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PID: RSDBXCMPHW 
Č. j.: RSD-552884/2021-1

DODATEK č. 10

k Souhrnu smluvních dohod ze dne 25. 9. 2007 
o zhotovení dálnice D8-0805 Lovosice -  Řehlovice 

uzavřený mezi

Objednatelem:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem: Praha 4 — Nusle, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00
IČO: 659 93 390
zastoupený:
na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 Smluvních podmínek 
(dále jen „Objednatel” nebo „Smluvní strana“)

a

Zhotovitelem:

členy „Sdružení D 8 0805, SSŽ - MTS”

EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 452 74 924
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1561. 
zastoupený :

a

Metrostav a.s. se sídlem: Praha 8 -  Libeň, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00 
IČO: 000 14 915
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 758. 
zastoupený:
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a
SMP CZ, a.s.
se sídlem: Praha 4, Vyskočilova 1566, PSČ 14000 
IČO: 271 95 147
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 9654. 
zastoupený:

a

BERGER BOHEMIA a.s.
se sídlem: Klatovská 410/167, Litice, 32100 Plzeň 
IČO: 453 57 269
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 217. 
zastoupený:

(dále společně též členové sdružení jen jako „Zhotovitel“ nebo „Smluvní strana”) 
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „Smluvní strany”)

P R E A M B U L E

Vzhledem k tomu, že:

A. Smluvní strany dne 25. 09. 2007 uzavřely Souhrn smluvních dohod (smlouvu o dílo), která byla 
následně doplněna Dodatky č. 1 — 9 (dále jen „Smlouva o dílo“) na zhotovení stavby „D8- 
0805, LOVOSICE -  ŘEHLOVICE“ a dále Dohody uzavřené za účasti Správce stavby dne 15. 
01. 2021 a dne 21. 07. 2021 (dále jen „Stavba”);

B. Bylo zjištěno, že na předpjaté segmentové mostní konstrukci stavebního objektu SO A 210 
Estakáda Prackovice se nachází zejména šikmé trhliny ve stěnách segmentů a s nimi související 
příčné trhliny ve spodní desce (dále jako ,,Událost“). Smluvní strany v současné době zjišťují 
technické příčiny těchto trhlin, když toto zjišťování se ukázalo jako mimořádně složité a časově 
náročné z důvodu značné technické složitosti vyhodnocení všech relevantních dat a vlivů, když
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teprve řádné zjištění těchto příčin umožní Smluvním stranám řádně Událost vyhodnotit za 
účelem stanovení dalšího postupu. Smluvní strany se shodují, že právě zjištění příčin výše 
popsaných trhlin, zejména zda byly způsobeny v důsledku činnosti Zhotovitele či jeho 
Podzhotovitelů, nebo v důsledku vnějších vlivů prostředí, kde se předmětný stavební objekt 
nachází, či z jiných příčin nebo jejich kombinací, může mít bezprostřední vliv na převzetí 
Stavby dle Pod-článku 10.1 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací 
ve znění Zvláštních obchodních podmínek (dále jako „VOP/ZOP“), a na stanovení dalšího 
postupu při řešení Události předpokládaného Smlouvou o dílo;

C. Smluvní strany se v důsledku Události dohodly na prodloužení Lhůty pro dokončení stavby dle 
přílohy k nabídce bod 1.1.3.3. VOP/ZOP (dále jen „Doba pro dokončení stavby“), aby v této 
prodloužené době mohly dokončit analýzu příčin Události a na základě těchto zjištění pak 
mohly stanovit další postup v rámci postupů předpokládaných dle Smlouvy o dílo, když se 
zároveň prodlouží Záruční doba na stavební objekt SO A 210 Estakáda Prackovice, a za tuto 
prodlouženou dobu nebude Zhotovitel uplatňovat na základě Události žádné nároky na 
dodatečnou platbu dle Pod-článku 20.1 VOP/ZOP;

D. Smluvní strany se dále shodly, že ze strany Zhotovitele došlo ke splnění Data uvedení stavby 
do provozu dle přílohy k nabídce -  bod 10.1 a 10.2 VOP/ZOP (dále jen „Doba pro uvedení 
stavby do provozu“), neboť Stavba je již v celém rozsahu provozována;

E. Smluvní strany mají z důvodu právní jistoty zájem o uzavření následujícího dodatku ke 
Smlouvě o dílo.

I. Lhůty a termíny

1. Smluvní strany v návaznosti na skutečnosti uvedené v Preambuli se s přihlédnutím k povaze věci 
a k podmínkám sjednaným v tomto Dodatku č. 10 dohodly, že:

(a) Lhůta pro dokončení stavby dle přílohy k nabídce -  bod 1.1.3.3. VOP/ZOP -  38 
měsíců, se prodlužuje do 30. 06. 2022.

