
DODATEK Č. 3

Dodatek č. 3 k Souhrnu smluvních dohod R6 Lubenec -  Bošov

ke Smlouvě o dílo č. zakázky: 35030-00012/08, č. souhrnu smluvních dohod zadavatele: 
TPR/09/154, uzavřené dne 18. listopadu 2009 podpisem Souhrnu smluvních dohod mezi

I. OBJEDNATELEM  

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ: 145 05
IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390,
zastoupené ....... ............ ..............., generálním ředitelem

(dále jen „ŘSD ČR44 nebo „Objednatel44)
a

II. ZHOTOVITELEM

II. 1 EURO VIA CS, a. s.
se sídlem Národní 138/10, Praha 1, Nové Město, PSČ: 110 00 
IČO:45274924, DIČ: CZ45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1561 
zastoupená ....... . ......... ... . .. ................, předsedou představenstva a ....... ............... 
................, členem představenstva

(dále jen „EUROVIA44)

11.2 GEOSAN STAVEBNÍ a. s.
se sídlem U průhonu 1516/32, Holešovice, Praha 7, PSČ: 170 00 
IČO: 28169522, DIČ: CZ28169522
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 5392 
zastoupená ....... ................ ................ na základě plné moci ze dne 1. října 2015

(dále jen „GEOSAN44)

11.3 AZ SANACE a.s.
se sídlem Pražská 53/37, Ústí nad Labem, PSČ: 400 01 
IČO: 25033514, DIČ: CZ25033514
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. 
B 1093
zastoupená ....... ............... ............................, statutárním ředitelem 

(dále jen „AZ SANACE44)
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které jsou účastníci sdružení „Sdružení Lubenec -  Bošov" založeného dne 4. prosince 2008 
smlouvou o sdružení podle ustanovení § 829anásl. zákona č. 40/1964 Sb„ občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů, se sídlem a doručovací adresou: EUROVIA CS, a,s„ závod 
Karlo v Vary, Sedlecká 72, Karlovy Vary, PSČ: 360 02

(EUROVIA, GEOSAN a AZ SANACE dále jako „Sdružení" nebo „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně uváděni jako „Smluvní strany" či každý zvlášť jako 
„Smluvní strana")

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

(A) Smluvní strany společně uzavřely dne 18. listopadu 2009 Smlouvu o dílo, jejímž 
předmětem je realizace veřejné zakázky na stavební práce nazvané „ R6 Lubenec -  
Bošov“, 1SPROFIN: 3271224003 (dále jen „Dílo"), která byla následně měněna 
Dodatkem č. 1 ze dne 18. listopadu 2009 a Dodatkem č. 2 ze dne 12. září 2013 (dále jen 
„Smlouva o dílo"), když její nedílnou součástí jsou Všeobecné obchodní podmínky 
staveb pozemních komunikací (dále jako „VOP") ve znění Zvláštních obchodních 
podmínek (dále jako „ZOP"), a Dílo již bylo ke dni uzavření tohoto Dodatku 
Zhotovitelem realizováno a řádně předáno Objednateli;

(B) Smluvní strany deklarují, že jejich vůlí při uzavírání Smlouvy o dílo bylo sjednat si dle 
Smlouvy o dílo úpravu ceny díla ve smyslu článku 1.1.4.2 VOP ve spojení s článkem 
13.8 VOP a ZOP, tedy v důsledku změn nákladů Sdružení (kvůli zvýšením nebo 
snížením cen pracovní síly, vybavení a jiných vstupů do stavby) (dále jen 
„Valorizace"); mezi Smluvními stranami nicméně vznikly nejasnosti ohledně přesného 
výpočtu Valorizace, když VOP a ZOP ve spojení s Přílohou k nabídce (částí Tabulky 
údajů úprav) obsahují odlišný matematický vzorec pro výpočet Valorizace; Smluvní 
strany hodlají tyto nejasnosti Smlouvy o dílo překlenout výkladem s ohledem na prioritu 
dokumentů dle článku 1.5 VOP, jakož i na obecně aplikovatelné výkladové metody a 
principy, včetně priority výkladu právních jednání:

Smluvní strany níže deklarují svou vůli při uzavírání Smlouvy o dílo ohledně Valorizace 
a upravují svůj další postup ohledně úhrady Valorizace

(dále jen „Dodatek"):

I.

