
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
číslo smlouvy objednatele: 03PT-004355 
číslo smlouvy zhotovitele: 841/NEAB/044/2022

(dále jen ,,Dodatek“).

Stavba: D l 0136 Říkovice -  Přerov

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech technických

na straně jedné jako Objednatel 
(dále jen „ObjednateU nebo „Smluvní strana“)

a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390

„Společnost Říkovice -  Přerov“
se sídlem: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava,

oblast Střed, Holická 29, 771 49 Olomouc

Správce společnosti:
se sídlem:

STRABAG a.s.
Kaěírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO, DIČ: 60838744, CZ60838744
bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoby ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

Druhý společník:
se sídlem:

STRABAG s.r.o.
Mlýnské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Slovenská 
republika

IČO, DIČ: 173 17 282, 2020316298
bankovní spojení:

zastoupen:
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kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika 

31333320,2020372497

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Třetí společník:
se sídlem:

IČO, DIČ:

kontaktní osoba ve věcech technických:

podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu:
Doprastav, a.s., organizační složka Praha 
se sídlem: K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8 
IČO: 49281429, DIČ CZ49281429

bankovní spojení: 
zastoupen:

Čtvrtý společník:
se sídlem:

IDS -  Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

IČO, DIČ: 25869523, CZ25869523
bankovní spojení:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:
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Pátý společník:
se sídlem:

STRABAG AG
Ortenburgerstrasse 27, 9800 Spittal an der Drau, 
Rakouská republika

IČO, DIČ: FN 61689 w, dič

zastoupena svým odštěpným závodem: STRABAG AG -  odštěpný závod 
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 
158 00 Praha 5

IČO:
bankovní spojení: 

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

65990960

kontaktní osoba ve věcech technických:

Šestý společník:
se sídlem:

IČO, DIČ: 
bankovní spojení:

zastoupen:

STRABAG Infrastruktura Poludnie Sp. z o.o.
Ul. Lipowa 5 a, Wroclaw, 52-200, Polská 
republika
010663804, 5260038485

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

na straně druhé jako Zhotovitel
(dále jen „Zhotovitel nebo „Smluvní strana ).
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Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Smluvní strany“. 

spolu uzavírají tento

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Preambule
(A) Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. 03PT-004355 na plnění veřejné zakázky 

na stavební práce s názvem D1 0136 Říkovice -  Přerov (dále jen „Smlouva“), jejímž 
předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „Dílo“ či „Stavba“). Nedílnou součástí 
Smlouvy jsou též Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek (dále jen 
„Smluvní podmínky“).

(B) Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku na realizaci Díla bylo Objednatelem 
zveřejněno dne 28. 12. 2020 pod názvem D1 0136 Říkovice -  Přerov s termínem pro 
podání nabídek uchazečů do 16. 12. 2021 (dále jen „Veřejná zakázka“). Zhotovitel dne 
16.12.2021 podal coby uchazeč ve Veřejné zakázce svou nabídku (dále jen „Nabídka“), 
v rámci které předložil Zhotovitel Objednateli mimo jiné doplněný soupis prací s oceněním 
jednotlivých položek materiálů, prací a věcí určených pro Dílo. Nabídka Zhotovitele byla 
dne 16.03.2022 vybrána Objednatelem jako nejvhodnější a dne 16. 03. 2022 byl Zhotoviteli 
odeslán Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele).

(C) Základní datum Smlouvy dle Pod-čl. 1.1.3.1 Smluvních podmínek je 18.11.2021.

(D) Dne 24. 02. 2022 došlo k vpádu vojsk Ruské federace na území státu Ukrajina. Jejich 
následným působením na tomto území (obecně lze označit jako válka, invaze, nepřátelská 
činnost atd.) došlo k nepředvídatelnému vývoji a výkyvu v cenách vstupních surovin a 
materiálů, jakož i v jejich dostupnosti (dále jen „Událost “). Tato Událost se dle Smlouvy 
může považovat za událost/okolnost v riziku Objednatele, a se kterou Smlouva spojuje 
vznik časových nároků a nároků na dodatečnou platbu Zhotovitele.

