
DODATEK č. 14

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”

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

předsedou správní rady 

členem správní rady

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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Stavby mostů a.s.
se sídlem: Praha 4, Vyskočilova 1566, PSČ: 140 00 
IČO: 271 95 147
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 9654 
zastoupený:

místopředsedou správní rady 

předsedou správní, rady

a

BERGER BOHEMIA a. s.
se sídlem: Klatovská 410/167, Litice, Plzeň, PSČ: 321 00 
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 až 13 (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” nebo ,,Dflo“); 
Nedílnou součástí Smlouvy o dílo jsou mimo jiné Všeobecné obchodní podmínky staveb 
pozemních komunikací ve znění Zvláštních obchodních podmínek (dále jako
,,vop/zop“);

B. V Dodatku č. 10 Smluvní strany konstatují, že 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 též jako ,,Trhliny“). Smluvní strany vyhodnotily zjištění, která učinily v souvislosti 
se stanovením příčin těchto Trhlin, projednaly vhodné technické řešení a opatření vedoucí 
k odstranění objektivně odstranitelných příčin těchto Trhlin a další postup. Na základě 
těchto skutečností došlo dopisem č. RSD-286329/2021 ze dne 11. 03. 2022 k vydání 
souhlasu Správce stavby se zpracováním a předložením příslušné Změny RDS, tj. RDS 
na SO A210 -  Estakáda Prackovice, část 450 -  nosné konstrukce, změna „m“ -  zesílení
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volnými kabely (dále „Změna RDS m“), která má zahrnovat také odstranění objektivně 
odstranitelných příčin shora popsaných Trhlin (dále též jako „Událost'1);

C. Smluvní strany se v důsledku Události dohodly Dodatkem č. 13 ke Smlouvě o dílo, který 
byl uzavřen dne 30. června 2022, na prodloužení Lhůty pro dokončení stavby dle přílohy 
k nabídce bod 1.1.3.3. VOP/ZOP (dále také jen „Lhůta pro dokončení stavby"), aby 
v této prodloužené době mohly stanovit další postup v rámci postupů předpokládaných 
dle Smlouvy o dílo, když se zároveň prodloužila Záruční doba na stavební objekt SO A 
210 Estakáda Prackovice do 31.12.2022. Smluvní strany se dále v Dodatku č. 13 dohodly, 
že Zhotovitel nemá na základě a ve vztahu k Události po dobu prodloužení Lhůty pro 
dokončení stavby dle Dodatku č. 13 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 v Dodatku č. 13 konstatovaly, 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) 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;

D. Objednatel za účelem posouzení příčin vzniku Trhlin zadal zpracování znaleckého 
posudku, a to Českým vysokým učením technickým v Praze -  Kloknerovým ústavem, 
znaleckým ústavem - v oboru stavebnictví, který byl zpracován pod č. 
1036/2020/2000J264 dne 14. července 2022 (dále jen „Znalecký posudek"). Znalecký 
posudek byl zpracován (mimo jiné) při zohlednění a posouzení podkladů, které pro tento 
účel předal jeho zpracovatelům Zhotovitel a Objednatel;

E. Zhotovitel se po obdržení Znaleckého posudku dne 14.12.2022 seznámil s jeho závěry a
konstatuje, že se závěry Znaleckého posudku nesouhlasí, a to zejm. z důvodu skutečností, 
které opakovaně sdělil Objednateli a Správci stavby, zejm. v dopisech č. D8-
0805/2019/066 ze dne 17.12.2019, č. D8-0805/2020/027 ze dne 30.04.2020, č. D8-
0805/2020/006 ze dne 05.03.2020, č. D8-0805/2020/061 ze dne 08.09.2020, č. D8-
0805/2020/066 ze dne 23.09.2020, č. D8-0805/2020/059 ze dne 03.09.2020, č. D8-
0805/2021/058 ze dne 15.11.2021 a č. D8-0805/2022/029 ze dne 17.10.2022;

F. Vzhledem k výše uvedenému měl Objednatel za to, že není možné dokončení přejímacího 
řízení pro stavební objekt SO A 210 Estakáda Prackovice, a to do okamžiku, kdy bude 
provedeno zesílení nosné konstrukce pomocí dodatečně osazených volných kabelů pro 
zvýšení bezpečnosti proti dalšímu rozvoji trhlin zejména v oblasti druhých až čtvrtých 
segmentů vahadel levého a pravého mostu tak, aby došlo k odstranění objektivně 
odstranitelných příčin shora popsaných Trhlin, když tyto práce byly mj. zahrnuty právě 
ve Změně RDS m;
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G. Na základě shora uvedeného byl Správcem stavby a Objednatelem vydán společný pokyn 
Zhotoviteli zn. RSD-146108/2022-1 ze dne 15. 09. 2022, na jehož základě Zhotovitel 
realizoval Změnu RDS m;