Způsob výpočtu Valorizace

1. Smluvní strany vykládají ve shodě příslušná ujednání Smlouvy o dílo týkající se 
Valorizace s přihlédnutím k jejich souhlasné vůli projevené při uzavírání Smlouvy o 
dílo tak, že pro Valorizaci je  (bez ohledu na znění VOP) rozhodující znění článku 13.8 
ZOP ve spojení s Přílohou k nabídce (části Tabulky údajů úprav), tedy pro účely
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výpočtu Valorizace Smluvní strany vychází ze znění Valorizace upravené v ZOP, a to 
v aplikaci smyslu valorizačního vzorce uvedeného v článku 13,8 ZOP s tím, že tento je  
nutné upravit tak, aby zohledňoval skutečnost, že namísto jednoho koeficientu „ b “ mají 
být použity koeficienty „ b až j  " a namísto jednoho indexu cen nákladů stavební výroby 
zveřejňovaného čtvrtletně Českým statistickým úřadem mají být aplikovány indexy 
vztahující se k takovým koeficientům, jak jsou uvedeny v Příloze k nabídce (části 
Tabulky údajů úprav) (dále jen „Vzorec č. 1").

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany uvádí, že při výpočtu Valorizace 
postupovaly dle následujícího vzorce pro jednotlivé typy objektů, přičemž jako podklad 
pro výpočet valorizace použily měsíční „Indexy cen průmyslových výrobců podle CZ- 
CPA, průměr roku 2005=100“ dle Českého statistického úřadu Tab 2.1 
https://wlcnv.czso.c2/csu/czso/ipc cr (dále jen „ICPV") a „Stavebnictví - časové řadu - 
Zaměstnanost a mzdy, stavební podniky s 50 a více zaměstnanci“ dle Českého 
statistického úřadu Tab. 3 https://wiino.czso.cz/csu/czso/sta cr (dále „Mzdy pro 
pozemní a inženýrské stavby"):

BETONOVE MOSTY: Pn = a v b * (Stavebnictví ČR. Mzdy pro pozemní a inženýrské stavby)n 
/ (Stavebnictví ČR, Mzdy pro pozemní a inženýrské sta v by )o + c * (Indexy cen průmyslových 
výrobců (dále jen „ICPV"), B081 Kámen, písek a jíl)n / (ICPV. B081 Kámen, písek a jíl)o R d
* (ICPV, CD19 Koks a rafin. ropné prod.')n / (ICPV, CD19 Koks a rafin. ropné prod.)o + e * 
(ICPV, CG235 Cement, vápno a sádra)n / (ICPV, CG235 Cement, vápno a sádra)o + f  * (ICPV, 
CG236 Beton., cement, a sádr. výr.)n / (ICPV, CG236 Beton., cement, a sádr. výr.)o -f g 
(ICPV, CH241 Sur. železo, ocel a ferosl.)n / (ICPV, CH241 Sur. železo, ocel a ferosí.)o + h :!: 
(ICPV, CH251 Kovové konstrukce)n / (ICPV, CH251 Kovové konstrukce Konstrukční kovové 
výrobky)o R i * (ICPV, CK289 Ostatní účelové stroje)n / (ICPV. CK289 Ostatní účelové 
stroje)o + j !|! (ICPV, CL Dopravní prostředky)n / (ICPV, CL Dopravní prostředky)o,

