
číslo dohody objednatele: 03MP-005210

Dohoda o narovnání smluvního vztahu
Dl 0137 Přerov -  Lipník -  výkon stálého technického dozoru investora na stavbě

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeno ve věcech smluvních: ředitelem Závodu Brno
kontaktní osoba ve věcech technických:
doručovací adresa; Závod Brno, Šumavská 525/33, 602 00 Brno 
IČ: 65993390 
DIČ: CZ65993390 
(„objednatel")

a

společnosti:
HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
zastoupený: ředitelem a jednatelem
kontakt ve věcech technických:
IČ: 44961944 
DIČ: CZ44961944
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
jako vedoucí člen sdružení nebo vedoucí společník

společnosti

vložka 3996

INFRAW1 a.s.
se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 
zastoupený: statutárním ředitelem
IČ: 25070282 
DIČ: CZ25070282
Zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235 
jako člen sdružení a společník

AMBERG Engineering Brno, a.s.
se sídlem: Ptašínského 10/313, 602 00 Brno
zastoupený: členem představenstva, prokuristou
IČ: 49446703 
DIČ: CZ49446703
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1120 
jako člen sdružení a společník

tvořící Sdružení HBH / INFRAM / AMBERG / TDI D1 st. 0137

(„konzultant")



číslo dohody objednatele: 03MP-005210

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodiv na uzavření Dohody o narovnání smluvního 
vztahu ve znění:

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 18.1.2013 uzavřely smluvní strany Souhrn smluvních dohod, číslo smlouvy objednatele 03PT- 
000595, název zakázky „Dálnice D1, stavba 0137 Přerov -  Lipník nad Bečvou, TDI“.
Dne 15.2.2017 se smluvní strany rozhodly uzavřít Dodatek č. 1/2017 ke Smlouvě 03PT- 
000595, jehož předmětem byla změna doby plnění.
Dne 24.1.2020 se smluvní strany rozhodly uzavřít Dodatek č. 2/2020 ke Smlouvě 03PT-000595, 
jehož předmětem byla změna doby plnění.
Dne 28,2.2020 se smluvní strany rozhodly uzavřít Dodatek č. 3/2020 ke Smlouvě 03PT-000595, 
jehož předmětem byla změna doby plnění, termín plnění by! prodloužen do 31.3.2020.

Dne 22.4.2020 uzavřely smluvní strany prováděcí smlouvu číslo objednatele 03PT-004133, číslo 
smlouvy konzultanta 2020/0250, název zakázky „D1 0137 Přerov -  Lipník nad Bečvou -  výkon 
stálého technického dozoru investora na stavbě dálnice11. Na základě této smlouvy byl dne 24.4.2020 
vydán Pokyn k zahájení výkonu stálého technického dozoru investora na stavbě dálnice, který byl 
doručen dne 27.4.2020 a od tohoto data započala běžet Ihůta pro poskytování služeb dle této nové 
prováděcí smlouvy.

Z důvodu potřeby zabezpečení kontinuálního výkonu technického dozoru na této stavbě, a to 
vzhledem ke skutečnosti, že stavební práce nadále probíhají, bylo nezbytné zajistit výkon 
technického dozoru i po uplynutí platnosti původní smlouvy na výkon TDi a uzavření nové smlouvy. 
K této dohodě mezi smluvními stranami došlo za účelem zamezení vzniku případných škod, které 
by se mohly vyskytnout v tomto mezidobí u prováděných stavebních prací, kdy navíc již bylo zřejmé, 
že vedoucí společník bude poskytovat součinnost k uzavření prováděcí smlouvy pro výkon 
technického dozoru podle nové prováděcí smlouvy.
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Touto Dohodou o narovnání upravují její účastníci podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník v platném znění, veškeré vzájemné závazky vzniklé z titulu faktického výkonu 
činností technického dozoru investora na výše uvedené stavbě ode dne 1.4.2020 do dne 26.4.2020.



PŘEDMĚT DOHODY

Předmětem Dohody je upravení vzájemných práv a povinností vyplývajících z faktického výkonu nezávislého 
technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro stavbu D1 0137 Přerov -  Lipník nad Bečvou v rozsahu 
dle přílohy této Dohody a to ode dne 1.4.2020 do dne 26.4.2020.

Objednavatel se zavazuje zaplatit vedoucímu společníkovi nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této 
Dohody částku ve výši 1.546.400,- Kč bez DPH, tzn. 1.871.144,- Kč vč. DPH specifikovanou dle přílohy č.1 této 
Dohody.
Vedoucí společník se zavazuje zabezpečit proplacení výše uvedené částky dle výkazu prací v rámci všech 
zúčastněných společníků.

Tato Dohoda podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle uvedeného zákona zajistí bezodkladně objednavatel.

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední podpisující smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv.

Tato Dohoda je sepsána ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Po splnění povinnosti vyplývající z této Dohody budou účastníci zcela vyrovnání a nebudou mít vůči sobě 
v souvislosti s výkonem technického dozoru investora pro stavbu 0137 Přerov -  Lipník nad Bečvou v období od 
1.4.2020 do 26.4.2020 žádné finanční závazky či nároky.

Přílohy č. 1: Oceněný rozpis činností/výkaz prací 
Příloha č. 2: Potvrzená evidence docházky

Za objednatele:

V Brně dne 2 2 * 05-  2020

Za vedoucího společníka:

V Brně dne: 1 8 '0 3 ' 2020

ředitel Závodu Brno ředitel a jednatel společnosti 
na základě plných mocí



Technický dozor investora stavby D l 0137 Přerov - Lipník n.B. 
v období od 1.4. do 24.4.2020

Služba - funkce počet dní denní sazba cena

Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce

Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce

Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů

Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti

Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti

koordinátor BOZP

Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustku)

Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)

Asistent specialista vodohospodářské objekty

Asistent specialista vodohospodářské objekty

Asistent specialista geotechníka

Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)

Asistent specialista zeměměřičství

Cena celkem bez DPH 1546 400 Kč

DPH 21% 324 744 Kč

Cena celkem vč. DPH 1 87 11 44  Kč


