
Stavba „1/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky"
Dohoda za účasti Správce stavby dle 3.5 VOP/ZOP

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Státní příspěvková organizace:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,145 05, Praha 4, IČ: 659 93 390, 
panem

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 VOP/ZOP 

(dále jen „Objednatel" nebo „Smluvní strana")

a

Společnosti:

SILNICE GROUP a.s., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
IČ: 622 42105, DIČ: CZ62242105, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069, zastoupená předsedou
představenstva (dále jen „SILNICE GROUP a.s.")

a

SALEMA Construction a.s. (dříve EDS HOLDING, a.s.), se sídlem Branická 69/66, Braník, 
147 00 Praha 4, IČ: 273 36 301, DIČ: CZ27336301, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17039 (dále jen „SALEMA Construction a.s."), 
zastoupená společností SILNICE GROUP a.s.

a

AZ SANACE a.s., se sídlem Pražská 53/37, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25033514, 
DIČ: CZ25033514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí 
nad Labem, oddíl B, vložka 1093 (dále jen „AZ SANACE a.s."), zastoupená společností 
SILNICE GROUP a.s.,

které jsou účastníci sdružení (společníci společnosti) „Sdružení Velemyšleves -  obchvat", 
se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, založeným dne 27. listopadu 
2008 smlouvou o sdružení dle § 829 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.2.3 VOP/ZOP (dále jen „Sdružení" nebo 
„Smluvní strana" nebo „Zhotovitel"),

spolu uzavírají tuto

DOHODU ZA ÚČASTI SPRÁVCE STAVBY 

dle Článku 3.5 VOP/ZOP 

(dále jen „Dohoda").



VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A) Smluvní strany spolu uzavřely 19. října 2009 smlouvu o dílo č. 08-DO- 
002032na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „1/27 Velemyšleves - 
obchvat a přemostění Chomutovky", ISPROFIN: 3271114001 (dále jen „Smlouva o dílo"), 
měněnou dodatky č. 1 ze dne 19. října 2009, č. 2 ze dne 19. června 2014 a č. 3 ze dne 
28. listopadu 2014, jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě o dílo 
(dále jen „Dílo" či „Stavba");

(B) došlo ke vzniku události/okolnosti, která se dle Smlouvy o dílo považuje 
za událost/okolnost náležející do rizika Objednatele, a se kterou Smlouva o dílo 
spojuje vznik časových a finančních nároků Zhotovitele, konkrétně byly na Staveništi 
zastiženy nepředvídatelné fyzické podmínky (geotechnické a hydrologické povahy), 
které vedle nutnosti (i) provedení dodatečného inženýrko-geologického průzkumu, 
(ii) přerušení prací na Díle a (iii) přerušení zpracování projektové dokumentace 
Zhotovitele (RDS), vedly v konečném důsledku (iii) ke změně Díla dle Pod-článku 
13.1 VOP/ZOP (ke změně technického řešení části SO 101.1 a SO 201 -  ZBV č. 1 až č. 4 
a č. 10, č. 11 a č. 15) a k nutnosti přepracování příslušné části RDS, čímž podle 
Zhotovitele došlo ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládající důvodnost 
časového a finančního nároku Zhotovitele (to vše dále jen „Událost č. 1");

(C) došlo ke vzniku události/okolnosti, které se dle Smlouvy o dílo považují 
za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele, a se kterými Smlouva o dílo 
spojuje vznik časových a finančních nároků Zhotovitele, konkrétně došlo (i) ke změně 
Díla dle Pod-článku 13.1 VOP/ZOP (ke změně technického řešení SO 201 a SO 301 -  
ZBV č. 28 a č. 29), se kterou bylo spojeno především přerušení prací na SO 301 a vyšší 
pracovní (a časová) náročnost nového technického řešení, to vše návaznosti 
na navýšení parametrů návrhového deště a nutnosti zvýšení kapacity svodného 
potrubí a potřeby změny souvisejících objektů nebo jejich částí, vč. SO 201 a SO 301, 
za účelem eliminace nehodových situací vyvolaných nedostatečným odvedením 
vody, a dále došlo (ii) k přerušení prací z důvodu technologické přestávky 
(zimního období), se kterou Zhotovitel nepočítal v původním programu prací 
a (iii) k absenci/ztrátě přístupové komunikace na Staveniště a k nemožnosti 
provádění souběžných prací na Díle, čímž podle Zhotovitele došlo ke 
ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládající důvodnost časového 
a finančního nároku Zhotovitele (to vše dále jen „Událost č. 2");

(D) Zhotovitel uplatnil následující časové a finanční nároky vyplývající a/nebo související 
s Událostí č. 1 a Událostí č. 2 (společně dále jen „Události"):