ŽELEZOBETONOVÉ MOSTY: Pn = a i- b  ̂ (Stavebnictví ČR, Mzdy pro pozemní a 
inženýrské stavby)n / (Stavebnictví ČR, Mzdy pro pozemní a inženýrské stavby)o -  c * (Indexy 
cen průmyslových výrobců (dále jen „ICPV"), B081 Kámen, písek a jíl)n / (ICPV, B081 
Kámen, písek a jíl)o R d * (ICPV, CD 19 Koks a rafin. ropné prod.)n / (ICPV, CD 19 Koks a 
rafin. ropné prod.)o R e * (ICPV, CG235 Cement, vápno a sádra)n / (ICPV, C-G235 Cement, 
vápno a sádra)o R f  * (ICPV, CG236 Beton., cement, a sádr. výro.)n / (ICPV, CG236 Beton., 
cement, a sádr. výr.)o R g * (ICPV, CH243 Ostatní v. z, jednost, zpr, oceli)n /  (ICPV, CH243 
Ostatní v. z. jednost, zpr. oceli)o R h * (ICPV, CH25IKovové konstrukce)n / (ICPV, CH251 
Kovové konstrukce)o R i * (ICPV, CK289 Ostatní účelové stroje)n / (ICPV, CK289 Ostatní 
účelové stroje) o R j * (ICPV, CL Dopravní pro střed ky)n / (ICPV, CL Dopravní prostřed ky)o.

OSTATNÍ OBJEKTY: Pn = a R b * (Stavebnictví ČR, Mzdy pro pozemní a inženýrské stavby)n 
/ (Stavebnictví ČR, Mzdy pro pozemní a inženýrské stavby)o + c * (Indexy cen průmyslových 
výrobců (dále jen „ICPV"), B081 Kámen, písek a jíl)n / (ICPV, B081 Kámen, písek a jíl)o + d
* (ICPV, CD 19 Koks a rafin. ropné prod.)n / (ICPV, CD 19 Koks a rafin. ropné prod.)o -Re*

! Je likož se od května 2015 na stránkách  CSU j iž  nepub liku je  index CD 19 K oks a rafin. ropné prod.. bude pro 
účely Sm louvy hodnota  tohoto  indexu od 5 /2015 (resp. pro fakturační období od 7 /2015) zafixována  v poslední 
znám é výši, íj, ve výši 120,7.
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(ICPV, CG235 Cement, vápno a sádra)n / (ICPV. CG235 Cement, vápno a sádra)o + f * (ICPV. 
CG236 Beton., cement, a sádr. výr.)n / (ICPV. CG236 Beton., cement, a sádr, výr.)o ^ g * 
(ICPV, CH243 Ost. v. z. jednost, zpr. ocelijn / (ICPV. CH243 Ost. v. z. jednost, zpr. oceli)o 3- 
h * (ICPV, CK289 Ostatní účelové stroje)n / (ICPV, CK289 Ostatní účelové stroje)o + i * 
(ICPV, CJ273 Elektr. vedení, elektroinst.)n / (ICPV, C.T273 Elektr. vedení, elektroinst.)o -ř- j * 
(ICPV, CL Dopravní pro středky )n / (ICPV, CL Dopravní prostředky)o;

II.

Poskytnutí slevy Zhotovitelem

Smluvní strany se dohodly, že pro celé období trvání Smlouvy o dílo provedly také 
kontrolní výpočty Valorizace dle vzorců uvedených v tomto článku II tohoto Dodatku 
a dohodly se, že v případě, kdy by výsledná Valorizace pro celé období trvání Smlouvy 
o dílo vypočtená za užití následujících valorizačních vzorců byla pro ŘSD ČR 
příznivější, než Valorizace nárokovaná Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo (dle Vzorce Č. 
1), pak v takovém případě Sdružení poskytne ŘSD ČR slevu pro celé období trvání 
Smlouvy o dílo, rovnající se rozdílu mezi Valorizací dle Smlouvy o dílo (dle Vzorce ě. 
1) a Valorizací dle příznivějšího z výpočtů dle níže uvedených vzorců (dále jen „Sleva 
z Valorizace"):
(i) valorizačního vzorce vycházejícího: (bez ohledu na článek 13.8 ZOP) jen ze 

znění článku 13.8 VOP ve spojení s Přílohou k nabídce (částí Tabulky údajů 
úprav), tudíž se pro účely výpočtu Valorizace použijí koeficienty „a až j “ a 
hodnoty a indexy vztahující se k takovým koeficientům, jak  jsou uvedeny 
v Příloze k nabídce (části Tabulky údajů úprav); pro vyloučení pochybností 
Smluvní strany uvádí, že při výpočtu použily odlišné tabulky pro jednotlivé typy 
objektů, jak jsou uvedeny v Příloze k nabídce/Tabulkách údajů úprav a že při 
výpočtu vycházely ze shora specifikovaných ICPV a Mezd pro pozemní a 
inženýrské stavby (dále jen „Vzorec č. 2“);