2. Smluvní strany konstatují, že ke dni 27. 10. 2021 Zhotovitel splnil Dobu pro uvedení stavby do 
provozu, když Stavba je již v celém rozsahu provozována bez jakýchkoli omezení.

3. Smluvní strany se dohodly na prodloužení Záruční doby dle přílohy k nabídce (bod 1.1.3.7 
VOP/ZOP) ve znění Dohody o podmínkách předčasného užívání ze dne 16. 12. 2016 na stavební 
objekt SO A 210 Estakáda Prackovice, a to do 30. 06. 2022.
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II. Nároky Zhotovitele

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá na základě Události a po dobu prodloužení Lhůty 
pro dokončení stavby dle tohoto Dodatku č. 10, nárok na dodatečnou platbu, a to v rozsahu náhrady 
nákladů za bankovní záruky, pojištění a zařízení staveniště, a dále v rozsahu náhrady veškerých 
dalších nákladů ve smyslu Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a 
prodloužení, jíž dne 10. 11. 2020 schválila Centrální komise Ministerstva dopravy ČR, či 
jakýchkoli dalších finančních nároků, a těchto nároků na dodatečnou platbu se výslovně vzdává 
ve prospěch Objednatele. Pro odstranění pochybností Smluvní strany konstatují, že vzdání se 
nároku na dodatečnou platbu se (i) netýká nároků, které vznikly či vzniknou Zhotoviteli 
v souvislosti či na základě jiné události, a ani nároků dle Pod-článku 13 VOP/ZOP; (ii) se týká 
nároků na dodatečnou platbu dle Pod-článku 20.1 VOP/ZOP, vzniklých v souvislosti s případnou 
Variací dle Pod-článku 13 VOP/ZOP, která by souvisela s Událostí.

2. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v článku 
II. odst. 1 tohoto Dodatku č. 10 jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel 
vzdát se takových nároků způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů 
ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že 
nároky, kterých se v této Dohodě vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu této Dohody 
a že tak neučiní ani následně.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti, pokud nejsou výslovně dotčeny tímto 
Dodatkem č. 10.

2. Tento Dodatek č. 10 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží 
jeden elektronický originál.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli souhlas s uveřejněním tohoto Dodatku č. 10 v registru smluv 
zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „Zákon o 
registru smluv”).

4. Tento Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu 
dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění
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pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 10, a to všemi Smluvními stranami. Tento Dodatek č. 
10 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 10 v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to 
nejpozději do 7 dnů od podpisu tohoto Dodatku č. 10.

o

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 10 souhlasí, rozumí mu a 
zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, 
že tento Dodatek č. 10 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni, 
nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti.

V Praze dne .............
Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Déftůbn: 2021.10.31 
11:50:39+01'00'

V Praze dne............
Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.08 
14:17:10+01'00'

Ředitelství silnic a dálnic ČR EURO VIA CS, as.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.08 
14:17:33+01'00'

EURO VIA CS, as.

2021.11.03 
07:35:05 +01'00'

Metrostav a.s.

Stránka 5 z 6



2021.11.02 
12:19:41 +01'00'
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0

Metrostav a.s.

Digitálně podepsal
Datum : 2021.11.08 09:39:22 +01 '00'

SMP CL, a.s.

Podepsal

Datum: 2021.11.0715:09:23 +01'00'

SMP CZ, a.s.
Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.04 08:09:04 
+01'00'

BERGER BOHEMIA a.s.
Digitálně podepsal

Datum: 2021.11.04 
13:56:45 +01'00'

BERGER BOHEMIA a.s.
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