Evidenční číslo smlouvy: S-29-520/2021
Č. jM D -852/2021-520/8
Výtisk Č. 4

Přímá smlouva
uzavřená mezi

Českou republikou - Ministerstvem dopravy
jako Zadavatelem
a

DIVia D4, s.r.o.
jako Koncesionářem
a

Československá obchodní banka, a. s.
jako Agentem
a

Československá obchodní banka, a. s.
jako Agentem pro zajištění
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Tato Přímá smlouva (dále jen „Smlouva“) je uzavřená

Česká republika - Ministerstvo dopravy, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15
Praha 1, IČ: 66003008, jednající doc. Ing. Karlem Havlíčkem, Ph.D., MBA, ministrem dopravy
(dále jen „Zadavatel“),
(2)

DIVia D4, s.r.o., se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 09869905,
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 343784,
zastoupená panem Vojtěchem Janouškem, zmocněncem na základě plné moci ze dne 30. března
2021 (dále jen „Koncesionář“),

(3)

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 15057, IČ:
00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.
BXXXVI46, zastoupená panem Lukášem Chaloupkou a Markétou Vašinovou, zmocněnci na
základě plné moci, jednající jako agent věřitelů ve smyslu Smluv o financování (dále jen
„Agent“), a

(4)

Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 15057, IČ:
00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.
BXXXVI 46, zastoupená panem Lukášem Chaloupkou a Markétou Vašinovou, zmocněnci na
základě plné moci, jednající jako agent pro zajištění svým jménem i jménem ostatních
Zajištěných stran ve smyslu Smluv o financování (dále jen „Agent pro zajištění“).

Smluvní strany uvedené v bodech (1) až (4) výše jsou v této Smlouvě společně označované také jen
„Smluvní strany“ a jednotlivě „Smluvní strana“).
Vzhledem k tomu, že:
(A)

Zadavatel dne 9. května 2018 zahájil zadávací řízení se soutěžním dialogem na veřejnou
zakázku ev. č. Z2018-008731, ID VZ0046188, na realizaci projektu PPP D4 spočívajícího
v zajištění projektování, výstavby, financování, provozování a údržby dálnice D4 v úseku Háje
- Mirotice a v zajištění provozování a údržby existujících přiléhajících úseků Skalka - Háje a
Mirotice - Krašovice.

(B)

Na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Projektování,
výstavba, financování, provozování a údržba dálnice D4 v úseku Háje —Mirotice a provozování
a údržba existujících přiléhajících úseků Skalka - Háje a Mirotice - Krašovice, projekt PPP“,
Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2018-008731 (dále jen „Zadávací
řízení“ a „Projekt PPP D4“) byla uzavřena koncesionářská smlouva mezi Zadavatelem
a Koncesionářem dne 15. února 2021 (dále jen „Koncesionářská smlouva“).

(C)

Vláda České republiky schválila Koncesionářskou smlouvu v souladu s § 18c zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZoPK“)usnesením č. 4 ze dne 4. ledna 2021.

(D)

Poslanecká sněmovna České republiky vyslovila v souladu s § 18c ZoPK souhlas s údaji
vyjadřujícími finanční závazky státu vůči Koncesionáři obsaženými v návrhu Koncesionářské
smlouvy usnesením č. 1508 ze dne 9. února 2021.

(E)

Věřitelé se dohodli na poskytnutí úvěrových zdrojů za účelem financování Projektu za
podmínek uvedených ve Smlouvách o financování.

(F)

Odkládací podmínkou pro poskytnutí úvěrových zdrojů ze strany Věřitelů je uzavření této
Smlouvy Smluvními stranami.
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(ty

Smluvní strany se dohodly, že upraví svá vzájemná práva a povinnosti vyplývajících z jejich
vzájemných vztahů s Koncesionářem ve smyslu Koncesionářské smlouvy a Smluv
o financování. Za tímto účelem uzavírají tuto Smlouvu, a to za dále uvedených podmínek.

Smluvní strany se dohodly na následujícím:

1.

Definice a výklad pojmů

1.1

Definice
Pokud z kontextu nevyplývá jinak, mají slova s velkým písmenem uvedená v této Smlouvě
význam uvedený v Příloze č. 1 Koncesionářské smlouvy. V této Smlouvě dále:
„Akcionář“ má význam uvedený v Příloze č. 1 Koncesionářské smlouvy
„Akcionářské smlouvy“ znamenají jakoukoliv akcionářskou smlouvu, smlouvu o úpisu akcií
anebo jinou smlouvu uzavřenou Akcionáři týkající se Projektu v souvislosti s: (i) Vlastním
kapitálem, (ii) podřízeným dluhem; a/anebo (iii) jinými ujednáními a dohodami ve vztahu ke
Koncesionáři.
„Dceřiná společnost“ určité osoby bude vykládán jako odkaz na jakoukoli společnost:
(a)

která je přímo nebo nepřímo ovládána prvně uvedenou osobou; nebo

(b)

u níž je více než polovina vydaných akcií anebo jiných podílů na základním kapitálu
přímo nebo nepřímo vlastněna nebo většina hlasovacích práv je přímo nebo nepřímo
ovládána prvně uvedenou osobou; nebo

(c)

která je dceřinou společností jiné dceřiné společnosti pivně uvedené osoby;

a pro tyto účely se bude mít za to, že společnost je ovládána jinou osobou, pokud tato druhá
osoba může přímo nebo nepřímo vykonávat rozhodující vliv na její řízení nebo může prosadit
jmenování nebo volbu nebo odvolání většiny osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho
členem nebo členem kontrolního orgánu nebo obdobných orgánů společnosti
„Den uplatnění jistoty“ znamená den, kdy:
(a)

Agent pro zajištění vykoná jakékoliv kroky související s výkonem práv vyplývajících
ze Zajišťovacích dokumentů a v souladu s podmínkami v nich uvedenými (jinak než
vykonáním Zajišťovacího práva ze strany Akcionářů na účet Agenta pro zajištění
(jménem Zajištěných věřitelů) s ohledem na jejich podíl ve společnosti Koncesionáře
v souladu s článkem 4);

(b)

požadovaná část Zajištěných věřitelů v souladu se Smlouvami o financování vydá
Agentovi pokyn k výkonu práv vyplývajících ze Zajišťovacích dokumentů (pokyn
k výkonu Zajišťovacího práva ze strany Akcionářů na účet Agenta pro zajištění
s ohledem na jejich podíl ve společnosti Koncesionáře v souladu s článkem 4); anebo

(c)

byl podán jakýkoliv Návrh vůči Koncesionáři, aniž by tím však bylo dotčeno
ustanovení článku 3.4,

„Den splnění“ znamená den, kdy Koncesionář neodvolatelně a v plném rozsahu splnil všechny
své závazky dle Smluv o financování.
„Den ukončení“ má význam uvedený v Příloze č. 1 Koncesionářské smlouvy.
„Den účinnosti Smlouvy“ má význam uvedený v Příloze č. 1 Koncesionářské smlouvy.
„Den zahájení“ znamená Den účinnosti Smlouvy.
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„Holdingová společnost“ určité osoby bude vykládán jako odkaz na osobu, k níž je prvně
uvedená společnost v postavení Dceřiné společnosti.
„ICC“ znamená Mezinárodní obchodní komoru.
„Kolaudační rozhodnutí“ má význam uvedený v Příloze č. 1 Koncesionářské smlouvy.
„Kompenzace v případě předčasného ukončení“ má význam uvedený v Příloze č. 1
Koncesionářské smlouvy.
„Lhůta k nápravě“ znamená období začínající dnem odsouhlasení Plánu nápravy anebo
stanovení Plánu nápravy Znalcem v souladu s článkem 9 a končící dřívějším z následujících
dní:
(a)

den realizace Plánu nápravy v souladu s jeho podmínkami; anebo

(b)

den výskytu podstatného nesplnění Plánu nápravy dohodnutého v souladu s článkem 9
anebo stanoveného Znalcem dle článku 21.2 ze strany Koncesionáře,

za podmínky, že v každém případě:
(A)

bez ohledu na výše uvedené Lhůta k nápravě skončí v Den uplatnění jistoty,
pokud nastane před koncem této lhůty; a

(B)

Lhůta k nápravě skončí, pokud se Zadavatel a Agent dohodnou, že Plán
nápravy není možné v souladu s jeho podmínkami úspěšně realizovat.