(a) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti Událostí č. 1 oznámil Správci stavby 
dopisem ze dne 22.10. 2014 časový nárok, který následně předložil v dopisech ze 
dne 5. 11. 2015,17.12. 2015 a 8. 2. 2016 (dále jen „Časový nárok č. 1"); Zhotovitel 
Časový nárok č. 1 původně kvantifikoval na 281 dní a domáhal se prodloužení
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„termínu/lhůty výstavby" do 30. 11. 2016; Správce stavby posoudil Časový nárok 
č. 1 co do základu jako důvodný, avšak co do výše Zhotoviteli nárok přiznal 
pouze v délce 259 dní, tj. do 8 .11. 2016; následně Zhotovitel výši Časového 
nároku aktualizoval požadavkem na prodloužení „Ihůty výstavby" o dalších 
9 dní, tj. do 17. 11. 2016, čemuž Správce stavby vyhověl a o Časovém nároku č. 1 
rozhodnul dopisem zn. 15802/16/Vao35100 tak, že jej přiznal v celkové délce 268 
dní, tj. do 17.11. 2016; Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti Událostí č. 1 
neuplatnil vůči Objednateli, resp. Správci stavby, žádný nárok na dodatečnou 
platbu ani jiné majetkové (finanční) nároky (ať už sankčního, 
reparačního, restitučního či jiného charakteru) bez ohledu na jejich právní 
kvalifikaci (dále jen „Finanční nároky č. 1"), to vše s výjimkou finančních nároků 
plynoucích ze změny Díla dle Článku 13. VOP/ZOP;

(b) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti Událostí č. 2 oznámil Správci stavby 
dopisem ze dne 27. 8. 2016 časový nárok, který následně předložil v dopisech ze 
dne 10. 10. 2016, 28. 11. 2016 a 27. 1. 2017 (dále jen „Časový nárok č. 2"); 
Zhotovitel předložený Časový nárok č. 2 kvantifikoval celkem na 186 dní 
a domáhal se prodloužení „lhůty pro dokončení stavby" do 22. 5. 2017); Správce 
stavby posoudil Časový nárok č. 2 jako důvodný co do základu i výše, pročež 
dne 11. 6. 2017 vydal dopisem zn. 5101/2017/35100/Vac určení (rozhodnutí) Pod- 
článku 3.5 VOP/ZOP, kterým prodloužil „lhůtu pro dokončení stavby" 
do 22. 5. 2017; Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti Událostí č. 2 neuplatnil 
vůči Objednateli, resp. Správci stavby, žádný nárok na dodatečnou platbu 
ani jiné majetkové (finanční) nároky (ať už sankčního, reparačního, restitučního 
či jiného charakteru) bez ohledu na jejich právní kvalifikaci 
(dále jen „Finanční nároky č. 2"), to vše s výjimkou níže specifikovaných 
Finančních nároků dle Článku 13. VOP/ZOP;

(Časový nárok č. 1 a 2 společně dále jen „Časové nároky")

(Finanční nárok č. 1 a 2 společně dále jen „Finanční nároky")

(E) došlo ke změnám Díla podle Článku 13. VOP/ZOP, které byly/ předmětem 
administrace v rámci procesu ZBV (dále jen „Změny Díla"), kdy specifikace 
jednotlivých finančních nároků ze Změn Díla tvoří přílohu č. 1 této Dohody 
(dále jen „Finanční nároky dle Článku 13. VOP/ZOP");

(F) Smluvní strany mají zájem vyřešit (a zároveň předejít) s konečnou platností veškeré 
neshody a spory, které vyplývají (i) z Událostí a týkají se Časových nároků 
a Finančních nároků, (ii) ze Změn Díla a týkají se Finančních nároků dle Článku 13 
VOP/ZOP, jakož i časových nároků z nich plynoucí, a (iii) z níže specifikovaných 
Tiných událostí a týkají se níže definovaných Nároků z jiných událostí;

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:
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1. S ohledem na existenci Událostí, které jsou obecně považovány za události náležející 
do rizika Objednatele, jakož i s přihlédnutím ke Změnám Díla, uzavírají Objednatel 
a Zhotovitel mze dohodu za účasti Správce stavby dle Pod-článku 3.5 VOP/ZOP, 
jejímž předmětem jsou především Časové nároky a Finanční nároky, jakož i Finanční 
nároky dle Článku 13. VOP/ZOP a níže definované Nároky z jiných událostí, 
které vyplývají a/nebo souvisejí s níže specifikovanými Jinými událostmi.

