
Dodatek č. 9

k Souhrnu smluvních dohod ze dne 25. 9. 2007 

o zhotovení dálnice D8-0805 Lovosice -  Řehlovice 

uzavřený mezi

Dálnice D8-0805 Lovosice -  Řehlovice
Dodatek č. 9 k Souhrnu smluvních dohod ze dne 25.9.2007

Objednatelem:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Praha 4 — Nusle, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00
IČO: 659 93 390
zastoupené:

(dále jen „Objednatel")

a
Zhotovitelem:
členy „Sdružení D 8 0805, SSŽ - MTS"
EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 452 74 924
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod SP. zn. B 1561. 
zastoupený

a
Metrostav a.s.
se sídlem: Praha 8 -  Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00 
IČO: 000 14 915
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod SP. zn. B 758. 
zastoupený:

a
SMP CZ, a.s.
se sídlem: Praha 4, Vyskočilova 1566, PSČ 14000 
IČO: 271 95 147
zapsaný v obchodním rej střiku vedeném Městským soudem v Praze pod SP. zn. B 9654. 
zastoupený:

a
BERGER BOHEMIA a.s.
se sídlem: Klatovská 410/167, Litice, 32100 Plzeň
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Dálnice D8-0805 Lovosice -  Řehlovice
Dodatek č. 9 k Souhrnu smluvních dohod ze dne 25.9.2007

IČO: 453 57 269
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod SP. zn. B 217. 
zastoupený

(dále společně též členové sdružení jen jako „Zhotovitel" nebo „Sdružení")
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany")

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:

A. Smluvní strany uzavřely dne 25. 9. 2007 Souhrn smluvních dohod (smlouvu o dílo), která byla následně 
doplněna Dodatky č. 1 — 8 (dále jen „Smlouva o dílo") na zhotovení stavby „D8-0805, LOVOSICE - 
ŘEHLOVICE" (dále jen „Stavba");

B. Během realizace Stavby došlo v důsledku rozhodování správních soudů ke zrušení podmiňujících 
správních rozhodnutí (tj. výjimky z ochrany dle zákona o ochraně přírody a krajiny; stavebních povolení) 
a územního rozhodnutí, na jejichž základě byla vydávána stavební povolení k realizaci Stavby. Ty přitom 
byly nezbytnou podmínkou pro realizaci Stavby dle nabídkového harmonogramu, dle něhož měla být 
Stavba dokončena do konce roku 2010. Teprve od roku 2012 jsou dostupná staveniště pro plné 
rozvinutí prací na Stavbě. Následně však dne 7. 6. 2013 došlo k nepředvídatelnému rozsáhlému sesuvu 
půdy, který zdevastoval a porušil část Stavby ve staničení km 56,300 — 56,500, a proto i v důsledku 
dalších skutečností nemohlo být Objednatelem Zhotoviteli poskytnuto právo přístupu a užívání všech 
částí staveniště v souladu se Smlouvou o dílo a dle předpokládaného harmonogramu Stavby, když také 
nezbytná sanace tohoto sesuvu způsobila značné zpoždění Stavby oproti původnímu předpokladu 
Smluvních stran.

C. Na konci roku 2016 byly dále zjištěny nepředvídatelné geologické pohyby v území v oblasti Prackovické 
estakády, které si vyžádaly nezbytná sledování a analýzy aktuálního stavu, včetně realizace dalších 
stavebních prvků, které ve Smlouvě o dílo nebyly a ani nemohly být předpokládány, a proto i v důsledku 
dalších souvisejících skutečností nemohlo být Zhotovitelem postupováno v realizaci díla 
předpokládaným způsobem.

D. Na základě těchto skutečností byl dne 9. 12. 2016 uzavřen Dodatek č. 6 a následně dne 26. 9. 2019 
Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo. Podrobný průběh Stavby včetně všech komplikací je popsán v Příloze č. 
1 Dodatku č. 6 a Příloze č. 1 Dodatku č. 7, obsahující komentáře k harmonogramu Stavby.