H. Vzhledem ke skutečnosti, že v rámci odstranění objektivně odstranitelných příčin shora 
popsaných Trhlin na stavebním objektu SO A 210 Estakáda Prackovice bude 
Zhotovitelem upravována nosná konstrukce předmětného stavebního objektu, rozhodl 
Objednatel v souladu s Pod-článkem 3.3 Pokyny správce stavby ve spojení s Článkem 13 
Změny a wprayy/Pod-článkem 13.1. Právo na změnu a Pod-článkem 13.2 Zhodnocení 
VOP/ZOP o provedení změny Díla -  stavebního objektu SO A 210 Estakáda Prackovice 
spočívající v posílení nosné konstrukce mostu předpínací výztuží -  volnými kabely tak, 
aby konstrukce vyhověla požadavkům zatížitelnosti dle současně platných norem ČSN 
EN, na které v době zpracování původní realizační dokumentace stavby tohoto 
stavebního objektu navrhována nebyla. Na základě tohoto rozhodnutí Objednatele byl 
vydán výše uvedený společný pokyn Správce stavby a Objednatele zn. RSD- 
146108/2022-1 ze dne 15. 09. 2022 k provedení Variace spočívající v navýšení počtu 
dodatečně osazených volných kabelů na vahadlech levého i pravého mostu. Předmětnou 
Variaci započal Zhotovitel realizovat dle Změny RDS m, v níž byla mj. zahrnuta (dále 
též jako „Variace");

I. Objednatel a Zhotovitel konstatují, že kdatu uzavření tohoto Dodatku č. 14 jsou 
provedeny práce na SO A210 -  Estakáda Prackovice, část 45 0 -  nosné konstrukce, změna 
„m" -  zesílení volnými k ab ely , včetně Variace. Objednatel kdatu uzavření tohoto 
Dodatku č. 14 od Zhotovitele SO A 210 převzal. O předání a převzetí byl sepsán Protokol 
o převzetí prací Správcem stavby;

J. Smluvní strany zároveň konstatují, že Zhotovitelem realizované práce provedené na 
základě realizační dokumentace RDS A 210 Estakáda Prackovice, část 950, změna „k“ 
Oprava nosné konstrukce (NK) SO A 210, 04/2020 (dále jen „Změna RDS k“) 
neodstranily příčiny vzniku Trhlin a směřovaly pouze k sanaci těchto Trhlin;

K. Smluvní strany mají na základě výše uvedeného zájem o uzavření následujícího Dodatku 
č. 14 ke Smlouvě o dílo. I. * * * * * * * * *

I. Finanční vypořádání realizace Změny RDS m, Variace a Změny RDS k

1. Smluvní strany v návaznosti na skutečnosti uvedené v Preambuli s přihlédnutím k povaze
věci a k podmínkám sjednaným v tomto Dodatku č. 14 konstatují, že Zhotovitel provedl
práce a dodávky spočívající v realizaci Změny RDS m na svůj náklad a nebezpečí, a to
vyjma nákladů na práce představující Variaci. Smluvní strany se dohodly, že pracemi a
dodávkami realizovanými na základě Změny RDS m, které nejsou Variací, jejichž účelem
bylo odstranění objektivně odstranitelných příčin shora popsaných Trhlin, se rozumí
zejména (nikoliv však výlučně) práce spočívající v zesílení nosné konstrukce pomocí
dodatečně osazených volných kabelů pro zvýšení bezpečnosti proti dalšímu rozvoji trhlin
zejména v oblasti druhých až čtvrtých segmentů vahadel levého a pravého mostu.
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2. Smluvní strany se dohodly, že práce realizované Zhotovitelem na základě Změny RDS m, 
jejichž účelem je posílení nosné konstrukce mostu předpínací výztuží -  volnými kabely 
tak, aby konstrukce vyhověla požadavkům zatížitelnosti dle současně platných norem ČSN 
EN, jsou Variací ve smyslu Pod-článku 13.1 a 13.2 VOP/ZOP, přičemž tyto práce byly 
Zhotovitelem provedeny na základě příslušných ustanovení Smlouvy o dílo a VOP/ZOP a 
Zhotoviteli za provedení těchto prací a dodávek náleží plnění ze strany Objednatele 
stanovené na základě příslušných ustanovení Smlouvy o dílo a VOP/ZOP. Smluvní strany 
se na základě Expertního vyjádření ke změně zatížitelnosti vlivem ztužení konstrukce

