tedy, že s navrhovanou změnou stavby nesouhlasí a trvá na dodržení 
zadávací dokumentace stavby; vzhledem k této skutečnosti Zhotovitel žádal
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Správce stavby dopisy ze dne 20. 9. 2017 a 21. 11. 2017, aby v souladu s Pod- 
článkem 1.9 VOP/ZOP vydal pokyn týkající se vegetačních úprav stavebních 
objektů SO 811 a SO 813, což Správce stavby mohl učinit a také učinil až na 
základě určení pozemků pro náhradní výsadbu Městským úřadem Třinec, odborem 
životního prostředí a zemědělství dopisem ze dne 27. 11. 2018, kterým nařídil 
zapracovat početní rozdíl dřevin na náhradní pozemky a předložit výsledný 
koncept, což mělo vést ke zpoždění a mělo mít vliv jednak na plnění Termínu 
Finančního milníku č. 2 a zejména pak to znemožnilo Zhotoviteli dokončení prací 
ve Lhůtě pro dokončení, čímž podle Zhotovitele došlo ke ztížení/zpoždění postupu 
prací způsobem zakládající důvodnost časového a finančního nároku Zhotovitele 
(dále jen „Událost č. 4“);

(D) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 1, Událostí č. 2 a Událostí č. 
3 oznámil Správci stavby dopisem ze dne 11.1.2018,zn. 02/11/ŘSD/2018/KS souhrnný 
časový nárok na prodloužení (i) Lhůty pro dokončení do 15. 5. 2018 a (ii) Termínu 
Finančního milníku č. 2 do 11. 2. 2018 (společně dále jen „Časový nárok č. 1“), přičemž 
Správce stavby posoudil na základě časové analýzy Časový nárok č. 1 důvodný co do 
základu; dále Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí č. 4 oznámil Správci 
stavby dopisem ze dne 21. 11. 2017, zn. 016/111/ŘSD/18/RF, resp. dopisem ze dne 25. 
12. 2018, zn. 016/111/RSD/18/RF časový nárok na prodloužení Lhůty pro dokončení 
(dále jen „Časový nárok č. 2“);

(E) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti Událostí č. 1, Událostí č. 2, Událostí č. 3 a 
Událostí č. 4 (společně dále jen „Události") neoznámil Správci stavby žádný nárok 
na dodatečnou platbu ani žádné jiné majetkové (finanční) nároky, ať už sankčního, 
reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci 
(dále jen „Nárok na dodatečnou platbu"), s výjimkou cenového nároku z Variace dle 
Pod-článku 13.1 VOP/ZOP, která souvisí s Událostí č. 4, který oznámil Správci stavby 
dopisem ze dne 25. 12. 2018, zn. 016/111/ŘSD/18/RF (dále jen „Cenový nárok");

(F) Smluvní strany mají zájem vyřešit s konečnou platností veškeré 
neshody a spory, které vyplývají z Událostí, Časového nároku č. 1 a Časového nároku 
č. 2 (společně dále jen „Časový nárok") a Nároku na dodatečnou platbu, jakož i z níže 
definovaných Jiných událostí a Nároků z Jiných událostí;

(G) Zhotovitel i přes Události č. 1, Události č. 2, Události č. 3 a Události č. 4 dodržel Lhůtu 
pro uvedení stavby do provozu dle článku 1.1.3.10 VOP/ZOP.

(H) Zhotovitel i přes Události č. 1, Události č. 2, Události č. 3, a Události č. 4 dodržel Termín 
pro splnění postupného závazného milníku č. 2 podle Pod-článku 4.35 VOP/ZOP ve 
spojení s Přílohou k nabídce v prodlouženém Termínu finančního plnění..

(I) Zhotovitel i přes Události č. 1, Události č. 2, Události č. 3, a Události č. 4 dodržel Lhůtu 
pro dokončení dle Pod-článku 1.1.3.3 VOP/ZOP v prodloužené Lhůtě pro dokončení.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:
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1. P ř e d m ě t  D o d a t k u

1.1. Předmět Dodatku.

Předmětem tohoto Dodatku Smlouvy o dílo je především:

a) sumarizace celkové Ceny díla dle Pod-článku 1.1.4.2 VOP/ZOP, se zjištěním 
hodnoty Víceprací v jednotlivých kategoriích a zjištěním hodnoty Méněprací;

b) prodloužení Záruční doby dle Pod-článku 1.1.3.7 VOP/ZOP u vybraných SO, a to 
v rozsahu, v jakém je to uvedeno v tomto Dodatku a Předávacích protokolech,

c) navýšení Záruky za odstranění vad dle Pod-článku 4.25 VOP/ZOP, a to 
v rozsahu, v jakém je to uvedeno v tomto Dodatku;

d) prodloužení Lhůty pro dokončení a Termínu Finančního milníku č. 2.