„Navrhovaný náhradník“ má význam uvedený v článku 3.1.1
„Návrh“ má význam uvedený v článku 9.1.2
„Neomezená aktiva“ mají význam uvedený v článku 12.2
„Oznamovací lhůta“ znamená:
(a)

lhůtu začínající dnem, kdy Zadavatel obdrží Oznámení Věřitelů v souladu s článkem
8.2, a končící uplynutím (135) sto třiceti pěti Pracovních dní od tohoto okamžiku,

(b)

lhůtu začínající dnem, kdy Agent obdrží oznámení Zadavatele v souladu s článkem 7.1,
a končící uplynutím (135) sto třiceti pěti Pracovních dní od tohoto okamžiku,

za podmínky, že v každém případě:
(A)

bez ohledu na výše uvedené Oznamovací lhůta v každém případě skončí v Den
uplatnění jistoty, pokud nastane před uplynutím této lhůty.

(B)

v případě, že se vyskytne Spor, který se postoupí k rozhodnutí Znalci před
skončením Oznamovací lhůty (bez ohledu na tento odstavec (B)), lhůta se
prodlouží do dne připadajícím na (20.) dvacátý den po vydání rozhodnutí
Znalce v souvislosti s daným Sporem.

(C)

Oznamovací lhůta skončí, pokud se Zadavatel a Agent dohodnou na Plánu
nápravy anebo Znalec stanoví Plán nápravy přede dnem, kdy by jinak vypršela
Oznamovací lhůta, a na takový plán se uplatní ustanovení článku 10;

(D)

Oznamovací lhůta skončí, pokud se Agent a Zadavatel dohodnou, že
východiska, na základě kterých začala plynout Oznamovací lhůta, není možné
na základě Plánu nápravy napravit anebo odstranit;
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(E)

Oznamovací lhůta skončí, pokud Agent jednající jménem Věřitelů doručí
Zadavateli oznámení, že Věřitelé nemohou souhlasit anebo nesouhlasí
s Plánem nápravy;

(F)

Oznamovací lhůta skončí v případě, že nastanou okolnosti stanovené
v článku 11.

„Oznámení Zadavatele“ má význam uvedený v článku 7.1.
„Oznámení Věřitelů“ má význam uvedený v článku 8.2.
„Plán nápravy“ má význam uvedený v článku 9.2.
„Poddodavatel“ má význam uvedený v Příloze č. 1 Koncesionářské smlouvy.
„Pojistné smlouvy pro případ škody na majetku“ mají význam uvedený v Příloze č. 1
Koncesionářské smlouvy.
„Porušení podmínek úvěru“ znamená kterýkoliv z Případů porušení („Events of Default“),
jak jsou definovány ve Smlouvách o financování.
„Porušení smlouvy na straně Koncesionáře“ má význam uvedený v Příloze č. 1
Koncesionářské smlouvy.
„Poslední možný termín vydání Kolaudačního rozhodnutí“ má význam uvedený v Příloze
č. 1 Koncesionářské smlouvy.
„Pracovní den“ má význam uvedený v Příloze č. 1 Koncesionářské smlouvy.
„Právní předpis“ má význam uvedený v Příloze č. 1 Koncesionářské smlouvy.
„Projekt“ má význam uvedený v Příloze č. 1 Koncesionářské smlouvy.
„Projektová pozemní komunikace“ má význam uvedený v Příloze č. 1 Koncesionářské
smlouvy.
„Refinancování“ má význam uvedený v Příloze č. 1 Koncesionářské smlouvy.
„Rozhodčí řízení“ má význam uvedený v Příloze č. 1 Koncesionářské smlouvy.
„Rozhodnutí Znalce“ znamená rozhodnutí Znalce podle článku 21.2 a přílohy k této Smlouvě.
„Smlouvy o financování“ mají význam uvedený v Příloze č. 1 Koncesionářské smlouvy.
v
„Smlouva s RSD“ znamená třístrannou smlouvu uzavřenou mezi Koncesionářem,
Zadavatelem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
„Smlouva se SFDI“ znamená třístrannou smlouvu uzavřenou mezi Koncesionářem,
Zadavatelem a Státním fondem pro dopravní infrastrukturu.
„Spor“ má význam uvedený v článku 9.5.
„Tribunál“ má význam uvedený v článku 21.3.
„Účet pojistných plnění“ má význam uvedený v Příloze č. 1 Koncesionářské smlouvy.
„Ukončení“ znamená v souladu s Článkem 37 Koncesionářské smlouvy její ukončení.
„Věřitelé“ mají význam uvedený ve Smlouvách o financování.
„Vhodný náhradní dodavatel“ znamená společnost řádně založenou a existující podle
právního řádu České republiky anebo právního řádu jiného členského státu EU či Velké
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Británie odsouhlasená Zadavatelem (přičemž Zadavatel nemůže takový souhlas bezdůvodně
odepřít ani zadržet), která:
/ )

je způsobilá k právním jednáním a má právo stát se smluvní stranou Akcionářských
smluv a / nebo plnit povinnosti Akcionáře podle Akcionářských smluv;
má přiměřenou kvalifikaci, zkušenosti, odbornou způsobilost a finanční zdroje (včetně
smluvních finančních a technických zdrojů), které jsou dostatečné pro:

(c)

(A)

plnění povinností Akcionáře dle Akcionářských smluv a

(B)

plnění anebo zajištění plnění závazků Koncesionáře podle Koncesionářské
smlouvy; a

a na kterou nebyly uvaleny sankce nebo embargo ze strany USA či jakéhokoliv státu
Evropské unie anebo jejíž akcie (všechny či část) jsou přímo či nepřímo vlastněny
subjektem, na nějž byly sankce nebo embargo ze strany USA či jakéhokoliv státu
Evropské unie uvaleny.

„Vhodný náhradní Poddodavatel“ znamená v souladu s článkem 4.1 Koncesionářské
smlouvy, subjekt schválený Zadavatelem (přičemž Zadavatel nemůže takový souhlas
bezdůvodně odepřít ani zadržet), který má potřebné finanční, technické a právní postavení na
to, aby byl schopen plnit povinnosti dle navrhované poddodavatelské smlouvy.
„Vlastní kapitál“ má význam uvedený v Příloze č. 1 Koncesionářské smlouvy.
„Vyjádření“ má význam uvedený v Příloze č. 1 této Smlouvy.
„Výkon zástavního práva“ má význam uvedený v článku 4.1 (a).
„Výzva Zadavatele k nápravě“ má význam uvedený v článku 37.2.2 Koncesionářské
smlouvy.
„Vyžadovaná lhůta“ znamená lhůtu mezi Oznámením Zadavatele a Ukončením.
„Zadávací řízení“ znamená postupy upravené v příslušných Právních předpisech (včetně
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), na
základě kterých Zadavatel anebo jiný veřejný zadavatel v České republice uzavírá
koncesionářské smlouvy za stejných anebo velmi podobných (srovnatelných) podmínek, jako
jsou uvedeny v Koncesionářské smlouvě.
„Zajištěné strany“ mají význam uvedený ve Smlouvách o financování.
„ZajiŠťovací dokumenty“ mají význam uvedený ve Smlouvách i financování.
„Zajištění“ má význam uvedený ve Smlouvách o financování.
„ZajiŠťovací práva“ znamenají práva založená Zajišťovacími dokumenty.
„Znalec“ znamená osobu jmenovanou v souladu s článkem 21.2 a Přílohou této Smlouvy.
v

„Žadatel“ má význam uvedený v Příloze této Smlouvy.
v

„Žádost“ má význam uvedený v Příloze této Smlouvy.
1.2

Výklad Smlouvy
Pokud z kontextu nevyplývá jinak, výklad této Smlouvy se řídí následujícími pravidly:
1.2.1

výrazy v jednotném čísle označují i výrazy v množném čísle a naopak,
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1

2.