^Změna -M,- část4S0-/Zesílení-mosné-konstr-ukee volnými kabely zpracovaného Geským 
vysokým učením technickým v Praze, Fakulta stavební, Katedra betonových a zděných 
konstrukcí dne 25. 11. 2022 dohodly, že celková cena části prací a části dodávek 
realizovanýchna základěZměnyRDSm,které jsouVariacfdle tohotoDodatku č. 14,bude 
stanovena procentuálním poměrem navýšení únosnosti konstrukce nad rámec původního 
zadání, tj. ve výši 21 % z ceny za realizaci Změny RDS m stanovené na základě příslušných 
ustanovení Smlouvy o dílo a VOP/ZOP. Smluvní strany se dohodly, že tato částka 
nepřesáhne částku 22.600.000,- Kč bez DPH (dále jako „Maximální cena“), Objednatel 
tedy nebude povinen hradit Zhotoviteli za Variaci více, než činí Maximální cena. Z důvodu 
opatrnosti a pro vyloučení pochybností se Zhotovitel ve prospěch Objednatele vzdává 
všech částek vynaložených na realizaci Variace přesahujících celkovou částku Maximální 
ceny a Objednatel s tímto souhlasí. Objednatel tedy nebude povinen hradit Zhotoviteli za 
realizaci Variace více než Maximální cenu.

3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli nenáleží v souvislosti s pracemi a dodávkami, 
které Zhotovitel provedl na základě Změny RDS k, žádné plnění ze strany Objednatele. 
Zhotovitel se výslovně vzdává jakýchkoli nároků, které jakkoli souvisí s realizací Změny 
RDS k, a to včetně nároků na prodloužení Lhůty pro dokončení stavby či jakýchkoli 
finančních nároků na jakoukoli 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. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že 
Objednatel není povinen Zhotoviteli poskytnout jakékoli plnění v souvislosti s realizací 
Změny RDS k. II.

II. Záruční doby

1. 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 
Příslušenství mostu SO A 210, vyjma dilatací, do 31.12.2024 včetně. 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 nosnou 
konstrukci stavebního objektu SO A 210 Estakáda Prackovice do 31.12.2037 včetně. 
Smluvní strany se dohodly na prodloužení Záruční doby dle přílohy k nabídce (bod 1.1.3.7
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VOP/ZOP) ve znění Dohody o podmínkách předčasného užívání ze dne 16. 12. 2016 na 
ostatní části SO A 210 neuvedené výše a dilatace na SO A 210 do 31.12.2026 včetně.

III. Následné sledování a monitoring

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zajistí na své náklady aktualizaci pasportu trhlin 
z 06/2021 na nosných konstrukcích obou mostů SO A 210, který předá Objednateli 
nejpozději do šesti měsíců ode dne vydání Protokolu o převzetí prací Správcem stavby, 
který bude součástí Projektu sledování a údržby. V rámci převzetí Díla Zhotovitel předložil

..Objednateli aktualizovaný koncept Projektu sledování a údržby, který Zhotovitel zpracoval
na své náklady.

2. Smluvní strany se dohodly, že mimo jiné za účelem ověření, že realizací Změny RDS m 
v rozsahu prací specifikovaných v čl. I. odst. 1 tohoto Dodatku č. 14 došlo k odstranění 
objektivně odstranitelných příčin Trhlin na části Díla -  SO A 210 Estakáda Prackovice, 
Objednatel zajistí na svůj náklad monitoring nosných konstrukcí obou mostů (dále jen 
„Monitoring11) po dobu tří (3) let (tj. 36 měsíců) ode dne vydání Protokolu o převzetí 
prací Správcem stavby. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde na základěMonitoringu 
(či v průběhu jeho realizace) ke zjištění, že realizací Změny RDS m nedošlo k odstranění 
příčin Trhlin, je Objednatel povinen toto zjištění Zhotoviteli sdělit a následně Zhotovitel 
bude povinen po projednání s Objednatelem na svou odpovědnost a na své náklady zajistit 
odstranění těch příčin Trhlin, které jsou prokazatelně v riziku a odpovědnosti Zhotovitele, 
bude-li jejich odstranění technicky možné, případně poskytne Zhotovitel Objednateli slevu 
z ceny Díla ve výši stanovené dle znaleckého posudku.

3. Nad rámec výše uvedeného Smluvní strany výslovně potvrzují, že Dílo bylo ve smyslu 
Pod-článku 8.7 VOP/ZOP ve spojení s Pod-článkem 8.2 VOP/ZOP dokončeno ve Lhůtě 
pro dokončení stavby. Pro odstranění pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že 
tímto nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran dle čl. III. odst. 1 a 2 tohoto 
Dodatku č. 14, ani práva a povinnosti Smluvních stran z odpovědnosti za vady či ze záruky 
za jakost.