1.2. Sumarizace Ceny díla.

Cena díla dle Pod-článku 1.1.4.2 VOP/ZOP ve spojení s Pod-článkem 14.1 VOP/ZOP, 
obsahující již všechny úpravy dle Smlouvy o dílo, tj. ZBV, se rovná konečné částce 
ve výši 1 494 919 221,67 Kč, z toho Vícepráce 91 580 152,85 Kč, Méněpráce - 
294 389 181,49 Kč, když Přijatá ceny stavby dle Pod-článku 1.1.4.1 VOP/ZOP 
odpovídá částce ve výši 1 697 728 250,00 Kč bez DPH.

1.3. Prodloužení Záruční doby.

Smluvní strany se dohodly z důvodu vad uvedených v „předávacích protokolech*1 na 
následujícím prodloužení Záruční doby dle Pod-článku 1.1.3.7 VOP/ZOP na níže 
uvedených stavebních objektech:

1.3.1. u objektu SO 101 se Záruční doba prodlužuje o 24 měsíců.

Záruční doba začala běžet dne 24.1. 2019 a končí dne 23.1. 2031;

1.3.2. u objektu SO 111 se Záruční doba prodlužuje o 24 měsíců.

Záruční doba začala běžet dne 14. 2. 2019 a končí dne 13. 2. 2031;

1.3.3. u objektu SO 142 se Záruční doba prodlužuje o 24 měsíců.

Záruční doba začala běžet dne 14. 2. 2019 a končí dne 13. 2. 2026;

1.3.4. u objektu SO 121, SO 123, SO 124, SO 126, SO 127-1, SO 128, SO 129, SO 
155, SO 205, SO 209 se Záruční doba prodlužuje o 12 měsíců.

Záruční doba začala běžet dne 14. 2. 2019 a končí dne 13. 2. 2025;

1.3.5. u objektu SO 201, SO 202, SO 204, SO 207, SO 208, SO 212, SO 301, SO 
302, SO 303, SO 304 se Záruční doba prodlužuje o 12 měsíců.

Záruční doba začala běžet dne 24.1. 2019 a končí dne 23. 1. 2030;

1.3.6. u objektu SO 125, SO 127, SO 161, SO 206, SO 210, SO 211, SO 213, SO 
261, SO 262, SO 263, SO 271 se Záruční doba prodlužuje o 12 měsíců.

Záruční doba začala běžet dne 14. 2. 2019 a končí dne 13. 2. 2030;
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Stavba „1/11 Oldřiclwvice -  Bystřice"
Souhrnný dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2014, č. 16PT-000172/13 

1.4. Navýšení Záruky za odstranění vad.

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu vad uvedených v „předávacích protokolech11, 
vztahujících s k níže uvedeným stavebním objektům, Zhotovitel poskytuje Objednateli 
navýšenou Záruku za odstranění vad dle Pod-článku 4.25 VOP/ZOP o částku 
10.630.000,- Kč, jejíž rozklad je specifikován níže. Smluvní strany potvrzují, že 
navýšená Záruka za odstranění vad, v celkové výši 61.561.848,- Kč, byla Objednateli 
předána již dne 26.2.2019 a obsahuje níže uvedená navýšení, související s vadami:

1.4.1. u objektů SO 101, SO 204, SO 206, SO 208, SO 209 ve výši 8 730 000 Kč;

1.4.2. u objektů SO 125, SO 127, SO 111 ve výši 1 900 000 Kč.

1.5. Časový nárok a Prodloužení termínů realizace Díla,

S ohledem na existenci Událostí, které jsou obecně považovány za události náležející 
do rizika Objednatele, se Objednatel a Zhotovitel dohodli, že MA Zhotovitel na základě 
a/nebo v souvislosti se všemi Událostmi výhradně tento časový nárok a Zhotovitel 
s tím bez výhrad souhlasí: (i) nárok na prodloužení Lhůty pro dokončení dle Pod- 
článku 1.1.3.3 VOP/ZOP ve spojení s Pod-článkem 8.4 VOP/ZOP do 14. 2. 2019 
a (ii) nárok na prodloužení Termínu Finančního milníku č. 2 dle Pod-článku 
4.35 VOP/ZOP ve spojení s Pod-článkem 8.14 VOP/ZOP do 14.10.2017 
(dále jen „Přiznaný Časový nárok“).