(ii) valorizačního vzorce vycházejícího: [bez ohledu na článek 13.8 VOP a na 
Přílohu k nabídce (část Tabulky údajů úprav)] pouze ze znění Pod-článku 13.8 
ZOP. tudíž Smluvní strany pro účely výpočtu Valorizace použily koeficienty 
„ a 11 a ,,b !' a Indexy cen nákladů stavební výroby; tj. Lo - základní cenový index 
a Ln - aktuální cenový index, zveřejňované čtvrtletně Českým statistickým 
úřadem v publikaci Index cen stavebních prací, stavebních děl a nákladů 
stavební výroby s kódovým označením 7001 v tabulce 4; nicméně pro tento účel 
platí odchylně od Přílohy k nabídce, že koeficient „ a“ činí 0,1 a koeficient „b “ 
činí 0,9 (dále jen „Vzorec č. 3W).

Dle dohody Smluvních stran propočty popsané v předchozím odstavci 1 tohoto článku 
Dodatku provedly před uzavřením tohoto Dodatku, a to pro účely zjištění existence 
případného nároku na Slevu z Valorizace a její výše ve spolupráci se Správcem stavby. 
Výsledky výpočtů jsou uvedeny dále, a to pro celé období trvání Smlouvy o dílo:
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Tabulka výpočtů Valorizace pro celé období trvání Smlouvy o dílo dle Vzorce č. 1, 
č. 2 a č. 3 (bez započtení valorizace faktury č. F2016-6/1 za období červen 2016)

Způsob výpočtu Valorizace bez DPH Valorizace s DPH

Vzorec č. 1 144 469 697,54 174 793 550,89

Vzorec č. 2 144 744 098,41 175 122 727,96

Vzorec č. 3 90 361 561,51 109 332 808,23

Vzhledem ktom u, že dle výše popsaných výpočtů se ukázalo, že je  Valorizace dle 
Vzorce č, 3 pro ŘSD ČR výhodnější, než Valorizace dle Smlouvy o dílo (dle Vzorce č. 
1), poskytne Zhotovitel ŘSD ČR Slevu z Valorizace ve výši 54 108 136,03 Kč bez 
DPH (65 460 742,66 Kč včetně DPH). Objednatel tak uhradí částku Valorizace v 
celkové výši 90 361 561,51 Kč bez DPH (109 332 808,23 Kč včetně DPH), což je 
částka odpovídající pro něj nej výhodnější (nej nižší) částce Valorizace z částek 
vypočtených dle tohoto Dodatku, tj. odpovídající Valorizaci vypočtené dle Vzorce č. 3 
(dále jako „Částka Valorizace").

4. Pro odstranění všech pochybností Smluvní strany uvádějí, že výpočet Valorizace 
uvedený v předchozím odstavci tohoto článku Dodatku byl proveden bez valorizace 
faktury č. F2016-6/1 (za období červen 2016), která nebyla Zhotovitelem uplatněna.

5. Dále Smluvní strany uvádějí, že Částka Valorizace nezahrnuje zápornou hodnotu 
Valorizace z faktur č. F20I0-06/001, F2010-07/001 a F2010-08/001 v celkové výší 
582 902,32 Kč bez DPH (699 482,78 Kč včetně DPH), která byla stanovena na základě 
chybného výpočtu Valorizace Zhotovitelem při nesprávné aplikaci Vzorce č. 2. Za 
účelem narovnání hodnoty Valorizace Zhotovitel provedl opravu výpočtu Valorizace a 
vystavil fakturu č. F2013-10/001 v částce 1 051 022,49 Kč bez DPH (1 271 737,21 
včetně DPH). Tuto fakturu se Objednatel zavazuje na základě tohoto Dodatku uhradit 
Zhotoviteli nejpozději do data uvedeného v článku II. odst. 8. tohoto Dodatku.