SMLUVNÍ STRANY SE PROTO DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany prohlašují, že Událost a její dopady nebyla a nemohla být v době podání 
Nabídky Zhotovitelem zcela předvídána, kdy Zhotovitel předložil Nabídku bez znalosti a 
vědomosti o skutečných či možných dopadech Události na realizaci Díla a plnění jeho 
povinností dle Smlouvy, kdy Základní datum Smlouvy je 18.11.2021, tj. datum před Událostí a 
počátkem jejího působení.

1.2. Smluvní strany prohlašují, že Událost může být způsobilá zapříčinit negativní dopad do termínů 
plnění Zhotovitele dle Smlouvy a dodržení cen dle soupisu prací (výkazu výměr) v Nabídce 
Zhotovitele, jak byla následně Objednatelem přijata a akceptována Dopisem o přijetí nabídky.
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1.3. Smluvní strany v návaznosti na výše uvedené tímto dodatkem sjednávají:

1.3.1. Zhotovitel je z důvodu nepředvídatelnosti dopadu Události v době podání Nabídky 
oprávněn učinit oznámení / oznámit claim dle Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek o 
případných negativních dopadech působení Události do Smlouvou sjednaných 
povinností Zhotovitele, zejména do termínů plnění (možný nárok na prodloužení Doby 
pro uvedení do provozu dle Pod-čl. 1.1.3.10 Smluvních podmínek, Doby pro dokončení 
dle Pod-čl. 1.1.3.3 Smluvních podmínek, termínů pro splnění relevantních milníků) , 
jakož i vzniku či zvýšení Nákladů (možný nárok na dodatečnou platbu), a to do 28 dnů 
ode dne uzavření tohoto Dodatku.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany souhlasně prohlašují a výslovně potvrzují, 
že toto právo Zhotovitele učinit oznámení / oznámit claim, neznamená presumpci 
souhlasu Objednatele s uplatněným nárokem, Objednatel tímto nepřiznává důvodnost 
základu ani výše těchto případných nároků Zhotovitele souvisejících s Událostí. Tyto 
případné nároky Zhotovitele, budou-li Zhotovitelem uplatněny, budou přezkoumány a 
vypořádány způsobem a za podmínek Smlouvy.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem zůstávají nezměněné.

2.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli souhlas s uveřejněním tohoto Dodatku 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“).

2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v 
registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv 
zabezpečí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu tohoto Dodatku.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

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

Salvátorská klauzule.
Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, 
neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně 
oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo 
nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení 
Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové 
vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší 
možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.
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NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se 
kjeho 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 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni, nezkušenosti, rozumové 
slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti.

Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Za Společnost Říkovice -  Přerov

Správce společnosti: STRABAG a.s.
Podepsal

Datum: 2022.08.02 13:32:01
Datum : 2022.08.02 08:46:10 +02'00'
+ 02 ' 00 '

Druhý společník: STRABAG s.r.o.:
Dínítálnp nodnísal

Dátum: 2022.07.28 
10:44:28+02'00'Dátum: 2022.07.28

Třetí společník: Doprastav, a.s.:
Digitálně podepsal

DiaitáIně Dodepsal

Datum: 2022.07.27 
16:26:37+02'00'

Datum: 2022.07.27 
18:26:03 +02'00'

Čtvrtý společník: IDS -  Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.:

1 Digitálně podepsal

Datum: 2022.07.28 
14:55:32+02'00'
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Pátý společník: STRABAG AG:

PodeDsal

Datum: 2022.07.27 13:41:18 
+02'00'

Šestý společník: STRABAG Infrastruktura Poludnie Sp. z o.o.: 
zastoupený STRABAG a.s., zmocněncem na základě plné moci

Porifinsal Podeosal
»

Datum: 2022.08.02 08:46:26 
+02'00'

Datum: 2022.08.02 13:32:19 
+02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 16.01.2023 10’:27:44 +01S© na:7/7