V tomto směru se Smluvní strany dohodly, že Lhůta pro dokončení prodlužuje 
do 14. 2. 2019 a (ii) Termín Finančního milníku č. 2 se prodlužuje do 14. 10. 2017.

Objednatel prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto Dodatku, kdy došlo k prodloužení 
termínů realizace Díla, nemá vůči Zhotoviteli žádné nároky z titulu smluvních pokut 
dle Pod-článku 8.7 VOP/ZOP a Pod-článku 4.35 VOP/ZOP.

1.6. Nárok na dodatečnou platbu.

Zhotovitel NEMÁ na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi žádný Nárok na 
dodatečnou platbu. Tímto není dotčen Cenový nárok, který bude administrován 
způsobem a za podmínek Smlouvy a směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 ver. 1.2, Změny 
závazků.

1.7. Jiné události a Nároky z Jiných událostí.

Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že ke dni podpisu tohoto Dodatku neexistují jiné 
události/okolnosti, které se považují za události/okolnosti náležející do rizika 
Objednatele, a které by mohly být důvodem pro vznik časových a/nebo jiných 
majetkových (finančních) nároků Zhotovitele (ať už sankčního, reparačního, 
restitučního či jiného charakteru), bez ohledu na jejich právní kvalifikaci 
(dále jen „Jiné události"). Zhotovitel dále prohlašuje a zavazuje se, že mu ke dni 
podpisu Dodatku nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly vést 
ke vzniku Jiných událostí. Zhotovitel s ohledem na výše uvedené prohlašuje a zavazuje
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se, že mu ke dni podpisu Dodatku na základě a/nebo v souvislosti s Jinými událostmi 
nevznikly, nevznikají a nevzniknou žádné (i) časové nároky nebo (ii) majetkové 
(finanční) nároky (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), 
bez ohledu najejich kvalifikaci, jenž by mohl uplatnit na Objednateli (dále jen „Nároky 
z jiných událostí").

Stavba „Hll Oldřichovicc -  Bystřice"
Souhrnný dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2014, č. 16PT-000172/13

1.8. Vzdání se nároků Zhotovitele.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout 
se soudním a jiným sporům souvisejícím s Událostmi a Jinými událostmi, resp. 
takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném 
vzdání se nároků Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento Dodatek 
s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků 
Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.

1.8.1. Zhotovitel se tímto vzdává, vyjma Přiznaného Časového nároku, veškerých 
časových nároků, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti 
s Událostmi, a Objednatel s tímto souhlasí.

1.8.2. S výjimkou svého nároku na Cenový nárok, který je definován výše v rámci 
tohoto Dodatku se Zhotovitel tímto vzdává svého Nároku na dodatečnou platbu 
a Objednatel s tímto souhlasí.

1.8.3. Zhotovitel se tímto vzdává Nároků z Jiných událostí a Objednatel s tím 
souhlasí.

Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele 
uvedených v bodech 1.8.1 až 1.8.3 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje 
se Zhotovitel vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě 
pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel 
prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že předmětné nároky nepostoupil jiné osobě přede 
dnem podpisu tohoto Dodatku a že tak neučiní ani následně.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2.2. Tento Dodatek Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu všemi Smluvními 
stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem, jenž nese v určitých případech 
zákonnou povinnost zveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v 
registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra. Zhotovitel souhlasí se 
zveřejněním tohoto Dodatku v případě, kdy Objednatel ponese v souladu s uvedeným 
zákonem povinnost zveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona
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vyplývající. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o dílo 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoliv dalších podmínek.

2.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva 
Zhotovitel.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu 
a zavazují se kjeho plnění, připojují mže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento 
Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni, nezkušenosti, 
rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti.

Stavba „1/11 Oldřichovicc -  Bystřice"
Souhrnný dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 21. 7. 2014, č. 16PT-000172/13

V dne „ „ .2019
--------------------  1 .8. 01 2019

Objednatel: Zhotovitel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR: MOTA-ENGIL
CENTRAL EUROPE 
Česká republika, a.s.:

generální ředitel ^ ^ ^ ^ ■ č le n
představenstva

a

představenstva
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