E. V důsledku neposkytnutí práva přístupu a užívání všech částí staveniště dle Smlouvy o dílo ze strany 
Objednatele a dalších skutečností uvedených v Dodatku č. 6 a Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo, zejm. v 
souvislosti s prodloužením celkové doby realizace Stavby, Zhotoviteli vznikly nároky na úhradu nákladů, 
které musel v souvislosti s těmito skutečnostmi vynaložit. Na základě Dodatku č. 6 a Dodatku č. 7 došlo 
k úhradě části těchto nároků, a to nákladů na pojištění a na bankovní záruky do konce roku 2017, a to 
vždy v souladu s Metodikou pro ověřování a kvantifikaci finančních nároků vydávané Státním fondem 
dopravní infrastruktury po ověření těchto nákladů znaleckými posudky. Uvedená Metodika byla 
aktualizována dokumentem nazvaným Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a 
prodloužení, kterou dne 10. 11. 2020 schválila Centrální komise Ministerstva dopravy ČR. Smluvní 
strany berou na vědomí, že takto aktualizovaná Metodika bude použita pro posouzení nároků 
uvedených v tomto Dodatku, neboť tato v plném rozsahu nahrazuje Metodiku pro ověřování a 
kvantifikaci finančních nároků, jež tvoří přílohu č. 3 Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo.
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F. Zhotovitel podal proti Objednateli dne 14. 3. 2019 žalobu k Městskému soudu v Praze o zaplacení částky 
933.744.728,05 Kč s příslušenstvím. Řízení o této žalobě je u Městského soudu v Praze vedeno pod sp. 
zn. 41 Cm 11/2019, přičemž žalovaná částka představuje část nároků na úhradu nákladů 
specifikovaných v bodě B. a C. této Preambule vyčíslených ve Stanovení nároku Sdružení D8-0805, SSŽ 
— MTS veřejné zakázky stavby D8 - 0805 LOVOSICE - ŘEHLOVICE, vyplývajícího z pozdního předání 
pravomocných stavebních povolení a z pozdního předávání staveniště ze dne 30. 9. 2016 (dále jen 
„Stanovení nároku 1") a Stanovení nároku zhotovitele SSŽ — MTS veřejné zakázky stavby D8 - 0805 
LOVOSICE - ŘEHLOVICE na základě podkladů, které zmiňuje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo, ze dne 2. 8. 
2018 (dále jen „Stanovení nároku 2") a nárok na úhradu smluvní pokuty z důvodu prodlení Objednatele 
s úhradou splatných pohledávek z titulu prací provedených dle Smlouvy o dílo a úroků z prodlení z 
důvodu pozdně uhrazených faktur Objednatelem za práce provedené dle Smlouvy o dílo (dále jen 
„Žaloba" a „Soudní řízení"),

G. Objednatel v Soudním řízení tento nárok Zhotovitele v podobě, ve které je uplatňován, neuznává a 
rozporuje,

H. Zhotovitel doručil dne 16. 3. 2020 Objednateli Stanovení nároku II zhotovitele Sdružení D8 — 0805, 
SSŽ-MTS veřejné zakázky stavby D 8 — 0805 Lovosice Řehlovice, za období definované v dílčích nárocích 
ze dne 12. 3.2020 (dále „Stanovení nároku II"), obsahující vyčíslení další části nároků na úhradu nákladů 
specifikovaných v bodě B. a C. této Preambule s tím, že Stanovení nároku II na Stanovení nároku 1 a 
Stanovení nároku 2 navazuje (dále „Nárok II"). Nárok II je administrován dle ustanovení Smlouvy o dílo.

I. Smluvní strany mají z důvodu právní jistoty a smírného vyřešení sporných otázek zájem o uzavření 
následujícího dodatku ke Smlouvě o dílo.