ó. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne Objednateli nad rámec Slevy z Valorizace dále ještě
slevu odpovídající rozdílu v DPH po zákonné změně sazby DPH ve výši 10 510,22 Kč 
bez DPH (12 717,37 Kč včetně DPH) z titulu chybného výpočtu Valorizace faktur č. 
F2010-06/001, F2010-07/001 a F2010-08/001. Sleva se týká úhrady faktury č. F2013- 
10/001 .

7. Zhotovitel se dále zavazuje, že chybný vypočet Valorizace ve faktuře č. F2016-4/1, jejíž 
rozdíl vůči výpočtu dle Vzorce č. 3 představuje částku 144,68 Kč bez DPFí (175,06 
včetně DPH), nebude Zhotovitelem nárokován k úhradě a zůstává ve prospěch 
Objednatele.

8. Hodnota Valorizace, kterou Objednatel uhradí Zhotovitel podle článku II. odst. 3. až 7.
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íohoto Dodatku, činí 110 029 908,90 K č s DPH. Objednatel zavazuje na tuto částku 
uhradit Zhotoviteli nejpozději do 60 dnů po podpisu tohoto Dodatku.

III.

V zdání se nároku

1. ŘSD ČR tím to výslovně uznává co do důvodu a výše svůj dluh spočívající v povinnosti 
uhradit Sdružení Částku V alorizace ve výši uvedené v článku II. odst. 3 tohoto Dodatku 
vzniklý z důvodů uvedených ve Sm louvě o dílo ve znění tohoto D odatku a zavazuje se 
bez zbytečného odkladu po podpisu tohoto D odatku, nejpozději však do 60 dnů od 
podpisu tohoto Dodatku, Částku V alorizace ve výši uvedené v článku II odst. 3 tohoto 
Dodatku uhradit. Zhotovitel uhrazenou Částku Valorizace započte na Objednatelem  
dosud neuhrazené částky jednotlivých faktur, které v průběhu realizace stavby vystavil, 
když tyto neuhrazené částky faktur m ěly představovat Zhotovitelem  předpokládanou 
výši Valorizace, avšak do uzavření tohoto D odatku ŘSD ČR odm ítalo z důvodů 
uvedených v Pream buli tohoto Dodatku tyto částky uhradit. Objednatel se zápočtem  dle 
předchozí věty výslovně souhlasí. Sm luvní strany prohlašují a berou na vědom í, že 
součástí Slevy z Valorizace dle článku II odst. 1 tohoto Dodatku se rozum í rovněž 
Částka, v níž j iž  v příslušných fakturách Sdružení Valorizaci uplatnilo a která přesahuje 
částku, kterou je  Sdružení oprávněno dle tohoto Dodatku po zohlednění Slevy 
z Valorizace ve výši uvedené v článku II odst. 3 tohoto Dodatku na Valorizaci 
nárokovat. V takovém  případě se Sdružení svého nároku v této částce vzdává a zavazuje 
se, že ji  nebude po ŘSD ČR vym áhat, a zavazuje se nejpozději do 10 dnů ode dne 
podpisu tohoto D odatku na tyto částky vystavit opravný daňový doklad (dobropis), jím ž 
výši pohledávky dle příslušných faktur sníží tak, aby výpočet V alorizace u jednotlivých 
faktur byl v souladu s tím to Dodatkem.

2. Sdružení prohlašuje, že Částka V alorizace dle předchozího odstavce tohoto článku 
Dodatku představuje úplné a konečné vyčíslení Valorizace dle Sm louvy o dílo a 
úhradou Částky V alorizace Objednatelem  jeho  nárok na úhradu V alorizace dle Sm louvy 
o dílo zaniká.