IV. Nároky Zhotovitele

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá na základě a ve vztahu k Události právo 
(nárok) na jakoukoli 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, s výjimkou nároků za realizaci Variace dle čl. I. odst. 2 tohoto Dodatku 
č. 14 ke Smlouvě o dílo nepřesahujících Maximální cenu, 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 za 
variace dle Pod-článku 13 VOP/ZOP; (ii) netýká nároků za realizaci Variace 
nepřesahujících Maximální cenu; (iii) týká nároků na dodatečnou platbu dle Pod-článku
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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 tomto Dodatku č. 14 (zejména v článku I. odst. 2 a 4 a čl. IV. odst. 1 tohoto Dodatku 
č. 14) 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 tomto Dodatku č. 14 vzdal, nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu 
tohoto Dodatku č. 14 a že tak neučiní ani následně.

V.---- Závěrečná ustanovení

1. Účastníci na straně Zhotovitele výslovně potvrzují, že práce uvedené v Dohodě členů 
sdružení mezi členy „Sdružení D 8 0805, SSŽ—MTS“ ze dne 14.09.2022 ve znění Dodatku 
č. 1, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 14, nebyly prováděny společností Metrostav 
a.s., za tyto činnosti nebude žádné plnění poskytnuté Objednatelem nárokováno ze strany 
společnosti Metrostav a.s. ani jinak poskytnuto společnosti Metrostav a.s. a společnost 
Metrostav a.s. svým podpisem tohoto Dodatku č. 14 toto výslovně potvrzuje a s uvedeným 
souhlasí, čímž jsou splněny podmínky výkonu trestu uloženého rozsudkem Vrchního 
soudu v Praze sp. zn. 2 To 127 / 2020 vyhlášeného dne 21.06.2022. Zhotovitel se zavazuje, 
že nebylo a nebude v souvislosti s realizací jakýchkoli prací či dodávek dle čl. I. odst. 2 
tohoto Dodatku č. 14 poskytnuto jakékoli plnění ve prospěch společnosti Metrostav a.s. 
Uvedený, závazek Zhotovitele nemá vliv na jakékoli povinnosti Zhotovitele (včetně 
společnosti Metrostav a.s.) vůči Objednateli dle Smlouvy o dílo.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti, pokud nejsou výslovně dotčeny 
tímto Dodatkem č. 14.

3. Tento Dodatek č. 14 je vyhotoven v 7 stejnopisech. Dva výtisky obdrží Objednatel, dva 
výtisky obdrží vedoucí účastník sdružení a účastníci sdružení obdrží po jednom výtisku.

4. Zhotovitel poskytuje Objednateli souhlas s uveřejněním tohoto Dodatku č. 14 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”). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění tohoto Dodatku 
č. 14 v registru smluv zajistí Objednatel.

5. Tento Dodatek č. 14 nabývá platnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti 
uveřejněním v registru smluv dle Zákona o registru smluv.

NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 14 souhlasí, rozumí mu a
zavazují se k jeho plnění a prohlašují, že tento Dodatek č. 14 byl uzavřen podle jejich pravé,
svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo
lehkomyslnosti, připojují k tomuto Dodatku č. 14 své podpisy.

------------------- PODPISY STRAN NA NÁSLEDUJÍCÍCH STRANÁCH------------------------
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Za Objednatele: 2 7 * 12*  2822 Za Zhotovitele: 2 7 - 12-  2822

generální ředitel 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

předseda správní rady EUROVIA CS, a.s.

člen správní rady EUROVIA CS, a.s.

předseda představenstva 
Metrostav a.s.

člen představenstva 
Metrostav a.s.

místopředseda správní rady 
Stavby mostů a.s.
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předseda správní rady 
Stavby m ostíía.s.

předseda představenstva 

BERGER BOHEMIA

člen představenstva 

BERGER BOHEMIA a.s.
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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
z,asiu upeny.