I. Sporné finanční nároky a jejich vypořádání

1. Ke dni podpisu tohoto Dodatku jsou předmětem Soudního řízení:
a) nároky zahrnuté do ceny díla, tj. správní režie, výrobní režie, zařízení staveniště a přiměřený zisk 

tak, jak byly vyčísleny Stanovením nároku 1 a Stanovením nároku 2, ve výši 903.681.487,- Kč;
b) zákonný úrok z prodlení z nároků ad a) od 17. 1. 2019 do zaplacení;
c) smluvní pokuta z důvodu prodlení Objednatele s úhradou splatných pohledávek z titulu prací 

provedených dle Smlouvy o dílo ve výši 8.252.139,91 Kč,
d) zákonný úrok z prodlení z titulu pozdně uhrazených faktur za práce provedené dle Smlouvy o dílo 

ve výši 21.811.101,14 Kč.

K dnešnímu dni je tak v Soudním řízení Zhotovitelem nárokována celkem částka 933.744.728,05 Kč s
příslušenstvím bez DPH.

2. Na základě Expertního posudku na posouzení výše nároků Sdružení D8 0805, SSŽ -  MTS na uhrazení
vícenákladů za výrobní režii, správní režii a zařízení staveniště včetně 5 % zisku uplatněných v souvislosti 
s prodloužením doby výstavby stavby D8 0805 Lovosice -  Řehlovice a vyplývajících z odpovědnostních 
závazků Objednatele vydaného dne 25. 11. 2020 provedeného dle Metodiky pro kvantifikaci finančních 
nároků při zpoždění a prodloužení, zpracovaného IBR Consulting, s. r. o. (dále jako „Expertní posudek") 
a znaleckého posudku zpracovaného soudním znalcem znalcem z
oborů ekonomika a stavebnictví pod názvem: Posouzení výše nároků Sdružení D8 0805, SSŽ -  MTS na 
uhrazení vícenákladů za výrobní režii, správní režii a zařízení staveniště včetně 5 % zisku uplatněných v 
souvislosti s prodloužením doby výstavby stavby D8 0805 Lovosice -  Řehlovice a vyplývajících z 
odpovědnostních závazků Objednatele vydaného dne 11.12.2020 pod číslem znaleckého deníku: 
2502/35/2020 (dále jako „Znalecký posudek") se Smluvní strany dohodly, že sporné nároky uvedené v 
odst. 1 tohoto článku, které jsou předmětem Soudního řízení, se vypořádají následujícím způsobem:
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a) Zhotovitel je oprávněn po nabytí účinnosti tohoto Dodatku a po podpisu změnových listů (ZBV) 
a/nebo evidenčních listů smluvních kompenzačních nároků oprávněnou osobou Objednatele dle 
Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 — Změny závazků, verze 1.2, kdy k jejich podpisu dojde nejpozději 
do uzavření tohoto Dodatku, vystavit a doručit Objednateli fakturu — daňový doklad se splatností 
minimálně 60 dnů od doručení tohoto daňového dokladu Objednateli na níže uvedenou částku a 
Objednatel na základě takto vystaveného daňového dokladu ve lhůtě splatnosti níže uvedenou 
částku zaplatí Zhotoviteli na úhradu nároků uvedených v odst. 1 písm. a) tohoto článku částku ve 
výši 434.482.743,96 Kč bez DPH.

b) Zhotovitel se dnem splnění povinností Objednatele dle písm. a) tohoto odstavce zaplatit příslušnou 
částku Zhotoviteli vzdává svých nároků uvedených v odst. 1. písm. b), c) a d) tohoto článku a 
zbývající části nároku uvedeného v odst. 1 písm. a) tohoto článku Dodatku.

c) Úhradou částky uvedené v písm. a) tohoto odstavce budou zcela a úplně vypořádány veškeré 
nároky Zhotovitele uvedené v odst. 1 tohoto článku Dodatku.