22

každý z gramatických rodů označuje i ostatní gramatické rody,

1 2.3

odkaz na jakoukoliv osobu (včetně a bez omezení Věřitele anebo Zajištěné strany)
zahrnuje i všechny právní nástupce, nabyvatele a postupníky podle jejich příslušných
podílů,

1.2.4

odkaz na tuto Smlouvu je odkazem i na její případné změny, pokud byly provedeny
v souladu s touto Smlouvou,

1.2.5

odkazy na právní předpisy jsou odkazem na platné a účinné znění takového právního
předpisu, popřípadě právního předpisu tento předpis nahrazujícího,

1.2.6

odkaz na jakýkoliv dokument je odkazem na dokument v jeho aktuálním znění včetně
jeho změn, s výjimkou případů, kdy se podle této Smlouvy pro změnu dokumentu
vyžaduje souhlas některé ze Smluvních stran a tento souhlas nebyl poskytnut,

1.2.7

nadpisy v této Smlouvě mají pouze informativní charakter a nemají vliv na výklad
Smlouvy,

1.2.8

přílohy této Smlouvy jsou její nedílnou součástí, a

1.2.9

„zrušení“, „likvidace“, „správa“, „úpadek“ anebo „reorganizace“ společnosti či
obchodní společnosti a odkazy na „likvidátora“, „postupníka“, „správce“, „správce
konkurzní podstaty“, „restrukturalizačního správce“ společnosti či obchodní
společnosti budou interpretované tak, že zahrnují všechny ekvivalentní anebo
analogická řízení anebo zástupce v případě úpadku anebo osoby stanovené zákonem
podle jurisdikce státu založení či vzniku společnosti či obchodní společnosti, případně
jurisdikce, v rámci které společnost či obchodní společnost či zástupce v případě
úpadku či osoba stanovená zákonem vykonává svou činnost, včetně a bez omezení,
žádosti o likvidaci, zrušení, reorganizaci, zánik, správu, vyrovnání, uspokojení,
ochranu anebo liberace dlužníků.

Účinnost ustanovení této Smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti každé ze Smluvních stran uvedené v článku 3
až 11 (včetně) a článku 16 (Zákaz započtení) jsou účinné ode Dne zahájení.

3.
3.1

Závazky
Smluvní strany se dohodly následovně:
3.1.1

Po dobu Oznamovací lhůty je k jakékoliv výměně Poddodavatele podle článku 4
Koncesionářské smlouvy anebo výměně Nezávislého dozoru dle článku 16.2.
Koncesionářské smlouvy (dále jen „Navrhovaný náhradník“) i nadále potřebný
předcházející písemný souhlas Zadavatele.

3.1.2

V souvislosti s jakýmkoliv Navrhovaným náhradníkem Agent poskytne anebo zajistí,
aby Koncesionář poskytl Zadavateli:
(a)

ověřené kopie posledních účetních uzávěrek Navrhovaného náhradníka
(a pokud jsou k dispozici, účetní uzávěrky za poslední (3) finanční roky);

(b)

ověřenou kopii zakladatelské dokumentace Navrhovaného náhradníka;

(c)

podrobné informace o zkušenostech Navrhovaného náhradníka týkající se
poskytovaných prací a služeb;

(d)

kopii návrhu smlouvy s Navrhovaným náhradníkem před jejím uzavřením.
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3. 1-3

3.2

Všechna pojistná plnění přijatá na základě Pojistných smluv pro případ škody na
majetku v souvislosti s Projektem budou:

(a)

uhrazena na Účet pojistných plnění; a

(b)

použita na opravu nebo uvedení Projektové pozemní komunikace do
původního stavu v souladu s Koncesionářskou smlouvou.

3.1.4

Tato Smlouva nemá vliv na žádnou povinnost Koncesionáře podle Koncesionářské
smlouvy (včetně, avšak bez omezení, článku 8.4 Koncesionářské smlouvy) získat
v budoucnosti souhlas Zadavatele se změnou existujících Smluv o financování nebo
jiných smluv souvisejících s budoucím Refinancováním; a

3.1.5

Žádné ustanovení této Smlouvy neomezuje ani jím nejsou jinak dotčena práva
Zadavatele podle článku 41 Koncesionářské smlouvy.

Zadavatel je povinen bez ohledu na ustanovení Koncesionářské smlouvy:
3.2.1

Po obdržení písemného oznámení od Agenta o výskytu Porušení podmínek úvěru (toto
oznámení představuje pro Zadavatele dostačující důkaz jen o záležitostech v něm
uvedených) a až do dalšího oznámení Agenta převést jakoukoliv úhradu částek, které
se mají dle Koncesionářské smlouvy či Smlouvy se SFDI vyplatit Koncesionáři,
Agentovi pro zajištění na účet jím určený pro tento účel; a

3.2.2

Po ukončení Koncesionářské smlouvy a před Dnem splnění uhradit jakoukoliv
Kompenzaci v případě předčasného ukončení splatnou Zadavatelem podle
Koncesionářské smlouvy Agentovi pro zajištění na účet jím určený pro tento účel.

3.3

Koncesionář souhlasí stím, že jakákoliv platba uskutečněná v souladu s článkem 3.2
představuje úplné splnění závazku Zadavatele vykonat platbu Koncesionáři v rozsahu, v jakém
jsou peněžní prostředky skutečně připsané na účet určený Agentem pro zajištění ve smyslu
článku 3.2.

3.4

Zadavatel nepodá Návrh před Dnem splnění (nebo pokud dříve, před dnem, kdy Agent udělí
písemný souhlas k vykonání takového jednání na základě žádosti Zadavatele nebo jinak).

3.5

Zadavatel v souladu s § 172 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších
předpisů souhlasí, aby byly jeho pohledávky a práva (af již zčásti či v celém rozsahu) vůči
Koncesionáři v případě zjištění úpadku Koncesionáře nebo v případě jeho zrušení s likvidací
anebo jakýmkoliv jiným způsobem uspokojené (formou uplatnění nároků podle
Koncesionářské smlouvy nebo jinak) až po uspokojení pohledávek nebo práv Agenta pro
zajištění (včetně pohledávek a práv vyplývajících z jeho postavení jako společného
a nerozdílného věřitele s ostatními Zajištěnými stranami).

4.

