
DODATEK č. 12

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: generálním ředitelem
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”

EURO VIA 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 :

předsedou představenstva a generálním ředitelem 

členkou představenstva a personální ředitelkou

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:

předsedou představenstva 

členem představenstva

a
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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:

předsedou představenstva 

členem představenstva

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:

předsedou představenstva 

členem představenstva
(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 — 11 (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. V rámci předávání a převzetí jednotlivých SO byly zjištěny vady a nedodělky, které 
nebrání užívání Díla, a Smluvní strany se rozhodly řešit některé vady a nedodělky 
prodloužením záruční doby a/nebo poskytnutím slevy z Díla tak, jak je uvedeno v tomto 
Dodatku č. 12.

U z a v í r a j í  S m l u v n í  s t r a n y  dále uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 12.

1. Předmět Dodatku č. 12

Stránka 2 z 5



1.1 Prodloužení záruky:

1.1.1 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba ve vztahu k dále uvedeným stavebním 
objektům a/nebo některým pracím či činnostem vztahujícím se k těmto stavebním 
objektům se prodlužuje následujícím způsobem:

SO C 205 -  prodlužuje se záruční doba na obrusnou vrstvu dle protokolu o předání a převzetí 
č.j 1140/17-TDS -0805C-205 o 24 měsíců, tj. do 16. 06. 2024 

-  prodlužuje se záruční doba na těsnící profily MZ dle protokolu o předání a 
převzetí odstraněných vad a nedodělků uvedených v Potvrzení o převzetí č.j. 
122/22-TDS-0805C205 o 60 měsíců, tj. do 16. 12. 2026

SO D 208 -  prodlužuje se záruční doba na přítlačná ložiska MZ dle protokolu o předání a 
převzetí odstraněných vad a nedodělků uvedených v Potvrzení o převzetí č.j. 
123/22-TDS-0805D208 o 60 měsíců, tj. do 16. 12. 2026.

1.2 Sleva z ceny Díla a její vypořádání:

1.2.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytne Objednateli z důvodu vad a 
nedodělků Díla slevu u SO A 218 vyplývající z hodnotící zprávy Objednatele č.j. 
2016/VJ/39/0805A-218 ve výši 14.996,99 Kč bez DPH, u SO C 205 vyplývající 
z protokolu o předání a převzetí č.j. 1140/17-TDS -0805C-205 ve výši 40.000,- Kč bez 
DPH a u SO D 208 vyplývající z protokolu o předání a převzetí č.j. 741/17-TDS- 
0805D-208 ve výši 50.000,- Kč bez DPH.

1.2.2 Tato sleva z ceny Díla bude vypořádána dobropisem z faktur, kterými byl daný stavební 
objekt či dané práce vyfakturovány. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli 
dobropisy příslušných faktur do 30 dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 12.

1.3 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z odpovědnosti za vady a jakost Díla 
spočívající ve vadách a nedodělcích specifikovaných v čl. 1.1 a 1.2 tohoto Dodatku č. 
12 jsou vypořádány a v plném rozsahu nahrazeny dohodou o prodloužení záruční doby 
tak, jak je uvedeno v čl. 1.1 tohoto Dodatku č. 12 a poskytnutím slevy z ceny Díla tak, 
jak je uvedeno v čl. 1.2 tohoto Dodatku č. 12.

1.4 Tímto Dodatkem č. 12 nejsou řešeny jiné vady a nedodělky Díla, než které jsou uvedeny 
v čl. 1.1 a 1.2 tohoto Dodatku č. 12.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti, pokud nejsou výslovně dotčeny 
tímto Dodatkem č. 12.
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2. Tento Dodatek č. 12 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran 
obdrží jeden elektronický originál.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli souhlas s uveřejněním tohoto Dodatku č. 12 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. 12 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 12, a to všemi Smluvními 
stranami. Tento Dodatek č. 12 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle 
Zákona o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 12 
v registru smluv zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 7 dnů od podpisu tohoto Dodatku 
č. 12.

o
NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 12 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. 12 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, 
nikoli v tísni, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
Digitálně podepsal Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
29.06.2022 23:23:08

Datum: 2022.06.28 
09:58:39 +02'00'

generální ředitel předseda představenstva a generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR EUROVIA CS, a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.28 
09:58:57 +02'00'

členka představenstva a personální 
ředitelka EUROVIA CS, a.s.
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2022.06.29 
09:26:15 +02'00'

předseda představenstva 
Metrostav a.s.

2022.06.28 
14:33:19 +02'00'

člen představenstva 
Metrostav a.s.

Digitálně podepsal
Datum: 2022.06.28 10:38:56 +02'00'

člen představenstva 
SMP CZ, a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.28 
09:59:29+02'00'

předseda představenstva 
SMP CZ, a.s.

Digitálně
podepsal

Datum: 2022.06.29 
09:57:37 +02'00'

předseda představenstva 
BERGER BOHEMIA a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.06.29 
14:46:11 +02'00'

člen představenstva 
BERGER BOHEMIA a.s.
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