d) Zároveň s uzavřením tohoto Dodatku bude ze strany Zhotovitele podepsáno podání k soudu - 
zpětvzetí Žaloby v počtu 3 paré, na jejímž základě bylo zahájeno Soudní řízení. Ve zpětvzetí žaloby 
ve vztahu k Soudnímu řízení bude uvedeno, že Zhotovitel bere žalobu zpět, a to v plném rozsahu, a 
dále, že žádná ze Smluvních stran nebude mít vůči druhé straně nárok na náhradu nákladů řízení a 
každá strana sama ponese náklady, které jí v Soudním řízení vznikly a/nebo vzniknou. Tato podání 
budou při podpisu tohoto Dodatku předána Zhotovitelem do notářské úschovy k

po splnění povinností Objednatele 
dle odst. 2 písm. a) tohoto článku a odst. 4 tohoto článku budou podání bezodkladně notářem 
vydána Objednateli, který zajistí jejich podání na příslušný soud.

3. Ke dni uzavření tohoto Dodatku jsou předmětem Nároku II náklady správní režie, výrobní režie, zařízení 
staveniště a přiměřený zisk tak, jak byly vyčísleny Stanovením nároku II, ve výši 210.450.618,- Kč bez 
DPH.

4. Smluvní strany souhlasně potvrzují, že Zhotoviteli vznikl nárok na zaplacení částky ve výši 
187.061.381,95 Kč (bez DPH) odpovídající nárokům Zhotovitele vzniklých zejména v důsledku zjištěných 
nepředvídatelných geologických pohybů v území v oblasti Prackovické estakády a dalších skutečností 
uvedených v Preambuli, zejména v souvislosti s prodloužením celkové doby realizace Stavby, a 
spočívajících v úhradě nákladů na správní režie, výrobní režie a zařízení staveniště vzniklých do roku 
2019, které nejsou předmětem Stanovení nároku 1 a Stanovení nároku 2, a byly stanoveny na základě 
podkladů předložených ve Stanovení nároku II a dle Expertního posudku a Znaleckého posudku. 
Zhotovitel s uvedeným vyčíslením nároků na náklady označených jako Nárok II souhlasí a nad rámec 
tohoto vyčíslení žádné částky z tohoto titulu nepožaduje a v budoucnu ani požadovat nebude, resp. se 
zbývající části Nároku II vzdává. Zhotovitel je oprávněn po nabytí účinnosti tohoto Dodatku a po podpisu 
změnových listů (ZBV) a/nebo evidenčních listů smluvních kompenzačních nároků oprávněnou osobou 
Objednatele dle Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 — Změny závazků, verze 1.2, kdy k jejich podpisu dojde 
nejpozději do uzavření tohoto Dodatku, vystavit a doručit Objednateli fakturu — daňový doklad se 
splatností minimálně 60 dnů od doručení tohoto daňového dokladu Objednateli na níže uvedenou 
částku a Objednatel na základě takto vystaveného daňového dokladu ve lhůtě splatnosti zaplatí 
Zhotoviteli na úhradu nároků uvedených v odst. 3. tohoto článku Dodatku částku ve výši 187.061.381,95 
Kč bez DPH.

5. Po zaplacení částek Objednatelem Zhotoviteli ve výši a lhůtách uvedených v předchozích odst. 2 a 4 
tohoto článku budou veškeré nároky Zhotovitele vůči Objednateli vzniklé do 31. 12. 2019 v souvislosti 
se Smlouvou o dílo, zejména tyto nároky, které mohly Zhotoviteli vniknout nejen v souvislosti s 
událostmi popsanými v Preambuli tohoto Dodatku:
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i. smluvní pokuta dle Pod-článku 14.8 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních 
komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek (dále jako „VOP/ZOP")

ii. úroky z prodlení dle §369 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění účinném 
do 31. 12. 2013 (dále jako „obchodní zákoník"), a §1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (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 Pod- článku 20.1 VOP/ZOP,

zcela vypořádány, a to vyjma nároků na úhradu nákladů za bankovní záruku a pojištění. Pro odstranění 
pochybností Smluvní strany výslovně prohlašují, že výše uvedené ujednání se netýká nároků Zhotovitele dle 
Článku 13. VOP/ZOP.