Převod akcií v průběhu výkonu zajišťovacích prostředků

4.1

Aniž by byla dotčena práva anebo nároky na nápravu Zajištěných stran podle Zajišťovacích
dokumentů, v případě, že je na základě Zajišťovacích dokumentů zřízeno zástavní právo
k akciím Koncesionáře anebo jiný právní instrument s podobným účinkem v Koncesionáři:
(a)

s výhradou podmínek uvedených v Zajišťovacích dokumentech, po výskytu
Porušení podmínek úvěru a doručení Oznámení Věřitelů, Zajištěné strany
mohou (pokud je to dle Právních předpisů a Zajišťovacích dokumentů
přípustné) vykonat zástavní právo převodem akcií Koncesionáře z Akcionářů
na osobu splňující definici Vhodného náhradního dodavatele (dále jen „Výkon
zástavního práva“); a
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(b)

4.2

Zajištěné strany a Koncesionář zajistí, aby byla tato podmínka povolující
převod (v rozsahu, v jakém je to přípustné podle Právních předpisů) obsažená
v příslušném Zajišťovacím dokumentu, avšak žádné ustanovení
v Zajišťovacích dokumentech nesmí připustit převod akcií Koncesionáře na
osobu, která není Vhodným náhradním dodavatelem.

V souvislosti s Výkonem zástavního práva Agent poskytne Zadavateli takové informace, které
bude Zadavatel odůvodněně potřebovat ktomu, aby se kvalifikovaně rozhodl, zda je
navrhovaný nabyvatel Vhodným náhradním dodavatelem, včetně:
4.2.1

ověřené kopie poslední účetní uzávěrky navrhovaného nabyvatele (a pokud jsou
k dispozici, tak účetní uzávěrky za poslední (3) tři finanční roky), anebo v případě
projektové společnosti její úvodní rozvahu a poslední účetní uzávěrku její Holdingové
společnosti (a pokud jsou k dispozici, tak účetní uzávěrky za tři (3) poslední finanční
roky;

4.2.2

ověřené kopie zakladatelských dokumentů navrhovaného nabyvatele;

4.2.3

dokumenty ve formě a s obsahem přijatelným pro Zadavatele, které prokazují, že
navrhovaný nabyvatel:
(a)

splňuje právní, finanční, ekonomická a technická kritéria; a

(b)

není subjektem, který by mohl být z jakéhokoliv důvodu diskvalifikován
z účasti v Zadávacím řízení;
pokud by se mělo Zadávací řízení na Projekt opakovat.

4.2.4

podrobné informace o zkušenostech navrhovaného nabyvatele týkajících se
poskytovaných prací a služeb anebo v případě projektové společnosti podrobné
informace o finančních zdrojích a odborné způsobilosti, kterou disponuje, s uvedením
podrobností o pracích a službách vykonaných právnickými a / nebo fyzickými
osobami, které danou odbornou způsobilost zajistí,

4.3

V případě, že do (20) dvaceti Pracovních dní (po pozdějším z následujících): (i) ode dne
doručení oznámení o Výkonu zástavního práva podle článku 4.1, anebo (ii) ode dne přijetí
informací požadovaných podle článku 4.2, Zadavatel na takové oznámení neodpoví, tak platí,
že s daným výkonem souhlasí.

5.

Souhlas se Zajištěním

5.1

Zadavatel byl seznámen a souhlasí se Zajištěním, které bylo zřízeno k právům Koncesionáře
podle Koncesionářské smlouvy, Smlouvy s nezávislým dozorem, Smlouvy se SFDI a Smlouvy
s RSD, poskytnutým ve prospěch Zajištěných stran a / nebo Agenta pro zajištění podle
Zajišťovacích dokumentů. Zadavatel potvrzuje, že podle jeho nej lepšího vědomí ke dni
uzavření této Smlouvy neobdržel žádné oznámení o zřízení jiného Zajištění k právům
Koncesionáře podle Koncesionářské smlouvy anebo Smlouvy s nezávislým dozorem.

5.2

Zřízení anebo udržování zajištění zřízeného ve prospěch Zajištěných stran a / nebo Agenta pro
zajištění k majetku Koncesionáře ve smyslu Zajišťovacích dokumentů nemá za následek vznik
žádných dodatečných povinností Zadavatele, pokud není v Koncesionářské smlouvě anebo
v této Smlouvě uvedeno jinak.

6.

Porušení smlouvy na straně Koncesionáře
Zadavatel se zavazuje písemně informovat Agenta o Porušení smlouvy na straně Koncesionáře
bez zbytečného odkladu, jakmile se o něm dozví.
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Oznámení Zadavatele
1.

pokud se Zadavatel kdykoliv rozhodne uplatnit svá práva:
1.1

7.1.1

ukončit Koncesionářskou smlouvu anebo uplatnit svá práva podle článku 37.2, 37.3
nebo 37.4 Koncesionářské smlouvy; nebo

7.1.2

bez toho, aby byla dotčena ustanovení článku 3.4 podat Návrh,
je povinen písemně dopředu oznámit Agentovi svůj záměr uplatnit práva (dále jen
„Oznámení Zadavatele“).

7.2

Zadavatel je v Oznámení Zadavatele povinen uvést:
7.2.1

navrhovaný Den ukončení, a

7.2.2

v přiměřené míře podrobnosti charakter a okolnosti údajného Porušení smlouvy na
straně Koncesionáře s odkazem na příslušná ustanovení Koncesionářské smlouvy;
a nejpozději do (20) dvaceti Pracovních dní ode dne doručení prvního Oznámení
Zadavatele je Zadavatel též povinen uvést podrobnosti o:

7.2.3

všech částkách, které Koncesionář dluží Zadavateli podle Koncesionářské smlouvy, a
o všech dalších závazcích anebo povinnostech Koncesionáře, o kterých se Zadavatel
dozvěděl (na základě vykonání přiměřeného zjišťovacího procesu) v den anebo přede
dnem vydání Oznámení Zadavatele, které k tomuto dni nebyly uhrazené;

7.2.4

charakteru a výši jakéhokoliv peněžního nároku uplatněného Zadavatelem vůči
Koncesionáři podle Koncesionářské smlouvy, který vznikl v důsledku nebo
v souvislosti s Porušením smlouvy na straně Koncesionáře, a to v rozsahu, v jakém
o nich Zadavatel ví (na základě vykonání přiměřeného zjišťovacího procesu); a

7.2.5

výši jakéhokoliv platebního závazku Koncesionáře vůči Zadavateli, o kterém se
Zadavatel oprávněně domnívá, že jeho splatnost nastane v průběhu Oznamovací lhůty
(včetně jakékoliv Lhůty k nápravě), a to v rozsahu, v jakém o nich Zadavatel ví (na
základě vykonání přiměřeného zjišťovacího procesu).
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Na požádání Agenta nebo Agenta pro zajištění je Zadavatel povinen a podle svého uvážení
Zadavatel může aktualizovat anebo upravit informace poskytnuté podle článků 7.2.3, 7.2.4 a
7.2.5.

7A.

Neexistence Likvidního trhu

7A.1

Kdykoliv v průběhu Vyžadované lhůty je Agent (na základě pokynu Zajištěných stran)
oprávněn zaslat Zadavateli písemné oznámení (dále jen „Oznámení o neexistenci Likvidního
trhu“) s uvedením důvodů, proč jsou Zajištěné strany přesvědčeny, že Likvidní trh neexistuje.

7A.2

V den připadající na čtrnáctý (14.) den ode dne doručení Oznámení o neexistenci Likvidního
trhu Zadavateli, resp. do této doby, je Zadavatel povinen sdělit Agentovi své stanovisko k tomu,
zda Likvidní trh existuje či neexistuje. Pokud je Zadavatel přesvědčen, že Likvidní trh existuje,
uvede ve svém sdělení důvody pro takové přesvědčení. V případě, že se Smluvní strany
nedohodnou, zda Likvidní trh existuje či neexistuje, kterákoli Smluvní strana bude oprávněna
postoupit spor k rozhodnutí Znalci v souladu s článkem 21.2 (Rozhodnutí Znalce).

