
DODATEK č. 2 
ke Smlouvě o Dílo 

uzavřené dne 26. 2. 2015 na stavbu „Dálnice D3 0309/III Borek- 
Úsilné“, ISPROFIN 3272621011

(dále jen „Dodatek č. 2“)

v v
Ředitelství silnic a dálnic CR, státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
zastoupená:
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel44)

a

EURO VIA CS, a.s.
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 
zastoupená:
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
a
STRABAG a.s.
se sídlem: Na Bělidle 198/21,150 00 Praha 5
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 
zastoupená:

IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744

Obě společnosti společně jakožto účastníci sdružení, vystupujícího pod názvem „Sdružení 
EURO VIA -  STRABAG - D3 BOŘEK - ÚSILNÉ44, se sídlem sdružení: EURO VIA CS, a.s., 
Odštěpný závod oblast Čechy západ, závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České 
Budějovice.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel44).

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Smluvní strany44.
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T I

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

(A) Smluvní strany dne 26. 2. 2015 spolu uzavřely Souhrn smluvních dohod (dále jen 
„Smlouva o Dílo“) na realizaci stavby Dálnice D3 0309/III Bořek - Úsilné (dále jen 
„Dílo44). Dne 13. 11. 2015 Smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

(B) ve Smlouvě o Dílo byla (i) Lhůta pro uvedení stavby do provozu dle čl. 1.1.3.10 
Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve znění Zvláštních 
obchodních podmínek (dále jen „OP44) sjednána v délce 27 měsíců ode dne předání 
staveniště Zhotoviteli podle čl. 2.1 OP a (i i) Lhůta pro dokončení stavby dle čl. 1.1.3.3 
OP byla sjednána v délce 30 měsíců od data zahájení prací uvedeného v oznámení 
doručeném Zhotoviteli dle čl. 8.1 OP, (dále společně jen „Lhůty44),

(C) k předání staveniště došlo dne 28.4. 2015 a výzva k zahájení prací byla vydána dne 20. 4. 
2015, s datem zahájení prací 28. 4. 2015,

(D) došlo ke zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časových 
a finančních nároků Zhotovitele dle OP, a to z důvodu existence událostí specifikovaných 
v čl. I. tohoto Dodatku č. 2,

se Smluvní strany dohodly na následujícím:

I.

1. V dosavadním průběhu realizace Díla došlo k události, která je okolností náležející 
do rizika Objednatele dle Smlouvy o Dílo, a která byla Zhotovitelem uplatněna a Správcem 
stavby vypořádána, a to událost spočívající v opožděném dokončení přeložky ZVN (SO 
405 Přeložka vedení ZVN 400 kV v MUK) z důvodů nepředvídatelných okolností náležících 
do rizika Objednatele a tím vynucená změna Programu prací u Zhotovitele (dále jen 
„Událost č. I44).

2. Zhotovitel z důvodu existence Události č. 1 oznámil a předložil Správci stavby nárok 
na prodloužení Lhůty pro uvedení stavby do provozu o 125 kalendářních dnů a nárok 
na prodloužení Lhůty pro dokončení stavby o 125 kalendářních dnů (dále jen „Časový 
nárok č. 1“) a dále nárok na dodatečnou platbu vyčíslený v maximální výši 15 069 749,01 
Kč (dále jen „Finanční nárok44).

3. S ohledem na objektivní nemožnost provádění stavebních prací (SO 002, SO 106, SO 
111.1, SO 307.3, SO 801.1, SO 801.2, SO 801.3, SO 802, SO 803, SO 804, osazení 
mezníků dle příslušných SO a práce spojené s požadavky z technických přejímek) v zimní 
technologické přestávce v období od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018 (dále jen „Událost č. 244) 
Zhotovitel dále oznámil a předložil Správci stavby nárok na prodloužení Lhůty pro 
dokončení stavby o 90 kalendářních dnů (dále jen „Časový nárok č. 244). Nárok na 
dodatečnou platbu z tohoto titulu Zhotovitel nepředložil a prohlašuje, že ani předkládat 
nebude.
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4. Správce stavby potvrdil dopisem č.j. 50/0309III/17HU ze dne 21.2.2018, že shledal nárok 
zhotovitele na prodloužení lhůty pro dokončení stavby do 29.5.2018 jako oprávněný.

5. Zhotovitel v důsledku existence Události č. 1 a Události č. 2 (dále společně jen jako 
„Události44), neuplatnil jiné nároky než Časový nárok č. 1, Časový nárok č. 2 (dále jen 
„Časové nároky44) a Finanční nárok, zejména pak neuplatnil nárok na přirážku zisku nebo 
na náhradu další škody nad rámec Finančního nároku.