6. Zhotovitel a Objednatel se dále zavazují, že v rámci Soudního řízení nebudou uplatňovat náklady řízení 
a zavazují se, že v tomto smyslu učiní prohlášení před příslušným soudem.

7. Pro případ, že by bylo nebo se ukázalo vzdání se nároků uvedených v odst. 1. písm. b), c) a d) tohoto 
článku a ve zbývající části nároku uvedeného v odst. 1 písm. a) tohoto článku a části nároku uvedeného 
v odst. 3 tohoto článku jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát těchto 
nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) dnů ode dne písemné výzvy Objednatele; 
ust. odst. 9. tohoto článku tím není dotčeno. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky 
uvedené v odst. 1. písm. b), c) a d) tohoto článku, ve zbývající části nároku uvedeného v odst. 1. písm. a) 
tohoto článku a ve zbývající části nároku uvedeného v odst. 3. tohoto článku nepostoupil jiné osobě před 
uzavřením Dodatku a že tyto nároky nepostoupí po jeho uzavření. Zhotovitel a Objednatel prohlašují a 
zavazují se, že jsou oprávněni Dodatek uzavřít a že jeho uzavřením neporuší žádnou povinnost vyplývající 
mu z právní úpravy či jiné smlouvy.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že postup Objednatele při vypořádání nároků Zhotovitele uplatněný v 
tomto případě bez dalšího nelze analogicky použít v rámci jiných smluvních vztahů Objednatele, neboť 
uznávají a plně akceptují, že se jedná o specifický případ, a zavazují se, že nebudou postup Objednatele 
upravený v tomto Dodatku uplatňovat při vypořádání jiných smluvních vztahů s Objednatelem, které ke 
dni uzavření tohoto Dodatku již vznikly nebo po jeho podpisu teprve vzniknou.

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy Objednatel nezaplatí Zhotoviteli částky uvedené v odst. 2. 
písm. a) tohoto článku a/nebo odst. 4. tohoto článku, pozbývá prvním dnem prodlení Objednatele 
ujednání Smluvních stran o vzdání se nároků uvedených v odst. 1. písm. b), c) a d) tohoto článku a ve 
zbývající části nároku uvedeného v odst. 1 písm. a) tohoto článku a části nároku uvedeného v odst. 3. 
tohoto článku a ujednání dle odst. 4. věta druhá a odst. 5. tohoto článku účinnosti, a to od počátku. Toto 
ujednání je rozvazovací podmínkou.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti, pokud nejsou výslovně dotčeny tímto Dodatkem
č. 9.

2. Tento Dodatek č. 9 je vyhotoven v 7 stejnopisech. Dva výtisky obdrží Objednatel, dva výtisky obdrží 
vedoucí účastník sdružení a účastníci sdružení obdrží po jednom výtisku.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli souhlas s uveřejněním tohoto Dodatku č. 9 v registru smluv zřízeném 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
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smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Zákon o registru smluv"). Zhotovitel 
bere na vědomí, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 9 v registru smluv zajistí Objednatel.
Tento Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv dle Zákona o registru smluv.

V Praze dne V Praze dne ..1 . 6 ..7.12 ’  2020

Za Objednatele:
Za Zhotovitele:

ŘeditělstvT§ilnic/a dálnic
EUROVjA CS, a.s.

Metrostav.^

Metrostav a.s.

6 z 7



Dálnice D8-0805 Lovosice -  Řehlovice
Dodatek č. 9 k Souhrnu smluvních dohod ze dne 25.9.2007

SMP CZ,a.s

SMP CZ, a/s.

BERGER BOHEMIA a.s.

BERGER BOHEMIA a.s.
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