2. Zhotovitel MÁ na základě a/nebo v souvislosti se (všemi) Událostmi a Změnami Díla 
výhradně na tyto časové nároky a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí: (i) nárok na 
prodloužení Doby pro dokončení dle Článku 8.4 VOP/ZOP do 22.5.2017 a (ii) nárok 
na prodloužení Doby pro uvedení stavby do provozu dle Článku 8.13 VOP/ZOP 
do 22.11.2016 (vše dále jen „Důvodný časový nárok"). Zhotovitel MÁ. za podmínek 
této Dohody, na základě a/nebo v souvislosti se (všemi) Změnami Díla výhradně 
Finanční nároky dle Článku 13. VOP/ZOP. Objednatel tímto potvrzuje důvodnost 
základu i výše Finančních nároků dle Článku 13. VOP/ZOP uvedených v Příloze č. 1.

3. Zhotovitel NEMÁ na základě a/nebo v souvislosti se (všemi) Událostmi žádné 
Finanční nároky, tj. vyjma Finančních nároků dle Článku 13. VOP/ZOP (jak jsou 
uvedeny v Příloze č. 1), a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.

4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že ke dni podpisu této Dohody neexistují jiné 
události/okolnosti, které se považují za události/okolnosti náležející do rizika 
Objednatele, a které by mohly být důvodem pro vznik časových a/nebo jiných 
majetkových (finančních) nároků Zhotovitele (ať už sankčního, reparačního, 
restitučního či jiného charakteru), bez ohledu na jejich právní kvalifikaci 
(dále jen „Jiné události"). Zhotovitel s ohledem na výše uvedené prohlašuje 
a zavazuje se, že mu ke dni podpisu této Dohody na základě a/nebo v souvislosti 
s Jinými událostmi nevznikly, nevznikají a nevzniknou žádné (i) časové nároky 
a/nebo (ii) majetkové (finanční) nároky (ať už sankčního, reparačního, restitučního 
či jiného charakteru), bez ohledu na jejich kvalifikaci, které by mohl uplatnit vůči 
Objednateli (dále jen „Nároky z jiných událostí").

5. Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout 
se soudním a jiným sporům souvisejícím s Událostmi, Jinými událostmi a Změnami 
Díla, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže 
uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tuto 
Dohodu s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných 
nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v této Dohodě.

5.1. Zhotovitel se tímto vzdává, vyjma Důvodného časového nároku, který byl 
v ustanovení pod bodem 2. shora přiznán, veškerých časových nároků, 
které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi a Změnami Díla. 
a Objednatel s tímto souhlasí.
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5.2. Zhotovitel se tímto vzdává Finančních nároků, které mu vznikly a/nebo 
vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Událostmi, a Objednatel s tímto 
souhlasí.

5.3. Zhotovitel se tímto vzdává Nároků z jiných událostí, kterému vznikly a/nebo 
vzniknou na základě a/nebo v souvislosti s Tinými událostmi, a Objednatel 
s tímto souhlasí.

5.4. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele 
uvedených v bodech 5.1. až 5.3 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 předmětné nároky nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu této Dohody 
a že tak neučiní ani následně.

5.5. Objednatel potvrzuje a prohlašuje, že na základě a/nebo v souvislosti 
s Událostmi neuplatnil a nemá vůči Zhotoviteli žádné nemajetkové ani 
majetkové (finanční) nároky (ať už sankčního (např. smluvní pokutu dle 
Článku 8.7 VOP/ZOP), reparačního, restitučního či jiného charakteru), 
bez ohledu na jejich právní kvalifikaci.

6. Smluvní strany potvrzují, že tato Dohoda je uzavírána na základě a v souladu 
se Smlouvou o dílo, s veškerými dokumenty souvisejícími se Smlouvou o dílo 
(zejména s VOP/ZOP), jakož i v souladu s právními předpisy (zejména se zák. o 
veřejných zakázkách). Smluvní strany se ve smyslu § 576 zák. č. 89/2012 Sb. dohodly, 
že pokud jakékoliv ustanovení této Dohody je nebo se stane nicotným, neplatným, 
neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení 
plně oddělitelné od ostatních ustanovení této Dohody a taková neplatnost nebo 
nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv 
ostatních ustanovení této Dohody. Smluvní strany se zavazují neprodleně nahradit 
takové ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel 
bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního ustanovení.

7. Společnost SILNICE GROUP a.s. prohlašuje a zavazuje se, že oprávněna jako vedoucí 
účastník Sdružení uzavřít tuto Dohodu, vč. vzdání se shora uvedených nároků 
Zhotovitele, za společnosti SALEMA Construction a.s. a AZ SANACE a.s., v jejich 
zastoupení základě plné moci, která je přílohou č. 2 této Dohody.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem této Dohody souhlasí, rozumí jí a zavazují 
se k jejímu plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tato Dohoda byla 
uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni, nezkušenosti, rozumové 
slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti.
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Přílohy:

1. Specifikace Finančních nároků dle Článku 13. VOP/ZOP
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V Praze dne 0  1 - 10 - ?018

Objednatel: Zhotovitel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR: Sdružení Velemyšleves-obchvat:

Správce stavby dle 

Pod-článku I.I.2.4. VOP
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