7A.3

Pokud se Smluvní strany dohodnou, resp. pokud bude v souladu s článkem 21.2 {Rozhodnutí
Znalce) stanoveno, že Likvidní trh neexistuje, potom se pro účely Koncesionářské smlouvy
bude mít za to, že Likvidní trh neexistuje a použijí se ustanovení článku 39.2.5 Koncesionářské
smlouvy.
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7A-4

jestliže bude jakýkoli spor týkající se tohoto článku 7A postoupen Znalci k rozhodnutí
v souladu s článkem 21.2 (.Rozhodnutí Znalce):

7A.4.1 Zadavatel nebude oprávněn opětovně vyhlásit veřejnou zakázku na Projekt, dokud
Znalec nevydá rozhodnutí, že Likvidní trh existuje, a
7A.4.2 lhůta dvaceti (20) Pracovních dní uvedená v článku 39.2.3(a) Koncesionářské smlouvy
se prodlouží do data připadajícího na dvacátý Pracovní den po vydání rozhodnutí
Znalce podle článku 21.2 {Rozhodnutí Znalce). Období jednoho (1) roku uvedené
v článku 39.2.4(f) Koncesionářské smlouvy se prodlouží do data připadajícího najeden
(1) rok po rozhodnutí Znalce podle článku 21.2 {Rozhodnutí Znalce).
8.

Povinnosti věřitelů a Oznámení Věřitelů

8.1

Agent je povinný oznámit Zadavateli bez zbytečného odkladu jakékoliv Porušení podmínek
úvěru, o kterém se dozví.

8.2

Agent zašle písemné oznámení (dále jen „Oznámení Věřitelů“) Zadavateli kdykoliv po tom,
co bude po výskytu Porušení podmínek úvěru jakýkoliv Věřitel oprávněný uplatnit nároky na
nápravu podle Smluv o financování (bez ohledu na to, zda již bylo doručeno Oznámení
Zadavatele či nikoliv).

8.3

Agent v Oznámení Věřitelů poskytne úplné podrobné informace o okolnostech a charakteru
Potušení podmínek úvěru.

8.4

Agent předloží Zadavateli písemné oznámení o tom, že nastal Den uplatnění jistoty spolu
s uvedením úkonu, pokynu anebo Návrhu, v jejichž důsledku nastal Den uplatnění jistoty a
dále o vzniku jakékoliv události nebo úkonech provedených dle článku 4.

8.5

V případě, že Agent doručí Oznámení Věřitelů, Zadavatel poskytne Agentovi informace, které
jsou uvedené v článcích 7.2.3, 7.2.4 a 7.2.5 výše.

9.

Oznamovací lhůta

9.1

Zadavatel se zavazuje, že:
9.1.1

neukončí Koncesionářskou smlouvu podle článku 37.2 nebo 37.3 Koncesionářské
smlouvy; anebo

9.1.2

aniž aby bylo dotčeno ustanovení článku 3.4, nepředloží návrh na výkon nucené
správy, návrh na zrušení, návrh na zahájení úpadkového řízení, návrh na zahájení
restrukturalizačního řízení, návrh na likvidaci anebo jiný obdobný proces ve vztahu ke
Koncesionáři (dále jen „Návrh“),

před uplynutím Oznamovací lhůty a za předpokladu, že tento závazek nebrání Zadavateli
provádět úkony, které jsou podle článku 11 této Smlouvy povolené.
9.2

V průběhu Oznamovací lhůty jsou Zadavatel a Agent povinni spolupracovat tak, aby spoleěně
vypracovali přijatelný plán nápravy, ve kterém bude uveden navrhovaný způsob nápravy
okolností, které vedly k zaslání Oznámení Zadavatele anebo Oznámení Věřitelů a které jsou
v těchto oznámeních uvedené (dle okolností) (dále jen „Plán nápravy“). Agent předloží
Zadavateli návrh Plánu nápravy do (60) šedesáti Pracovních dní od zaěátku Oznamovací lhůty.
Tento návrh Plánu nápravy bude uvádět navrhovaný podrobný časový harmonogram
implementace a musí obsahovat:
9.2.1

všechny potřebné kroky, opatření a ustanovení, které je potřebné vykonat, aby byla
zabezpečena průběžná a nepřetržitá výstavba a/nebo rekonstrukce a budoucí
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pokračování Projektové pozemní komunikace anebo její pokračující současný anebo
budoucí provoz a údržba, podle okolností, a vždy v souladu s ustanoveními
Koncesionářské smlouvy;

9.2.2

závazek zaplatit všechny částky nejdříve v Pracovní den připadající na poslední den
Oznamovací lhůty anebo na Pracovní den bezprostředně následující po posledním dni
Oznamovací lhůty:
(a)

specifikované v Oznámení Zadavatele podle článku 7.2, které mohou být dále
aktualizovány v souladu s článkem 7.3; a

(b)

částky, které se stanou splatnými v průběhu Oznamovací lhůty (včetně
jakékoliv Lhůty k nápravě).

9.2.3

všechna opatření, která musí být přijata za účelem odstranění příčiny anebo zmírnění
důsledků události, které vedly k Oznámení Zadavatele anebo Oznámení Věřitelů spolu
s odhadem technické stránky Prací;

9.2.4

přehled odhadovaných finančních zdrojů potřebných na realizaci Plánu nápravy
(a způsob, jakým mají být poskytnuty) a na splnění současných povinností
vyplývajících z Koncesionářské smlouvy;

9.2.5

podrobné informace o všech vymahatelných částkách, které Zadavatel dluží
Koncesionáři, a o všech ostatních nesplněných povinnostech na straně Zadavatele,
které mu vyplývají z Koncesionářské smlouvy;

9.2.6

všechny další informace, o kterých se Zadavatel a Agent odůvodněně dohodnou, že
budou uvedeny v Plánu nápravy; a

9.2.7

trvání Lhůty k nápravě.

9.3

V případě, že dojde k Porušení podmínek úvěru anebo Porušení smlouvy na straně
Koncesionáře před vydáním Kolaudačního rozhodnutí, Poslední možný termín vydání
Kolaudačního rozhodnutí je možné posunout a stanovit nové datum v souladu a podle data
uvedeného v dohodnutém Plánu nápravy, za podmínky, že nové datum v žádném případě
nepřekročí původní datum o více než (12) dvanáct měsíců.

9.4

V případě, že dojde k Porušení podmínek úvěru anebo Porušení smlouvy na straně
Koncesionáře před vydáním Kolaudačního rozhodnutí, Lhůta k nápravě bude maximálně (6)
šest měsíců, pokud Agent neprokáže, že je tato lhůta pro realizaci Plánu nápravy nepřiměřeně
krátká.

9.5

Pokud se Zadavatel a Agent nejsou schopni dohodnout na přijatelném Plánu nápravy, může
kterákoliv ze smluvních stran předložit Znalci spor vyplývající z vytvoření Plánu nápravy (dále
jen „Spor“) v souladu s článkem 21.2.

9.6

Pro účely článku 9.2 Zadavatel souhlasí s tím, že neodepře svůj souhlas s výměnou
Poddodavatele navrženého v Plánu nápravy, s výjimkou případu, kdy navržený nový
Poddodavatel nesplňuje definici Vhodného náhradního poddodavatele, anebo podmínky
navržené nové Poddodavatelské smlouvy nesplňují podmínky uvedené v článku 4
Koncesionářské smlouvy.

9.7

Zadavatel zahájí jednání s Agentem do (10) deseti Pracovních dní od přijetí návrhu dle článku
9.2 ohledně:
9.7.1

návrhu Plánu nápravy;

9.7.2

všech ostatních záležitostí, o kterých jsou Zadavatel a Agent přesvědčení, že musí být
uvedeny v Plánu nápravy; a
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pokud je to relevantní, jmenování odborníků, kteří jim pomohou s vypracováním Plánu
nápravy.