člen správní rady

člen správní rady 
(dále „EUROVIA44)

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 
(dále „Metrostav44)

a

Stavby mostů 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:

předseda správní rady

místopředsedou správní 
rady

(dále ,,SM“)

Dohoda členů sdružení
mezi členy „Sdružení D 8 0805. SSŽ - MTS”

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 
ídále ,,BERGER“)
(dále společně též „členové sdružení“ )

A. Členové sdružení se dohodli, a to v souladu se Smlouvou o sdružení uzavřené dne 
01.08.2007 ve znění dodatku č. 1, že veškeré práce a činnosti na:

SO A 210 - Změna RDS „m“-zesílení volnými kabely

provedou výlučně SM a EUROVIA v poměru dle jejich dohody a veškeré náklady, 
výdaje, zisky a výnosy z provedení této části díla nesou a náleží výlučně SM a EUROVIA 
v poměru dle jejich dohody,

a veškeré Dráče a činnosti na:

- SO A 101 -  Odvedení vody ze žlabu v předpolí SO A 210
Odstranění skládky u Opárna
Osazení zábran proti migraci obojživelníků
Úpravy na účelové komunikaci pod lomem Dobkovičky
Úprava svedení vod zF  166
Úprava odvodnění u A 167 II etapa
Úprava odvodnění nad Řehlovicemi
Úprava migračních cest dle EIA
Zajištění přístupu k pozemkům
Úprava odhlučnění mostu Vchynice

- SO A 191 oplocení po odtěžení čedičového sopouchu

provede výlučně EUROVIA a veškeré náklady, výdaje, zisky a výnosy z provedení této části 
díla nese a náleží výlučně EUROVIA.

B. Členové sdružení dále potvrzují, že veškeré práce a činnosti na:

Změně RDS „k“ SOA210



byly provedeny výlučně SM a EUROVA a veškeré náklady, výdaje, zisky a výnosy 
z provedení této části díla nesou a náleží výlučně SM a EURO VIA v poměru dle jejich 
dohody.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti jejím uzavřením všemi členy sdružení. Členové 
sdružení jako zhotovitelé výslovně souhlasí s poskytnutím této dohody objednateli, Ředitelství 
silnic a dálnic ČR.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.12 13:54:10 +02'00'

Člen správní rady 
EUROVIA CS, a.s.

Diqitálně podepsal

Datum: 2022.09.12 13:55:00 +02'00'

člen správní rady 
EUROVIA CS, a.s.

2022.09.09 
13:27:07 +02'00'

předseda představenstva 
Metrostav a.s.

2022.09.11 
16:27:29 +02'00'

člen představenstva 
Metrostav a.s.

Digitálně podepsal Ing. Miroslav 
Trnka
DN: c=CZ, ou=P250784, cn=lng. 
Miroslav Trnka, sn=Trnka, 
givenName=Miroslav, 
serialNumber=P250784 
Datum:'2022.09.13 07:59:21 
+ 02'00'

předseda správní rady 
Stavby mostů a.s.



Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.12 
14:07:00 +02W

místopředseda správní rady 
Stavby mostů a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.13 
09:14:37+02'00'

předseda představenstva

BERGER BOHEMIA a.s.
Digitálně podepsal

Datum: 2022.09.14 
09:06:46 +02'00'

člen představenstva 

BERGER BOHEMIA a.s.



Dohoda členů sdružení -  Dodatek č. 1

mezi členy „Sdružení D 8 0805, SSŽ - MTS”

EURO VIA CS, a.s.

se sídlem: U Mičhělškého IW W Traha
IČO: 452 74 924

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1561 
zastoupený:

předsedou spravni rady 

členem správní rady 

(dále „EURQVTA")

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 

(dále „Metrostav")

a



Stavby mostů 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:

předseda správní rady 

místopředsedou správní rady

(dále ,,SM“)

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 „BERGER44)

(dále společně též „členové sdružení44)

Členové sdružení se dohodli, že práce a činnosti uvedené v bodě A. Dohody členů sdružení 
dne 14.09.2022 se doplňují o následující veškeré práce a činnosti na:

- SO D101 - Úprava oplocení a odvodnění nad pilotovou stěnou Dobkovičky
- SO A101 - úprava odvodnění po E 601.18
- SO A101 -  provedení změny odvedení vody pod SO F 211
- SO A801 - doplnění vegetační úprav



V ostatním zůstává dohoda beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti jeho uzavřením všemi členy sdružení. Členové 
sdružení jako zhotovitelé výslovně souhlasí s poskytnutím tohoto dodatku č. 1 objednateli, 
Ředitelství silnic a dálnic ČR.

2 1  - 12-  2022

předseda správní rady 
EUROVIA CS, a.s.

člen správní rady 
EUROVIA CSA a.s.

předseda představenstva 
Metrostav a.s.

člen představenstva 
Metrostav a.s.

místopředseda správní rady 
Stavby mostů a.s.
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1 1 - 12-  2022

předseda správní rady 
Stavby mostů ž/ s.

předseda představenstva 

BERGER BOHEMIA a.s.

"clen představenstva 

BERGER BOHEMIA a.s.
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