
SMLUVNÍ STRANY

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
zastoupeno: ředitelem Správy Chomutov
IČO: 65993390
DIČ: CZ 65993390
právní forma: státní příspěvková organizace
(dále jen ŘSD nebo objednatel)

a

vedoucí účastník sdružení:
SILNICE GROUP a. s.
se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupena: předsedou představenstva
IČO: 62242105
DIČ: CZ62242105
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069,

jednající v záležitosti a zastupující rovněž další účastníky sdružení (společnosti) „Sdružení 
Děčín -  Vilsnice, EDS-AZ-SG, Dlouhá 1/12, 40001 Ústí nad Labem“, a to

SALEMA Construction a.s., IČO: 27336301, se sídlem Bartoškova 1411/20, Nusle, 14000 
Praha 4
AZ SANACE a.s., IČO: 25033514, se sídlem Pražská 53/37, Vaňov, 40001 Ústí nad Labem 

(dále jen zhotovitel)

uzavřely ve smyslu ust. § 1903 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění 
tuto

DOHODU O NAROVNÁNÍ

I. Úvodní ustanovení

1/ Objednatel se zhotovitelem uzavřel dne 19.10.2009 smlouvu o dílo o provedení stavby 
1/62 Děčín -Vilsnice, ISPROFIN 3271114033 (dále jen ,,stavba“), ě. zadavatele/objednatele 
08-DO-002033, ě. zhotovitele 091050, č. zakázky 35030-00008/08 (dále jen „Smlouva o 
dílo").

2/ V souvislosti se stavbou byl objednateli platebním výměrem Magistrátu města Děčín, 
Odborem správních činností a obecním stavebním úřadem (dále jen „správní orgán“):

1. č. 1/2020 ze dne 3.3.2020, čj. MDC/16609/2020, sp.zn. MDC/110595/2019 (dále jen 
Platební výměr 1) vyměřen poplatek za užívání veřejného prostranství za provádění 
výkopových prací v souvislosti se stavbou dle povolení ěj. MDC/97690/2016 -  ulice



Práce v úseku mezi křižovatkami ul. Ovocná a ul. Obchodní za období 27.2.2017 do 
13.4.2017 ve výši 50.916,- Kč (dále jen Poplatek 1),

2. č. 2/2020 ze dne 3.3.2020, čj. MDC/26972/2020, sp.zn. MDC/110595/2019 (dále jen 
Platební výměr 2) vyměřen poplatek za užívání veřejného prostranství za provádění 
výkopových prací v souvislosti se stavbou dle povolení čj. MDC/93633/2017 -  Děčín 
V, ul. Práce v úseku mezi křižovatkami ul. Ovocná a ul. Obchodní ve výši 3.234,- Kč 
(dále jen Poplatek 2),

3. č. 3/2020 ze dne 3.3.2020, čj. MDC/26989/2020, sp.zn. MDC/110595/2019 (dále jen 
Platební výměr 3) vyměřen poplatek za užívání veřejného prostranství za provádění 
výkopových prací v souvislosti se stavbou dle povolení ěj. MDC/86869/2017 - ulice 
J.Š.Baara v úseku od křižovatky s ul. Ústecká ke křižovatce s ulicí Ovocná ve výši 
79.800,- Kě (dále jen Poplatek 3),

(Platební výměr 1, Platební výměr 2 a Platební výměr 3 společně dále také jen „Platební 
výměry14; Poplatek 1, Poplatek 2 a Poplatek 3 společně dále také jen „Poplatky11)

3/ Ze smlouvy o dílo, Pod-článku 1.13 YOP/ZOP mj. vyplývá, že „Není-li ve Zvláštních 
obchodních podmínkách uvedeno jinak: (...) b) zhotovitel vydá veškeré požadovaná oznámení, 
zaplatí veškeré daně, odvody a poplatky a získá veškerá povolení, licence a souhlasy 
vyžadované právem ve vztahu kprovedení a dokončení stavby a odstranění vad, a zhotovitel 
odškodní objednatele a zajistí, by mu nevznikla újma v případě důsledků toho, že tak 
zhotovitel opomněl učiniť. Objednatel zhotovitele informoval o vydání Platebních výměrů a o 
vyměření Poplatků a vyzval jej k zaplacení částky 133.950,- Kč.

4/ Zhotovitel uvádí, že poplatníkem místního poplatku za užívání veřejného prostranství 
je osoba, která sama veřejné prostranství pro svůj účel užívá nebo své užívání zajišťuje 
prostřednictvím třetí osoby, a že u stavebních prací, jejichž součástí jsou např. výkopové 
práce, je poplatníkem vždy investor (stavebník, kterému bylo vydáno stavební povolení), 
nikoliv zhotovitel, který pro objednatele/investora předmětné práce zajišťuje. Kromě toho 
zhotovitel uvádí, že dle jeho názoru ani nepodléhalo užívání veřejného prostranství za 
provádění výkopových prací v souvislosti se stavbou poplatkové povinnosti a Platební 
výměry ani neměly být vydávány a Poplatky neměly být vyměřovány ani hrazeny.