Tato jednání musí být ukončena nejpozději do dvaceti pěti (25) Pracovních dní.

Koncesionář je povinen na žádost poskytnout plnou součinnost při vypracování a dokončení
Plánu nápravy.
Agent předloží konečný návrh Plánu nápravy Zadavateli na schválení do (20) dvaceti
Pracovních dní od dne ukončení jednání dle článku 9.7.

9.10

Zadavatel je povinný oznámit Agentovi, zda Plán nápravy schválil, ve lhůtě (20) dvaceti
Pracovních dní od jeho doručení. Zadavatel je oprávněný Plán nápravy neschválit pouze
v případě, že je z věcného hlediska nepřesný, anebo má přiměřené důvody se domnívat, že
podmínky výše uvedeného článku 9.6 nejsou splněné tak, aby bylo možné Práce dokončit či
jinak splnit povinnosti Koncesionáře dle Koncesionářské smlouvy. Plán nápravy se po jeho
schválení bude považovat za přijatý v den jeho schválení.

9.11

Pokud Zadavatel neoznámí Agentovi, zda Plán nápravy schválil v rámci lhůty uvedené v článku
9.10 výše, má se za to, že Zadavatel Plán nápravy schválil.

9.12

Schválení Plánu nápravy Zadavatelem:
9.12.1 nepředstavuje souhlas s jakýmkoliv dalším závazkem anebo povinností na straně
Zadavatele v souvislosti s Projektem; a
9.12.2 nemá žádný vliv na povinnosti Koncesionáře vyplývající z Koncesionářské smlouvy a
/ nebo této Smlouvy, pokud se Plán nápravy výslovně neodchyluje od Koncesionářské
smlouvy, přičemž tyto odchylky v souvislosti s Projektem budou podrobně dohodnuty
mezi Smluvními stranami dle ustanovení článku 57 Koncesionářské smlouvy.

10.

Lhůta k nápravě a pozastavení zápočtu udělených Pokutových bodů

10.1

Ode dne, kdy dojde ke schválení Plánu nápravy ve smyslu článku 9.2, anebo jej stanoví Znalec
ve smyslu článku 21.2, a během Lhůty k nápravě bude Koncesionář pokračovat v plnění svých
povinností dle Koncesionářské smlouvy a bude dodržovat Plán nápravy.

10.2

Zadavatel se zavazuje, že:
10.2.1 neukončí Koncesionářskou smlouvu, anebo nevykoná jakákoliv práva podle článku
37.2 nebo 37.3 Koncesionářské smlouvy; anebo
10.2.2 aniž by bylo dotčeno ustanovení článku 3.4, nepředloží Návrh,
před uplynutím Lhůty k nápravě a za předpokladu, že takový závazek nebrání Zadavateli
provádět úkony, které jsou podle článku 11 této Smlouvy povolené.

10.3

V průběhu období od momentu schválení Plánu nápravy nebo od momentu jeho stanovení, kdy
je tento Plán nápravy dodržován a po jeho úspěšné realizaci se Pokutové body, které byly
udělené podle Přílohy č. 9 Koncesionářské smlouvy (Požadavky na Služby) před započetím
Oznamovací lhůty, nebudou započítávat v průběhu období Oznamovací lhůty nebo Lhůty k
nápravě v úvahu. Po skončení období Oznamovací lhůty nebo Lhůty k nápravě se započítávat
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pokutové body, které byly udělené podle Přílohy č. 9 Koncesionářské smlouvy (Požadavky na
Služby) budou.

Zachování a obnova prostředků nápravy
Zadavatel může Koncesionářskou smlouvu ukončit v případě, že důvodem pro vydání
Oznámení Zadavatele bylo Porušení smlouvy na straně Koncesionáře a (i) v Den ukončení
Smlouvy důvody uvedené v Oznámení Zadavatele, v důsledku kterých bylo podané,
přetrvávají, nebyly napraveny a ani se jich příslušná strana nevzdala, a (ii) Zadavatel a Agent
se nedohodli na žádném Plánu nápravy v souladu s článkem 9.5 a Plán nápravy nestanovil ani
Znalec postupem dle článku 21.2.
11.2

Zadavatel může ukončit Koncesionářskou smlouvu, uplatnit svá práva vyplývající
z Koncesionářské smlouvy a / nebo předložit Návrh kdykoliv:
11.2.1 v souladu s podmínkami Koncesionářské smlouvy na základě Porušení smlouvy na
straně Koncesionáře, ke kterému došlo během Oznamovací lhůty anebo Lhůty k
nápravě, avšak jiného než toho, kvůli kterému začala plynout Oznamovací lhůta nebo
Lhůta k nápravě; a
11.2.2 po uplynutí Lhůty k nápravě, jestliže Plán nápravy nebyl v daném termínu realizován
v souladu s jeho podmínkami.

11.3

Bez ohledu na články 9.1 a 10.2 může Zadavatel kdykoliv ukončit Koncesionářskou smlouvu
nebo uplatnit svá práva dle článku 37 Koncesionářské smlouvy anebo předložit Návrh, jestliže:
11.3.1 jakákoliv částka uvedená v článku 7.2 nebo 7.3 výše nebude Zadavateli uhrazená
nejpozději v Pracovní den připadající na poslední den Oznamovací lhůty a/nebo
jakékoliv Lhůty k nápravě anebo v Pracovní den bezprostředně následující po
posledním dni Oznamovací lhůty nebo Lhůty k nápravě anebo před takovým dnem;
anebo
11.3.2 jakákoliv částka uvedená v článku 7.2.5 výše nebude uhrazená nejpozději v Pracovní
den připadající na poslední den Oznamovací lhůty anebo jakékoliv Lhůty k nápravě
anebo v Pracovní den, bezprostředně následující po posledním dni Oznamovací lhůty
nebo Lhůty k nápravě anebo před takovým dnem;
11.3.3 částka, o které Zadavatel nevěděl (na základě vykonání přiměřeného zjišťovacího
procesu) v době vydání Oznámení Zadavatele nebo která nebyla známá v době
předložení Plánu nápravy, a tato částka se následně stane splatnou, nebude uhrazena
nejpozději:
(a)

do dvaceti (20) Pracovních dní ode dne oznámení závazku zaplatit tuto částku
Agentovi;

(b)

do dvaceti (20) Pracovních dní ode dne, kdy nastane splatnost této částky;

(c)

v poslední den Oznamovací lhůty,

podle toho, který z těchto dnů nastane nejdříve.
11.3.4 V průběhu Oznamovací lhůty nebo Lhůty k nápravě se vyskytnou důvody v souladu
s Koncesionářskou smlouvou.
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ÍÍ.4

Zadavatel neukončí Koncesionářskou smlouvu během Oznamovací lhůty nebo Lhůty k nápravě
z důvodu:

11.4.1 že Agent doručí Oznámení Věřitelů anebo vykoná jakékoliv zajišťovací právo podle
jakéhokoliv Zajíšťovacího dokumentu včetně úkonů dle článku 4 této Smlouvy, anebo
11.4.2 který nastal před začátkem Oznamovací lhůty a o kterém se Zadavatel dozvěděl (na
základě vykonání přiměřeného zjišťovacího procesu) bez ohledu na to, zda tento důvod
stále přetrvává, avšak s výjimkou případu, kdy:
(a)

důvod nastal před dnem vydání Kolaudačního rozhodnutí a toto Kolaudační
rozhodnutí nebude vydané do Posledního možného termínu vydání
Kolaudačního rozhodnutí, přičemž mohou být v souladu s článkem 9.3 této
Smlouvy stanovena nová data;

(b)

důvod nastal po dni vydání Kolaudačního rozhodnutí a Agent ani Koncesionář
nevynaloží přiměřené úsilí (včetně realizace Plánu nápravy), aby napravili
jakékoliv porušení Koncesionářské smlouvy, které:

(c)

(A)

vzniklo před Oznamovací Ihůtou; a

(B)

které přetrvává (a je ho možné napravit); a

(C)

které by opravňovalo Zadavatele ukončit Koncesionářskou smlouvu,
anebo

důvod (bez ohledu na to, kdy poprvé nastal) měl za následek vznik práva na
ukončení Koncesionářské smlouvy až po začátku Oznamovací lhůty, anebo

11.4.3 který vznikl výhradně ve vztahu ke Koncesionáři.