6. Smluvní strany shodně uvádí, že výše Finančního nároku Zhotovitele v rámci Události č. 
1 bude definitivně a s konečnou platností stanovena v souladu se Smlouvou a vypořádána 
dle Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 18/2017 v platném znění. Smluvní strany uvádějí, že výši 
Finančního nároku specifikovaného dle čl. I. odst. 2 výše, nelze podpisem tohoto Dodatku 
č. 2 považovat za uznání Finančního nároku Objednatelem.

7. S ohledem na shora uvedená rozhodnutí Správce stavby přistupují tedy Smluvní strany 
k uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o Dílo.

II.

Prodloužení Lhůt

1. Smluvní strany, s ohledem na existenci Události, která je rizikem Objednatele a související 
okolnosti popsané v tomto Dodatku č. 2, tímto Dodatkem č. 2 ke Smlouvě o Dílo sjednávají 
prodloužení Lhůty pro uvedení stavby do provozu a Lhůty pro dokončení stavby takto:

Původní Lhůty uvedené ve znění Přílohy k nabídce, která ie součástí uzavřené Smlouvy o 
dílo ve znění dodatku č. 1:

Název článku obchodních 
podmínek

Číslo článku
obchodních
podmínek

Příslušné údaje

Lhůta pro uvedení stavby do 
provozu

1.1.3.10 27 měsíců

Lhůta pro dokončení stavby 1.1.3.3 30 měsíců

se prodlužují následovně:

Název článku obchodních 
podmínek

Číslo článku
obchodních
podmínek

Příslušné údaje

Lhůta pro uvedení stavby do 
provozu

1.1.3.10 27 měsíců + 125 dní 
(tj. 30. 11.2017)0

Lhůta pro dokončení stavby 1.1.3.3 30 měsíců + 125 dní + 90 dní 
(tj. 29. 5.2018)

!) Stavba byla uvedena do provozu dne 27. 9. 2017 bez cca 150 m pravého jízdního 
pásu na začátku úseku. Do provozu byla celá stavba uvedena dne 20.11.2017.
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2. Z důvodu opatrnosti a pro vyloučení pochybností se Zhotovitel dále ve prospěch 
Objednatele, s výjimkou Časových nároků, Finančního nároku a dále s výjimkou nároků 
dle čl. 2.7 OP (které nejsou dotčeny), vzdává veškerých nároků, které by na základě a/nebo 
v souvislosti s Událostmi mohl uplatňovat vůči Objednateli podle Smlouvy o Dílo či právní 
úpravy, a to bez ohledu na jejich právní kvalifikaci, především pak nároku na náhradu 
škody nad rámec Finančního nároku (dále jen „Jiné nároky44) a Objednatel s tímto 
souhlasí.

3. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo vzdání se Jiných nároků jako nicotné, neplatné 
anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se Jiných nároků vyplývajících a/nebo 
souvisejících s Událostí způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních 
dnů ode dne písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, 
že Jiné nároky nepostoupil jiné osobě před uzavřením tohoto Dodatku č. 2 a že 
je nepostoupí ani poté.

4. Smluvní strany shodně prohlašují a zavazují se, že tímto Dodatkem č. 2 jsou Časové nároky 
a Jiné nároky vyplývající a/nebo související s Událostí, vyjma změn podle čl. 13 OP, zcela 
a s konečnou platností vypořádány způsobem, který je uveden v tomto Dodatku č. 2, 
přičemž tuto skutečnost bere Zhotovitel na vědomí.

5. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 2 nejsou 
žádným způsobem dotčeny jakékoliv případné budoucí nároky Zhotovitele vzniklé 
na základě ustanovení Smlouvy o Dílo či zákonných ustanovení ve Lhůtách prodloužených 
tímto Dodatkem č. 2.

III.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento Dodatek č. 2 se nedotýká změn dle čl. 13 OP.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

3. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v šesti (6) stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu. Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy, Zhotovitel obdrží čtyři (4) stejnopisy.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn v Registru smluv 
vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
ve znění zákona č. 298/2016 Sb. (dále jen „zákon o registru smluv44), a to v rozsahu 
stanoveném zákonem o registru smluv.

5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou 
Smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejněním v registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé, vážně 
míněné a svobodné vůle, nikoli v tísni či za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
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7. Tento Dodatek č. 2 má pět (5) číslovaných stran.

V Praze dne 7 7 -Q2~ 2018 

Objednatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
státní příspěvková organizace

V Praze dne ^

Zhotovitel

Sdružení EURO VIA - STRABAG -  D3 
BOŘEK - ÚSILNÉ
zastoupené na základě plné moci 
vedoucím účastníkem sdružení

EURO VIA CS, a.s.
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