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     Dohoda o narovnání 
ke Smlouvě o dílo  

ze dne 31.1.2020 

číslo sml. Objednatele: S-6756/DOP/2019/DOP2019 
 
  

 
na akci: 

III/00712-4 Brandýsek, most ev. č. 00712-4 před D7 (opakování) 
 

Smluvní strany 

 

Středočeský kraj  
se sídlem:  Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

IČ: 70891095    DIČ: CZ70891095 

zastoupený:   Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek,  
                         bankovní spojení: PPF banka, a.s., číslo účtu:

dále jen „Objednatel“ 
a 

Raeder & Falge s. r. o. 

se sídlem: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice 

IČO: 28714989   DIČ:  CZ28714989 

zastoupený:   Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou 

             zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, 

vložka 28279 
bankovní spojení:. Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 

 

dále jen „Zhotovitel“ 
 

se rozhodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

DOHODU O NAROVNÁNÍ   

  

Článek I. 
Předmět dohody o narovnání 

 

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 31.1. 2020 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení 
díla - „III Brandýsek, most ev. č. 00712-4 přes D7 (opakování)“ (dále též jen „Smlouva“ nebo „SOD“). 
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Dohoda o narovnání je uzavírána z důvodu schválení ZBV v Radě Středočeského kraje po převzetí Díla. 
Ze Smlouvy vyplynul pro zhotovení díla termín do 6 měsíců ode dne protokolárního předání staveniště 
Objednatele Zhotoviteli k započetí plnění předmětu díla, tj 19. 5. 2020. Na základě žádosti Zhotovitele o 
posun termínu předání díla Objednateli z důvodu náročnosti provedení změn během výstavby byl termín 
předání díla posunut o 15 dní, tj 4.12.2021. Stavba byla dokončena řádně v termínu dle Žádosti o posun 
termínu, a to dne 4. 12. 2020.  

2. Vlivem nepředvídatelných událostí došlo ke změně ceny díla, kde původní cena díla dle SOD 
25 244 877,89 Kč bez DPH byla navýšena o více náklady spojené s navýšením nákladů za provedení 
díla a současně ponížena o méněpráce za neprovedené práce. 
K navýšení ceny díla došlo na základě 
- změny osazování ocelových nosníků SO 201 z důvodu zachování dopravy na dálnici D7 

- změna výplně zábradlí a zábradelního svodidla SO201 

- přístupové schodiště z prefabrikátu SO201 

- změna založení SO201 z důvodu jinak zastižených původních základů mostu 

Tyto úpravy řeší ZBV č.1 

 

- úpravy a dopracování projektu DIO dle aktuální situace – zachování dopravy na dálnici D7 

Tyto úpravy řeší ZBV č.2 

 

 

 
Výsledná cena díla se zohledněním jednotlivých ZBV mění následně: 

Cena za dílo dle SOD (čl. III, odst. 3.1):  Kč bez DPH 

ZBV č. 1:        1 284 629,05 Kč bez DPH 

ZBV č. 2:       1 325 608,00 Kč bez DPH 

 

 

Cena za dílo vč. ZBV 1-2:    27 855 114,94 Kč bez DPH 

  
3. Současně se touto dohodou mění cena za dílo uvedená v Článku III odst. 3.1 Smlouvy, která se zvyšuje 

ve smyslu předkládaných ZBV č. 1-2 o částku 2 610 237,05 Kč bez DPH, 3 158 386,83 Kč včetně DPH 

21%.  

 

      Na základě vzájemné dohody se upravuje cena díla sjednaná v čl. V. Smlouvy následovně: 
Původní cena díla dle Smlouvy: 

Cena  bez DPH                                  25 244 877,89  Kč 

Cena včetně DPH 21%                      30 546 302,25 Kč 
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Nová cena díla dle Dohody o narovnání: 
Cena díla bez DPH                               27 855 114,94 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 21 %    33 704 689,08 Kč 

 
Cena dodatečných stavebních prací, které jsou uvedeny v ZBV 1 - 2, činí 3 809 485,95 Kč bez DPH,    

4 609 478,00 Kč s DPH, a však po odečtení méněprací v hodnotě  1 199 248,90 Kč bez DPH,  

1 451 091,17 Kč s DPH se původní cena díla mění z 25 244 877,89 Kč bez DPH, 30 546 302,25 Kč 

s DPH na 27 855 114,94 Kč bez DPH, 33 704 689,08 Kč s DPH tj. jedná se o zvýšení ceny díla o 

2 610 237,05 Kč bez DPH, 3 158 386,83 Kč s DPH.  

Suma změn kladných a změn záporných Skupiny 3 a 4 stanovených Dohodou o narovnání činí 
10,34% hodnoty závazku (nepřekračuje povolený limit 30%), absolutní hodnota změn Skupiny 3 a 4 
činí celkem 19,84% hodnoty závazku (nepřekračuje povolený limit 50%) 

 

4. Změna závazku je předkládána v souladu s ustanovením § 222 odst. 1 a 6 zákona č. 134/2016  Sb., o 

zadávání veřejných zakázek a v souladu se Směrnicí ředitele KSÚS, upřesňující provádění změn 
závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 
5. Smluvní strany shodně konstatují, že uzavřením této dohody jsou nově upravena práva a 

povinnosti stran z původního závazku – Smlouvy a jejich splněním budou tato práva a povinnosti 
zcela a v plném rozsahu vypořádány.  
 

  

Článek II. 
Závěrečná ustanovení 

 

1. Tato Dohoda o narovnání ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího 

zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu. 
2. Tato Dohoda o narovnání bude podepsána elektronicky. 
3. Uzavření této Dohody o narovnání bylo schváleno Usnesením Rady Středočeského kraje č.010-

19/2021/RK ze dne 29. 4. 2021. 

4. Nedílnou součást této dohody tvoří následující přílohy: 
Příloha -    č. 1:  Ohlášení změn stavby 

   č. 2: ZBV č. 1  Brandýsek – most ev. č. 00712-4 SO201 

   č. 3: ZBV č. 2  Brandýsek – most ev. č. 00712-4 SO DIO 
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V Praze dne:                                                     dne:              

 

Objednatel             Zhotovitel 

 

Středočeský kraj      Raeder & Falge s. r. o. 
     

    
 
 
……………………………………..                                ………………………………………..                              
Libor Lesák, radní pro oblast    Mgr. Martina Červinská 

investic, majetku a veřejných zakázek   Jednatelka společnosti 
      

                          

Mgr. Martina 

Červinská

Digitálně podepsal 

Mgr. Martina Červinská 

Datum: 2021.05.11 

14:29:18 +02'00'

Libor 

Lesák

Digitálně podepsal 

Libor Lesák 

Datum: 2021.05.12 

15:45:18 +02'00'