12.

Ostatní ustanovení

12.1

S výhradou ustanovení o nabytí účinnosti uvedených v článku 2, tato Smlouva nabývá účinnost
v den jejího podpisu a zůstane účinná až do Dne splnění.

12.2

V Den ukončení Agent pro zajištění jednající za Zajištěné strany souhlasí s tím, že bez ohledu
na podmínky Koncesionářské smlouvy a Zajišťovacích dokumentů bude moci Zadavatel
uplatnit své právo převést na sebe anebo Zadavatelem nominovanou společnost jakákoliv
aktiva (anebo může postoupit na sebe anebo na Zadavatelem nominovanou společnost zajištění
týkající se jakýchkoliv aktiv), které může Zadavatel, jím nominovaná společnost anebo
náhradní nástupce Koncesionáře na dodání Projektu po ukončení Koncesionářské smlouvy
požadovat (dále jen „Neomezená aktiva“). V Den ukončení anebo po Dni ukončení Agent pro
zajištění neuplatní a ani se nebude domáhat výkonu jakýchkoliv práv a v den anebo přede dnem
převodu Neomezených aktiv na Zadavatele nebo jím nominovanou společnost (podle
okolností) uvolní své zajištění k těmto Neomezeným aktivům.

12.3

V den, kdy nastane Den ukončení, Agent pro zaj ištění j ednaj ící za Zaj ištěné strany uvo lni anebo
postoupí na Zadavatele anebo na jím nominovanou společnost jakékoliv zajištění
k Neomezeným aktivům poskytnuté v jeho prospěch, které doposud nebylo uvolněné,
postoupené nebo převedené na Zadavatele nebojím nominovanou společnost.

12.4

V Den splnění Agent pro zajištění jednající za Zajištěné strany uvolní anebo postoupí na
Zadavatele či jím nominovanou společnost jakékoliv zajištění k aktivům poskytnuté v jeho
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rospech, které doposud nebylo uvolněné, postoupené nebo převedené na Zadavatele či jím
nominovanou společnost, a tato Smlouva bude ukončena v plném rozsahu.
Í2.5

Koncesionář je Smluvní stranou této Smlouvy a bere na vědomí a souhlasí s ujednáními v ní
obsaženými a zavazuje se ustanovení této Smlouvy vždy dodržovat a prohlašuje, že nevykoná
ani neopomene vykonat nic, co by zabránilo nebo mělo vliv na výkon práv ostatních Smluvních
stran podle této Smlouvy. Pro vyloučení pochybností, Koncesionář bere na vědomí, že uzavření
této Smlouvy nemá vliv na řádné a včasné plnění jeho povinností dle Koncesionářské smlouvy.

12.6

Všechny náklady a výdaje vzniklé v souvislosti s přípravou, uplatňováním anebo
vykonatelností této Smlouvy nese Koncesionář.

12.7

Bez ohledu na článek 1.5 Koncesionářské smlouvy platí, že v případě rozporu nebo nesouladu
mezi ustanoveními této Smlouvy a Koncesionářské smlouvy, mají přednost ustanovení této
Smlouvy.

12.8

Zadavatel se zavazuje, že nesjedná ke Smlouvě se SFDI, ani ke Smlouvě s ŘSD žádné dodatky,
změny či vzdání se práv, které by mohly poškodit zájmy Věřitelů, bez souhlasu Agenta pro
zajištění. Pokud Agent pro zajištění neudělí nebo neodmítne udělit svůj souhlas s takovým
dodatkem, změnou či vzdáním se práva ke Smlouvě se SFDI, ani ke Smlouvě s ŘSD ve lhůtě
patnácti (15) Pracovních dnů ode dne doručení návrhu dle článkem 17.1.4, má se za to, že Agent
pro zajištění souhlas udělil. V případě neudělení souhlasu Agentem pro zajištění se změnou
Smlouvy se SFDI nebo Smlouvy s ŘSD, Zadavatel neodpovídá za škodu, která by mohla
Koncesionáři, Agentovi Či Agentovi pro zajištění vzniknout z důvodu pozdějšího uzavření
příslušného dodatku či pozdějšího vypořádání nároku Koncesionáře, k němuž se měl dodatek
či změna vztahovat.

12.9

Koncesionář není oprávněn k náhradě škody či uhrazení jakékoli jiné platby, proplacení
vzniklých výdajů či uvedení do původního stavu více než jedenkrát ve vztahu ke stejné
skutečnosti, záležitosti, události či okolnosti, bez ohledu na to, zda jsou nároky uplatněny podle
této Smlouvy, Koncesionářské smlouvy či na základě jiného titulu v souvislosti s Projektem.
Výslovně se sjednává, že jakmile bude Koncesionář uspokojen ohledně určité skutečnosti,
záležitosti, události či okolnosti na základě Koncesionářské smlouvy nebo jiné smlouvy nebo
jiným způsobem v souvislosti s Projektem, nebude oprávněn se z téhož důvodu dále domáhat
platby na Poskytovateli dle Smlouvy se SFDI či Zadavateli na základě této Smlouvy či na
základě jiného titulu.

13.

Zákaz postoupení

13.1

Není-Ii v této Smlouvě uvedeno jinak, nemá žádná ze Smluvních stran právo postoupit anebo
převést jakoukoliv část svých příslušných práv či povinností podle této Smlouvy bez souhlasu
Smluvních stran.

13.2

Agent a Agent pro zajištění mohou postoupit anebo převést svá práva a povinnosti podle této
Smlouvy na nástupce Agenta nebo Agenta pro zajištění (podle situace) jmenovaného v souladu
s příslušnými Smlouvami o financování bez souhlasu ostatních Smluvních stran této Smlouvy.

14.

Zákaz vzdání se práva
Nevykonání anebo prodlení s vykonáním práv některé ze Smluvních stran podle této Smlouvy
nepředstavuje vzdání se daného práva a neovlivňuje budoucí výkon práv nebo nároků na
nápravu dané Smluvní strany podle této Smlouvy. Práva a nároky na nápravu podle této
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Smlouvy lze vykonat tak často J a k je to tomu potřeba, a práva a prostředky jsou kumulativní a

nevylučují žádné zákonem stanovená práva a opravné prostředky.

15.

Stejnopisy
Tuto Smlouvu je možné uzavřít v jakémkoliv počtu stejnopisů, Zadavatel však vždy obdrží tři
(3) stejnopisy. Každý ze stejnopisů představuje stejný dokument a má platnost originálu.

16.

Zákaz zápočtu
Všechny částky dle této Smlouvy musí být uhrazeny bez započtení či srážek.

17.

Oznámení

17.1

Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, všechna oznámení či jiná komunikace, která je
vyžadována nebo povolena dle této Smlouvy, musí mít písemnou formu a je dostačující, pokud
je doručená osobně nebo zaslaná doručenou poštou anebo faxem na níže uvedené adresy:
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^¿jjiení budou vyhotovena v anglickém jazyce a budou považována za doručená jejich
přijetím-

Kterákoliv ze Smluvních stran může písemným oznámením zaslaným minimálně (15) patnáct
dní předem oznámit ostatním Smluvním stranám změnu adresy a/nebo jiných výše uvedených

kontaktních údajů v článkem 17.1, na které má být takové oznámení a sdělení, které je jí určeno,
doručeno nebo zasláno poštou.