3. Sdružení se tím to vzdává práv/nároků specifikovaných níže v tom to článku Dodatku, 
které m u m ohly vzniknout a/nebo v budoucnu vzniknou přím o či nepřím o v souvislosti 
se skutečností, že ŘSD ČR až do uzavření tohoto Dodatku odm ítlo uhradit Valorizaci 
dle Sm louvy o dílo, jak  je  uvedeno v článku III odst. 1 tohoto D odatku, a ŘSD ČR s 
tím to postupem  Sdružení souhlasí. Jedná se o tyto m ožné nároky Sdružení vzniklé 
v souvislosti s neuhrazeným i Částmi dosud vystavených faktur za Sdružením  
vypočítanou Valorizaci:

(i) sm luvní pokuta dle článku 14.8 VOP ve znění ZOP
(ii) úroky z prodlení dle § 369 a násl, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jako  „obchodní zákoník4'), a § 1970 zákona č.
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89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník")
(iii) náhrada škody mj. dle § 373 a následující obchodního zákoníku včetně § 757, 

resp. § 2894 a následující občanského zákoníku včetně § 2910 a § 2913,
(iv) nároky na dodatečnou platbu dle článku 20.1 VOP

(dále jen „Nároky").

Pro případ, že by bylo nebo se ukázalo vzdání se Nároků dle předchozího odstavce jako 
nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Sdružení vzdát se Nároků způsobem, 
který bude bezvadný, a to ve íhůtě pěti (5) dnů ode dne písemné výzvy ŘSD ČR. 
Sdružení prohlašuje a zavazuje se ŘSD ČR, že Nároky nepostoupilo jiné osobě před 
uzavřením Dodatku a že Nároky nepostoupí po jejím uzavření. Sdružení prohlašuje a 
zavazuje se, že je  oprávněno Dodatek uzavřít a že jejím uzavřením neporuší žádnou 
povinnost vyplývající mu z právní úpravy či jiné smlouvy. Dodatek neznamená uznání 
důvodnosti Nároků ze strany ŘSD ČR.

Smluvní strany prohlašují, že vzdáním se Nároků dle tohoto článku 111 Dodatku ze 
strany Sdružení nejsou žádným způsobem dotčena jakákoliv práva a nároky Sdružení, 
které mu vznikly v důsledku prodlení Objednatele s úhradou plateb za provedení Díla 
dle Smlouvy o dílo, tj. částek Sdružením dosud vyfakturovaných vyjma částek 
vyfakturovaných za Sdružením vypočítanou Valorizaci. Objednatel tímto výslovně 
uznává co do důvodu a výše svůj dluh spočívající v povinnosti uhradit Sdružení vzniklé 
úroky z prodlení a smluvní pokuty dle článku 14.8 VOP ve znění ZOP v celkové výši 
,12 436 655,97 Kč, které vznikly z důvodu prodlení Objednatele s úhradou plateb za 
provedení Díla dle Smlouvy o dílo, a zavazuje se jej v uvedené výši bez zbytečného 
odkladu po podpisu tohoto Dodatku, nej později však do 60 dnů od podpisu tohoto 
Dodatku, uhradit. Sdružení prohlašuje, že si není vědomo existence dalších nároků 
vzniklých v důsledku prodlení Objednatele s úhradou plateb za provedení Díla.

IV.

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany si ujednávají, že veškeré doplňky, změny nebo jiná ujednání, týkající se 
tohoto Dodatku, musí být učiněna v písemně formě po sobě číslovaných dodatků ke 
Smlouvě o dílo, opatřených podpisy obou Smluvních síran. Jinou než písemnou formu 
Smluvní strany výslovně vylučují.

Tento Dodatek a právní vztahy z něj vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 
Všechny spory vznikající z tohoto Dodatku a vzniklé v souvislosti s ním budou 
rozhodovány s konečnou platností věcně a místně příslušným soudem České republiky.

