
 
 

DOHODA O NAROVNÁNÍ KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

číslo sml. objednatele: S– 3568/DOP/2017 

číslo sml. zhotovitele: 117062 

na akci 

„II/105 Kamenný Přívoz, rekonstrukce mostu ev.č. 105-010“ 

uzavřené dne 15.2.2018 mezi následujícími smluvními stranami: 
 

Objednatel: 

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, na základě usnesení č. 013-31/2021/RK ze dne 12.8.2021. 

bankovní spojení:  PPF banka a.s., číslo účtu:
 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

Zhotovitel: 

,,SPOLEČNOST AZS + ROBS“ 

se sídlem: Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem 

sdružující následující společníky: 
 

1) AZ SANACE a.s.    (vedoucí společník) 

se sídlem:   Pražská 53, 400 01 Ústí nad Labem 

IČ: 25033514   DIČ: CZ25033514 

zastoupený:  Ing. Jakubem Zavoralem Ph.D., předsedou představenstva 

      Mgr. Petrem Dvořákem, členem představenstva 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 
1093 

bankovní spojení:  ČSOB a.s., číslo účtu:

a 

2) ROBSTAV stavby k.s.    (společník) 
se sídlem:   Na Stínadlech 495, 397 01 Písek 

IČ: 27430774   DIČ: CZ27430774 

zastoupený:   Ing. Radkem Kozákem – komplementářem 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl A, 
vložka 11191 

 

zastoupena na základě Smlouvy o sdružení ze dne 24. 7. 2017 (viz. Příloha č. 1) vedoucím 
společníkem, společností AZ SANACE a.s. 



 
 

dále jen „zhotovitel“ 

I. Předmět dohody o narovnání 
 

1) Smluvní strany uzavřely dne 15. 2. 2018 Smlouvu o Dílo č. S–3568/DOR/2017, číslo 
smlouvy zhotovitele: 118001 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení mostu 

ev. č. 105-010 v obci Kamenný Přívoz. 
 

2) Protože se v průběhu výstavby vyskytly vícepráce, které byly dne 28. 1. 2020 odsouhlaseny 

uzavřením ZBV č. 1 (samostatně), byl předběžně odsouhlasen i prodloužený termín 
zhotovení díla o 21 dní, který je smluvně řešen touto Dohodou. Zároveň však zhotovitel tento 
smluvní termín nedodržel a dle Smlouvy je objednatel oprávněn uplatňovat pokutu 
z prodlení. 

 

Dílo mělo být dle Smlouvy o dílo hotové do 13 týdnů, konkrétně bylo staveniště předáno dne 
5. 6. 2018 a stavba měla být dokončena do 4. 9. 2018. Dle této Dohody o narovnání dochází 
k posunu termínu provedení o 3 týdny a konečné datum pro předání díla se posouvá na 25. 9. 
2018. O toto období byl ponížen výpočet pokuty z prodlení. 

 

3) Smluvní strany se na základě výše uvedených informací a prováděných víceprací 
schválených v ZBV č. 1 uzavřeného dne 28. 1. 2020 dohodly na této změně Smlouvy: 

 

Článek II. Smlouvy o dílo – Doba zhotovení díla, podmínky pro provádění změn díla, 

bod 2.1. se mění a nahrazuje novým zněním takto: 

 

Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. 
Smlouvy v termínu do 16 týdnů ode dne doručení výzvy dle bodu 2.2 a v souladu s Přílohou 
č. 7 Smlouvy – Finanční a časový harmonogram plnění (dále také „FHS“), s ohledem na 

podmínky poskytované dotace pro období 2014 – 2020. 

 

Změna závazku je v souladu s ustanovením § 222 odstavec 3 zákona č. 134/2016  Sb. a 

nedochází k podstatné změně závazku. 
 

 

4) Zhotovitel nedodržel termín plnění stanovený v bodě 3) tohoto Dodatku a je si vědom své 
smluvní povinnosti uhradit pokutu z prodlení objednateli sjednanou dle Smlouvy ve  

výši 0,2 % smluvní ceny za nedokončené části díla (bez DPH) za každý den prodlení. 
Objednatel částku za prodlení v délce 298 dnů vyčíslil na 633 865,82 Kč bez DPH. 
 

Vzhledem k rozdílným pohledům na výši této pokuty a míru zavinění proběhlo dne 10. 6. 

2021 jednání mezi Smluvními stranami. Na základě tohoto jednání smluvní strany dospěly ke 



 
shodě na výši pokuty 250 000,- Kč bez DPH (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých). 
Tuto pokutu uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů od účinnosti této Dohody na 

účet č  VS:  V případě, že tato pokuta nebude v uvedené 
lhůtě zhotovitelem zaplacena, pozbývá tato Dohoda své platnosti. 
 

5) Smluvní strany shodně konstatují, že uzavřením této Dohody o narovnání a zaplacením 
smluvní pokuty uvedené shora jsou vypořádány veškeré vzájemné nároky vyplývající z 
poskytnutého plnění a nemají už žádné další vzájemné nároky ani závazky.   

 

II. Ostatní ujednání 
1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo touto Dohodou o narovnání nedotčené, zůstávají v 

platnosti. 

 

2. Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu o narovnání uzavřely na základě pravé a svobodné 
vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
 

3. Dohoda o narovnání je vyhotovena v elektronickém originálu, přičemž objednatel i zhotovitel 
obdrží tento originál. 
 

4. Tato Dohoda o narovnání nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., které provede 
objednatel do 30 dnů od jejího podpisu. 

 

5. Tato Dohoda o narovnání byla schválena Radou kraje Usnesením č. 013-31/2021/RK ze dne 

12.8.2021. 

 

 

Příloha č. 1: Smlouva o sdružení ve společnosti 
 

V Ústí nad Labem dne  V Praze dne  

 

Zhotovitel           Objednatel  

,,SPOLEČNOST AZS + ROBS“                          Středočeský kraj                                                                                     
 

 

…………………………………….             ……………………………………. 
Ing. Jakub Zavoral Ph.D., předseda člen představenstva Libor Lesák, radní pro oblast 

AZ Sanace a.s. investic, majetku a veřejných zakázek 

 

 

………………………………………… 

Mgr. Petr Dvořák, člen představenstva  

AZ Sanace a.s. 

Ing.  Jakub 

Zavoral, 

Ph.D.

Digitálně podepsal 

Ing.  Jakub Zavoral, 

Ph.D. 
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Mgr. Petr 

Dvořák

Digitálně 

podepsal Mgr. 
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Datum: 
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Libor Lesák
Digitálně podepsal Libor 

Lesák 

Datum: 2021.09.09 

10:44:10 +02'00'