Částečná neplatnost
Pokud se některé ustanovení této Smlouvy stane nezákonným, neplatným či nevymahatelným
podle jakéhokoliv zákona jakékoliv jurisdikce, nebude tím dotčena ani oslabena zákonnost,
platnost či vymahatelnost tohoto ustanovení podle jakéhokoliv zákona jiné jurisdikce.

19.

Změny
Změny a dodatky této Smlouvy musí mít písemnou formu.

20.

Následek porušení

20.1

Bez toho, aby tím byla dotčena jakákoliv práva, která Smluvní strana může jinak mít,
v důsledku porušení této Smlouvy nevzniká právo ukončit Koncesionářskou smlouvu.

21.

Rozhodné právo, Rozhodnutí Znalce a Rozhodčí řízení
Rozhodné právo

21.1

Tato smlouva je vyhotovená v českém jazyce. Smlouva včetně dohody o rozhodčím řízení
podle článku 21.3 a všech mimosmluvních povimiostí se řídí právními předpisy České
republiky. Verze v anglickém jazyce bude Agentovi k dispozici jen pro informativní účely.
Rozhodnuti Znalce

21.2

Jakýkoliv spor týkající se podmínek jakéhokoliv navrhovaného Plánu nápravy či existence
Likvidního trhu bude postoupený Znalci v souladu s Příloha č. 1 k této Smlouvě. Znalec o spora
s konečnou platností rozhodne. Znalec bude jmenovaný a své rozhodnutí vydá v souladu
s Příloha č. 1 této Smlouvy. Znalec je oprávněn rozhodnout, že výchozí okolnosti, které vedly
k Oznamovací lhůtě, není možné na základě Plánu nápravy napravit nebo odstranit.
Rozhoda řízení

21.3

S výjimkou sporů postoupených Znalci v souladu s článkem 21.2 je kterákoliv Smluvní strana
oprávněna postoupit spor na rozhodnutí v rozhodčím řízení podle Pravidel rozhodčího řízení
Mezinárodní obchodní komory. Jakékoliv rozhodčí řízení započaté podle tohoto článku 21.3
(dále jen „Rozhodčí řízení“) bude vést rozhodčí tribunál, který se bude sestávat ze třech
rozhodců (dále jen „Tribunál“), přičemž jednoho rozhodce navrhne Zadavatel, jednoho Agent
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a třetího rozhodce, který bude předsedou Tribunálu, vyberou a jmenují tito dva rozhodci.
Rozhodnutí Tribunálu bude konečné, závazné a nebude se možné se proti němu odvolat.
2 1A

Místem rozhodčího řízení bude Praha a bude vedené v anglickém jazyce.

21.5

Tribunál bude rozhodovat na základě podmínek dohodnutých v této Smlouvě.

21.6

Tribunál je oprávněný v rozsahu probíhajícího sporu přijmout rozhodnutí o předběžných
opatřeních.

[strana úmyslně ponechána volná, podpisové strany následují]
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Zadavatel (Česká republika - Ministerstvo dopravy) prohlašuje, že tato Přímá smlouva byla sepsána na
základě jeho svobodné, vážné, omylu prosté a pravé vůle a že se řádně seznámil s textem této Přímé
smlouvy a neshledává v něm žádných vad. Na důkaz toho připojuje svůj podpis.

Jméno: doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Funkce: Ministr dopravy
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^gent (Československá obchodní banka, a. s.) prohlašuje, že tato Přímá smlouva byla sepsána na
základě jeho svobodné, vážné, omylu prosté a pravé vůle a že se řádně seznámil s textem této Přímé
smlouvy a neshledává v něm žádných vad. Na důkaz toho připojuje svůj podpis.
Za Agenta:

Jméno: Lukáš Chaloupka
Funkce: zmocněnec na základě plné moci ze dne 17. března 2021

Za Agenta:

Jméno: Markéta Vašinová
Funkce: zmocněnec na základě plné moci ze dne 17. března 2021
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Agent pro zajištění Československá obchodní banka, a. s.) prohlašuje, že tato Přímá smlouva byla
sepsána na základě jeho svobodné, vážné, omylu prosté a pravé vůle a že se řádně seznámil s textem
této Přímé smlouvy a neshíedává v něm žádných vad. Na důkaz toho připojuje svůj podpis.
Za Agenta pro zajištění

Jméno: Lukáš Chaloupka
Funkce: zmocněnec na základě plné moci ze dne 17. března 2021

Jméno: Markéta Vašinová
Funkce: zmocněnec na základě plné moci ze dne 17. března 2021
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Koncesionář (DIVia D4, s.r.o.) prohlašuje, že tato Přímá smlouva byla sepsána na základě jeho
svobodné, vážné, omylu prosté a pravé vůle a že se řádně seznámil s textem této Přímé smlouvy
a neshledává v něm žádných vad. Na důkaz toho připojuje svůj podpis.
Za Koncesionáře:

Jméno: Vojtěch Janoušek
Funkce: zmocněnec na základě plné moci ze dne 30. března 2021
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Příloha č. 1
Rozhodnutí Znalce
Kterákoliv ze Smluvních stran (dále jen „Žadatel“) může písemně požádat ICC o stanovení
Znalce za účelem vyřešení sporu týkajícího se Plánu nápravy či existence Likvidního trhu (dále
jen „Žádost“), přičemž k žádosti přiloží kopii této Smlouvy a stručné prohlášení s popisem
charakteru a okolností sporu a uvede všechny záležitosti, na které si Žadatel přeje ICC upozornit
za účelem výběru Znalce s tím, že současně zašle kopii žádosti i ostatním Smluvním stranám.
Do (7) sedmi dní ode dne doručení Žádosti zašlou ostatní Smluvní strany ICC spolu s kopií
Žadateli vyjádření ke všem skutečnostem, které Žadatel uvedl v Žádosti (dále jen
„Vyjádření“).
ICC vynaloží všechno úsilí na to, aby jmenoval Znalce do (14) čtrnácti dní ode dne doručení
Vyjádření, anebo co možná nejdříve po uplynutí této lhůty.
Před jmenováním musí Znalec:
4.1.1

poskytnout ICC písemný životopis obsahující jeho minulé a současné pracovní pozice;

4.1.2

písemně souhlasit s odměnou stanovenou ve formě hodinové sazby přijatelné pro
Smluvní strany a

4.1.3

podepsat prohlášení o tom, že neví o žádných okolnostech, které by mohly způsobit
oprávněné pochybnosti v souvislosti s jeho nezávislostí a nestranností.

V případě, že se v období ode dne vydání prohlášení dle článku 4.3 této Přílohy do dne vydání
Rozhodnutí Znalce vyskytnou okolnosti uvedené v předmětném článku, Znalec je povinný
oznámit tuto skutečnost ICC a Smluvním stranám.
Znalec může použít takové postupy a vypracovat Rozhodnutí Znalce takovým způsobem, kteiý
bude považovat za vhodný.
Úlohou Znalce je vystupovat jako znalec, nikoliv jako rozhodce.
Znalec vynaloží veškeré úsilí na to, aby své stanovisko vydal do (30) třiceti dní ode dne jeho
jmenování, anebo co možná nejdříve po uplynutí této lhůty.
Rozhodnutí Znalce (pokud Smluvní strany neprokáží podvodné jednání nebo zjevné
pochybení) je pro Smluvní strany konečné a závazné.
Náklady na Znalce ponese ta Smluvní strana, kterou určí Znalec.
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