5/ Objednatel uvádí, že smluvní ujednání se zhotovitelem nejsou dotčena tím, kdo je 
poplatníkem místního poplatku za užívám veřejného prostranství podle veřejného práva.

6/ Předmětem této dohody o narovnám je narovnám a vypořádání vzájemných vztahů a 
nároků, jakkoliv souvisejících či vyplývajících z povinnosti uhradit místní poplatky (a 
jakékoliv další platby s těmito místními poplatky související) v souvislosti se stavbou, a to 
zejména těch které mezi smluvními stranami vznikly z titulu vydání Platebních výměrů a 
vyměření Poplatků a jejich úhrady objednatelem. Smluvní strany mají zájem zachovat mezi 
sebou korektní vztahy, předejít soudnímu řešení sporu a navýšení nákladů pro obě strany, a 
proto se smluvní strany dohodly na vyřešení věci tak, jak je uvedeno v čl. II. této dohody.

II. Narovnání



1/ Objednatel konstatuje, že uhradil správnímu orgánu Poplatky dle Platebních výměrů 
ve Lhůtách a způsobem uvedeným v Platebních výměrech, a že opravné prostředky proti 
Platebním výměrům podávány ze strany objednatele nebyly.

2/ Objednatel zhotoviteli zašle do 5 dnů od uzavření této dohody doklad o provedení 
úhrad Poplatků dle Platebních výměrů.

3/ Zhotovitel se zavazuje objednateli nahradit částky zaplacených Poplatků, tj. částku 
celkem ve výši 133.950,- Kě, a to do 30 dnů ode dne, kdy mu bude objednatelem oznámeno a 
doloženo, že Poplatky byly objednatelem zaplaceny, na základě vydané faktury, která bude 
zhotoviteli doručena spolu s dokladem o úhradě Poplatků.

4/ Smluvní strany se shodly na tom, že jejich smluvní ujednání a ujednání této dohody 
nejsou dotčena tím, kdo je poplatníkem místního poplatku za užívání veřejného prostranství 
podle veřejného práva.

5/ Pro případ, že by správní .orgán vyměřil nad rámec Poplatků další místní poplatek 
v souvislosti s užíváním veřejného prostranství pro provádění výkopových prací v souvislosti 
se stavbou, zejména dle po volem čj. MDC/97690/2016 -  ulice Práce v úseku mezi 
křižovatkami ul. Ovocná a ul. Obchodní v rozsahu 377,15 m2 v období 27.2.2017 do 
13.4.2017, pro provádění výkopových prací v souvislosti se stavbou dle povolení čj. 
MDC/93633/2017 -  Děčín V, ul. Práce v úseku mezi křižovatkami ul. Ovocná a ul. Obchodní 
v rozsahu 154 m2 po dobu 7 dnů v roce 2017, a/nebo pro provádění výkopových prací 
v souvislosti se stavbou dle povolení čj. MDC/86869/2017 - ulice J.Š.Baara v úseku od 
křižovatky sul. Ústecká ke křižovatce s ulicí Ovocná v rozsahu 700 m2 po dobu 38 dnů 
v roce 2017, se smluvní strany dohodly, že náhradu tohoto místního poplatku nebude 
objednatel po zhotoviteli požadovat. Smluvní strany se dohodly, že s výjimkou uvedenou 
v dalších větách tohoto odstavce úhradou částky ve výši 133.950,- Kě dochází k úplnému 
vyrovnání veškerých nároků objednatele jakkoliv souvisejících či vyplývajících z povinnosti 
kterékoliv ze smluvních stran hradit místní poplatky (a jakékoliv další platby s těmito 
místními poplatky související) v souvislosti se stavbou. Smluvní strany berou na vědomí, že 
správní orgán může Poplatky na základě § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, zvýšit až na trojnásobek. Pro případ, že správní orgán Poplatky 
zvýší, se zhotovitel zavazuje objednateli nahradit částky rovnající se zvýšení Poplatků, a to do 
30 dnů ode dne, kdy mu bude objednatelem oznámeno a doloženo, že správní orgán Poplatky 
zvýšil, a že částky rovnající se zvýšení Poplatků byly objednatelem zaplaceny. Zvýšení 
Poplatků zhotovitel objednateli v takovém případě nahradí na základě objednatelem vydané 
faktury, která bude zhotoviteli doručena spolu s dokladem o úhradě částky rovnající se 
zvýšení Poplatků.

III. Závěrečná ustanovení

1/ Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

2/ Tato dohoda je vyhotovena ve dvou výtiscích, každá smluvní strana obdrží jeden.



3/ Jakékoliv změny nebo doplňky této dohody lze provádět pouze formou písemných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

4/ Ve věcech touto dohodou výslovně neupravených se smluvní strany budou řídit 
ustanoveními občanského zákoníku.

5/ Smluvní strany shodně prohlašují, že tato dohoda byla sepsána na základě jejich pravé 
a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.

V Chomutově dne 1 1 0̂21
1 9. 01. 2021

V Praze dne

Za objednatele: za zhotovitele:

předseda představenstva


