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DODATEK Č. 1
K SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD 

uzavřenému dne 26. 2. 2015

stavba: Dálnice D3 0309/III Bořek -  Úsilné 
ISPROFIN 3272621011

I.
Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupená:
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390

na straně jedné jako objednatel (dále jen ,,Objednatel“) 

a

EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 
zastoupená:
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924

a

STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 
zastoupená:

IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

Obě společnosti společně, jakožto účastníci sdružení, vystupujícího pod názvem „Sdružení 
EUROVIA -  STRABAG -  D3 BOŘEK -  ÚSILNÉ44, se sídlem sdružení EUROVIA CS, 
a.s., Odštěpný závod oblast Čechy západ, závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České 
Budějovice

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel44)

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Smluvní strany44.

Tento dodatek č. 1 dále jen jako „Dodatek44.
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II.
Předmět Dodatku

Smluvní strany dne 26. 2. 2015 spolu uzavřely souhrn smluvních dohod na realizaci stavby 
Dálnice D3 0309/111 Bořek -  Úsilné (dále jen „Souhrn smluvních dohod“).

Předmětem Dodatku je změna Souhrnu smluvních dohod v důsledku:
1) změny Technických kvalitativních podmínek (Kapitola 18 TKP - Beton pro 

konstrukce), které jsou součástí Souhrnu smluvních dohod a
2) změny vnitřního předpisu Objednatele (Směrnice ZBV), který byl právně závazným 

způsobem učiněn součástí Souhrnu smluvních dohod.

III.
Změna Souhrnu smluvních dohod -  aktualizace Technických kvalitativních podmínek

Smluvní strany se dohodly, že Kapitola 18 -  „Beton pro konstrukce44 Technických 
kvalitativních podmínek (díl 4 zadávací dokumentace) připojených k Souhrnu smluvních 
dohod se mění následujícím způsobem.

Původní znění uvedené kapitoly:

„Kapitola 18 TKP 
Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPRA VY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPKč.j. 474/05-120-RS/l
ze dne 29.8.2005 s účinností od 1.10.2005, revize 1.10.2010
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č. j. 24894/96-120 ze dne 27.12.1996
Praha, srpen 2005 “

se zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:

„Kapitola 18 TKP 
Beton pro konstrukce

MINISTERSTVO DOPRA VY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPKč.j. 474/05-120-RS/l
ze dne 29.8.2005 s účinností od 1.10.2005
se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č. j. 24894/96-120 ze dne 27.12.1996
Praha, srpen 2005 “.

IV.
Změna Souhrnu smluvních dohod v důsledku změny vnitřního předpisu Objednatele

Smluvní strany se dohodly, že čtvrtý a pátý odstavec čl. 13.1 - „Právo na změnu44 
Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních 
obchodních podmínek (díl 3, části 2 a 3 zadávací dokumentace) se mění následujícím 
způsobem.
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Původní znění čtvrtého odstavce čl. 13.1:

„Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli provedení změn, které jsou vícepracemi, tj. 
pracemi dejinovanými směrnicí GŘ ŘSD o Zadávání dodatečných stavebních prací podle 
zákona č. J37/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „Směrnice pouze za podmínek 
stanovených v Zákoně o veřejných zakázkách. Objednatel není oprávněn požadovat provedení 
víceprací zhotovitelem po podpisu Protokolu o převzetí prací. “

se zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:

,,Objednatel je  oprávněn nařídit zhotoviteli provedení změn, které jsou vícepracemi, tj. 
pracemi dejinovanými směrnicí GŘ ŘSD č. 18/2015 ze dne 29. 5. 2015 s názvem „Změny 
staveb “ (dále jen „Směrnice pouze za podmínek stanovených v Zákoně o veřejných 
zakázkách. Objednatel není oprávněn požadovat provedení víceprací zhotovitelem po podpisu 
Protokolu o převzetí prací. “

Původní znění předposlední věty pátého odstavce čl. 13.1:

„...Celková výše dodatečného plnění za poskytnutí víceprací nesmí překročit částku 
odpovídající 20% přijaté ceny stavby... “

se zrušuje a nahrazuje se následujícím zněním:

„ ...Celková výše dodatečného plnění za poskytnutí víceprací nesmí překročit částku 
odpovídající 30% přijaté ceny stavby... “

V.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Souhrnu smluvních dohod nedotčené Dodatkem zůstávají nezměněné.

2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že Dodatkem upravují 
a aktualizují vzájemná práva a povinnosti vyplývající jim ze Souhrnu smluvních dohod 
uzavřeného dne 26. 2. 2015.

3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, 
že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně.

4. Dodatek je vypracován v šesti (6) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. 
Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy, Zhotovitel obdrží čtyři (4) stejnopisy.
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1  3 - 1 1 -  2015
V Praze dne V Plzni dne

Objednatel Zhotovitel

Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvková organizace

Sdružení EUROVIA -  STRABAG -  D3 
BOREK-ÚSILNÉ
zastoupené na základě plné moci 
vedoucím účastníkem sdružení 
EUROVIA CS, a.s.
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