Tento Dodatek byl sepsán a podepsán v šesti (6) vyhotoveních s platností
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originálu, v českém jazyce, z nichž si Objednatel ponechá dvě vyhotovení a Zhotovitel 
čtyři vyhotovení.

4. Smluvní strany prohlašují, že deklarace jejich vůle při uzavírání Smlouvy o dílo, jak  je 
činěna v tomto Dodatku, se vztahuje výhradně ke Smlouvě o dílo a není záměrem stran, 
aby byla jakkoliv výkladem kteroukoliv ze Smluvních stran rozšířena na jakýkoliv jiný 
smluvní vztah, jehož účastníky jsou ŘSD ČR, EUROVIA, GEOSAN a/nebo AZ 
SANACE, rovněž jako není úmyslem Smluvních stran mezi těmito účastníky zavést 
jakoukoliv zvyklost či praxi.

5. Smluvní strany prohlašují, že si důkladně tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a 
posoudily jeho obsah, který neshledávají rozporným, stejně tak jako plnění vyplývající 
z tohoto Dodatku, které neshledávají mezi Smluvními stranami hrubě nepoměrným. 
Smluvní strany dále prohlašují a potvrzují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich svobodnou 
a vážnou vůli, že jej uzavírají nikoli v tísni nebo za nevýhodných podmínek pro některou 
z nich, a že se zavazují jej řádně plnit. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy: 1. Plná moc ....... ............. ......... ze dne 10. října 2015
2. Výpočet zákonného úroku z prodlení a smluvní pokuty ke dni 30. června 2016

V Praze dne

Jméno: 
Společnost: 
Funkce:

2 9  - 11-  2016

Jméno:
Společnost:
Funkce:

EUROVIA CS, a.s. 
předseda představenstva

Jméno:
Společnost:
Funkce:

EUROVIA CS, a.s. 
člen-představenstva

IC|

PUfiOVIA CS.a.s 
Národnf 138/10 
UO 00 Praha 1 Stránka 8 z 9
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Jméno:
Společnost:
Funkce:

| na zákl; 
GEOSAN STAVEBNÍ a.s. 
výkonný ředitel

1 STAVEBNÍ

GEOSAN STAVEBNÍ a. s.
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7

»DIČ:,CZ25&71464 t L. , 
-p m e jn o c i ze  dne 1Vn jn a  2010

Jméno:
S polečnost:/ AZ SANACE a.s. 
Funkce: statutární ředitel

R Z S fí f ; ■ • c ::
400 01 0s‘i nad l 

DIČ: CZ25C326
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P L N Á  M O C

společnost GEOSAN STAVEBNÍ a. s., IČO: 25671464, se sídlem U Nemocnice 430, 
280 02 Kolín lil, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 5392, zastoupená panem ...................................................., statutárním 
ředitelem, tímto

....... ............. ................ ........................................................................................., 
výkonného ředitele společnosti,

aby za společnost GEOSAN STAVEBNÍ a. s. na základě této plné moci:

právně jedna) vůči všem třetím osobám, včetně podepisování objednávek 
a uzavírání smluv,
zastupoval zmocniteie v řízeních před všemi správními orgány,
právně jednal v řízeních o veřejných zakázkách, včetně podávání nabídek
a uzavírání smluv,
právně jednal vůči zaměstnancům zmocniteie,
jinak právně jednal ve věcech, ke kterým dochází při běžné činnosti zmocniteie,

a v těchto věcech aby uzavíral veškeré smlouvy, dohody, smíry a narovnání, podával 
a bral zpět návrhy, podněty, žádosti, stížnosti, námitky, odvolání a jiná podání, 
podával přihlášky a účastnil se výběrových řízení, vydával stanoviska a prohlášení, 
přijímal plnění, uplatňoval nároky a vzdával se jich.

Zmocněnec je oprávněn pověřit dalšího zástupce v rozsahu jím udělené plné moci.

V Praze dne 1. 10, 2015

z m o c ň u j e

.......................................... 
statutární ředitel

GEOSAN STAVEBNÍ a. s.

Přijímám zmocnění:

..............................
výkonný ředitel


