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Dodatek č. 3  

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/203/2019 

"Severozápadní obchvat města Zákupy" 

 

uzavřený mezi těmito smluvními stranami: 

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem 

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu:             107-6482590257/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

PORR a. s. 

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

IČO: 43005560 

DIČ: CZ43005560 

osoba oprávněná podepsat dodatek: Jiří Šára, prokurista PORR a. s., Vodohospodářské stavby 

                                                           Ing. Petr Semerád, prokurisra PORR a. s. 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. 

číslo účtu: 1091107720/5500 

evidence: Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006  

dále jen „zhotovitel“ 

 

takto: 
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Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 1. 2020 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem 

pod č. OLP/203/2019, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu 

„Severozápadní obchvat města Zákupy“ a ke které uzavřely smluvní strany dne 29. 6. 2020 

dodatek č. 1 a dne 24. 9. 2020 dodatek č. 2 (dále jen „smlouva“). 

2. Objednatel prohlašuje, že uzavření dodatku není v rozporu § 222 odst. 3 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1. Smluvní strany se s ohledem na současnou epidemiologickou situaci a na základě prohlášení 

zhotovitele uvedeného v příloze tohoto dodatku dohodly na prodloužení termínu pro 

dokončení stavebních prací. Smluvní strany se dohodly na tom, že článek VII. odst. 3 

smlouvy ve znění: 

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději 

do 260 dnů od předání a převzetí staveniště." 

 

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

 

"Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: 

nejpozději do 290 dnů od předání a převzetí staveniště"     

 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Oznámení výskytu okolností vyšší 

moci v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2 a žádost o prodloužení termínu pro 

provedení díla, b) Čestné prohlášení, c) Zdůvodnění žádosti o oznámení výskytu okolností 

vyšší moci. 

3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden 

obdrží zhotovitel. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 
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zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento 

dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel 

prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a 

uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.  

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 181/VI/20/RK ze dne 1. 12. 2020. 

 

 

V Liberci dne 17. 12. 2020 V Praze dne 11. 12. 2020  

 

 

 

 

……………………………… …………………………. …………………….. 

Martin Půta Jiří Šára Ing. Petr Semerád 

hejtman prokurista PORR a. s. prokurista PORR a. s. 

 Vodohospodářské stavby 

 

 





 

 

PORR a.s. 
Dubečská 3238/36 
Strašnice, 100 00 Praha 10 

      Tel. +420 267 226 111  
 F    Fax +420 267 226 801 

porras@porr.cz  
 

Sídlo: Dubečská 3238/36 
Strašnice, 100 00 Praha 10 

OR u MS v Praze, Oddíl B, Vložka 1006 

IČO 43005560, DIČ CZ43005560 

Raiffeisenbank a.s. 

IBAN CZ975500001091107720 

BIC RZBCCZPP porr.cz 

PORR a.s., 
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava 
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 
 

   

 

 

 

 

Liberecký kraj 

U Jezu 642/2a 

460 01 Liberec 

Vaše značka: 

Váš dopis ze dne: 

Naše značka: 

Náš dopis: 

Jméno: 

Telefon: 

Mobil: 

Fax: 

Email: 

 

 

 

Oznámení vyšší moci   

…………..  

+420 …………. 

+420 …………….. 

 

…………..@porr.cz 

   Praha, 22.10.2020 

Smlouva o provedení stavby č. OLP 203/2019 - stavba „Severozápadní obchvat města 

Zákupy“ 

Oznámení výskytu okolností vyšší moci v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2 a 

žádost o prodloužení termínu pro provedení díla 

Vážení, 

jakožto zhotovitel výše uvedené stavby tímto oznamujeme objednateli dále uvedené 

nepředvídatelné okolnosti, které jsou mimo kontrolu zhotovitele, nastaly nezávisle na jeho vůli, a 

současně jsou způsobilé znemožnit zhotoviteli řádné a včasné splnění jeho smluvních povinností 

vyplývajících ze shora uvedené smlouvy o provedení stavby. 

V souvislosti se stále se zhoršující epidemiologickou situací spojenou s nástupem druhé vlny šíření 

onemocnění koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 čelíme v současné době překážkám, 

které nám brání ve splnění smluvních termínů pro provedení díla. Jedná se především o významný 

úbytek pracovních sil, neboť řada našich zaměstnanců se nachází z důvodu shora uvedeného 

onemocnění v pracovní neschopnosti nebo jim byla nařízena karanténa. Dále v souvislosti 

s aktuálně platnými obecně závaznými opatřeními nařízenými ze strany státních autorit se potýkáme 

se sníženou produktivitou práce, neboť důsledné dodržování všech opatření k ochraně zdraví a 

bezpečnosti pracovníků neumožňuje tak vysoké pracovní tempo. 

Zhotovitel si proto dovoluje požádat objednatele, aby vzal popsané problémy provázející realizaci 

díla na vědomí a současně s odvoláním na čl. VII. odst. 5 a 6 smlouvy o provedení stavby 

zhotovitel žádá objednatele o prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací (stavby) a 

pro předání a převzetí stavby o 30 dnů. 

S pozdravem 

………………………………… ………………………………… 

Jiří Šára 

ředitel úseku Dopravních a  

inženýrských staveb PORR a.s., 

Oblast Čechy - Západ, 

na základě plné moci 

Ing. Dalibor Martínek 

vedoucí přípravy úseku Dopravních 

a inženýrských staveb PORR a.s., 

Oblast Čechy - Západ, 

na základě plné moci 
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PORR a.s. 
Dubečská 3238/36 
Strašnice, 100 00 Praha 10 

      Tel. +420 267 226 111  
 F    Fax +420 267 226 801 

porras@porr.cz  
 

Sídlo: Dubečská 3238/36 
Strašnice, 100 00 Praha 10 

OR u MS v Praze, Oddíl B, Vložka 1006 

IČO 43005560, DIČ CZ43005560 

Raiffeisenbank a.s. 

IBAN CZ975500001091107720 

BIC RZBCCZPP porr.cz 

PORR a.s.,  
Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava 
Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 
 

   

 

 

Liberecký kraj 

U Jezu 642/2a 

460 01 Liberec 

  

   Praha, 30.10.2020 

 

Čestné prohlášení 
 

Společnost PORR a.s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČO: 43005560 

 

tímto prohlašuje, 

 

že údaje uvedené v dopise ze dne 22.10.2020, jehož předmětem bylo oznámení výskytu okolnosti 

vyšší moci v souvislosti s pandemií koronaviru SARS CoV-2 a žádost o prodloužení termínu pro 

provedení díla na stavbě „Severozápadní obchvat města Zákupy“, 

 

odpovídají skutečnosti. 

 

Část zaměstnanců společnosti PORR a.s., kterých je nutně třeba k výkonu prací na výše uvedené 

stavbě, je v současné době v pracovní neschopnosti nebo jim byla nařízena karanténa, a to 

v souvislosti s onemocněním Covid-19. 

 

 

Za PORR a.s.: 

 

 

………………………………… ………………………………… 

Jiří Šára Ing. Dalibor Martínek 

ředitel úseku Dopravních a  vedoucí přípravy úseku Dopravních a 

inženýrských staveb PORR a.s., inženýrských staveb PORR a.s., 

Oblast Čechy – Západ, Oblast Čechy – Západ, 

na základě plné moci na základě plné moci 














