
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA) 
na Rámcovou smlouvu na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků, č. 01UK-002558

Rámcová smlouva na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků 
Silnice 1/44, Postřelmov -  Velké Losiny -  zpracování GP a realizace MPV

č. smlouvy Objednatele: 14PU-000872 
č. smlouvy Konzultanta: 4-0190-01/90 

(dále jen „Smlouva")

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:
(dále jen „Objednatel”)

N a Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390 
CZ65993390 
příspěvková organizace 
ČNB, č. ú. II

Igenerální ředitel
| ředitel Správy Olomouc

a

„SUDOP GROUP -  majetkoprávní vypořádání pozemků"

VPÚ DECO PRAHA a.s. - „Společník 1“ „Správce"
Podbabská 1014/20, 160 00 Prahase sídlem 

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

60193280 
CZ60193280
MS v Praze oddíl B, vložka 2368 
akciová společnost
Československá obchodní banka, a. s., č.ú.: I I

představenstva 
|místopředsedou představenstva

SUDOP PRAHA a.s. - „Společník 2“ 
se sídlem Olšanská 2643/la, 130 80 Praha
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IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma:
(dále jen „Konzultant")

25793349
CZ25793349
MS v Praze, oddíl B, vložka 6088 
akciová společnost

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I. 

Předmět Smlouvy

1. Konzultant se zavazuje realizovat pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen 
„plnění"), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění této Smlouvy je  zpracování GP a realizace MPV na části silnice 1/44 v úseku 
Postřelmov -  Velké Losiny. Jedná se o vypracování geometrických plánů a následného dodatečného 
majetkoprávního vypořádání takto stanoveného silničního pozemku.

Na základě dříve zpracované analýzy bylo vytvořeno zadání pro vypracování geometrických plánů, které 
zpracovatel vyhotoví v souladu se zák. č. 13/1997 Sb„ a jeho prováděcí vyhl. č. 104/1997 Sb. 
(ustanovení majetkové hranice silničního pozemku). Následně bude tento podklad zadavatelem 
odsouhlasen pro majetkoprávní vypořádání silničního pozemku (zhotovitel zpracuje do přehledného 
výkupového elaborátu, na základě kterého budou realizovány výkupy).

Mezi povinnostmi zhotovitele bude mimo jiné organizování kontrolních dnů a místních šetření, kde bude 
projednáváno aktuální plnění zakázky, resp. zadavatel odsouhlasováno technické řešení.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2. Konzultant je  při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Konzultant je  povinen řídit se ustanovením Provozních směrnic objednatele, konkrétně PS -  2/14 až PS -  
9/14, které byly zavedeny Příkazem GŘ objednatele č. 23/2014.

Zástupce konzultanta musí mít platné školení pro pohyb na komunikacích absolvované u Odboru 
bezpečnosti GŘ objednatele podle ustanovení § 8 Směrnice GŘ objednatele č. 4/2007 Bezpečnost práce 
na dálnicích a silnicích za provozu, který následně provede školení dalších pracovníků konzultanta.

Všichni pracovníci konzultanta musí mít prokazatelné platné školení pro pohyb na komunikacích za 
provozu a jejich seznam musí být předán objednateli před zahájením prací.

Konzultant bude shora uvedené služby poskytovat v souladu s platnými právními předpisy a dle 
požadavků objednatele, přičemž je  povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění 
Smlouvy, technické podmínky, příslušné vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména Příkaz GŘ ě. 12/2015, 
v platném znění, Směrnici GŘ č. 11/2015, v platném znění a zákony č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, č. 
151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), č. 
89/2012 Sb„ občanský zákoník, č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a č. 
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 
v platném znění včetně všech jejich prováděcích vyhlášek v platném znění, viz příloha A Rámcové 
smlouvy, Rozsah služeb.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle 
této Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na 
dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků, č. 01UK-002558, uzavřenou dne 21. 2. 2017 (dále jen 
„Rámcová smlouva").
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Článek II.

Cena

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen 
jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. zpracování geometrických plánů a realizaci majetkoprávního vypořádání pozemků

bez DPH: 7 222 550 Kč

DPH: 1 516 736 Kč

včetně DPH: 8 739 286 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 2 Smlouvy.

2. Cena byla Konzultantem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové smlouvě.

3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel 
bude Konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené dílčím 
plnění.

4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo 
připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na základě písemné nebo e-mailové výzvy objednatele (předpoklad 02/2019) 

ukončení prací: GP do 12/2019, MPV do 12/2020

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: příslušná katastrální území na silnici 1/44 v úseku 
Postřelmov -  Velké Losiny.

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Objednatel poskytne Konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 

tabulka popisných informací 1/44, Postřelmov -  Velké Losiny.

Článek V.

Registr smluv

1. Konzultant poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách úěinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv"). Konzultant bere na vědomí, že 
uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický 
obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Konzultant bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez 
ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 
odst. 2 zákona o registru smluv.

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv 
označené Konzultantem před podpisem Smlouvy.
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4. Objednatel je  povinen informovat Konzultanta o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději 
do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv.

2. Tuto Smlouvu je  možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Přílohu této Smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Podrobná specifikace ceny.

3. Sm louvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě a Konzultant obdrží
dvě.

4. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a 
srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
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Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Po dokončení určení majetkových hranic tahu 1/44, Postřelmov -  Velké Losiny v souladu 
s příkazem GR 12/2015 a v návaznosti na směrnici GŘ 11/2015 je  nutné realizovat dodatečné 
majetkoprávní vypořádání.
Předmětem Smlouvy bude:

a) tvorba geometrických plánů (dále jen GP) dle schválení odpovědnými pracovníky 
objednatele včetně jejich ověření příslušným katastrem nemovitostí,

b) dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků v daném úseku silnice 1/44 ve smyslu § 15 
směrnice GR 11/2015 v platném znění a předpisů upravujících hospodaření s majetkem 
státu, a to včetně vkladu práv do katastru nemovitostí.

Počet vyhotovení:
•  GP ve formátu PDF -  verze digitálně podepsaná ověřovatelem a katastrálním úřadem. GP 

budou zpracovány v souladu se schválením odpovědnými pracovníky objednatele.
•  Digitální verze GP předávaná katastrálnímu úřadu ve formátu VFK.
•  GP 4 ks tištěných stejnopisů potvrzené geodetem (UOZI) zhotovitele.
•  Databáze nových parcel dle GP ve formátu xlsx.
•  Doklady o schválení dělení příslušnými vlastníky a příslušnými majetkovými správci

objednatele.
• Rozhodnutí příslušných stavebních úřadů o dělení pozemků.
• Originál oboustranně podepsaných příslušných smluv (pro RSD ČR lx) vč. kopie návrhu

na vklad s vyznačením převzetí návrhu příslušným katastrálním úřadem a další doklady 
uvedené v soupisu prací.

Vše dle Přílohy A RS -  Rozsah služeb.

Fakturace:
• Čtvrtletní.
• Fakturovaná částka bude odpovídat dokončeným případům dodatečného majetkoprávního 

vypořádání jejich vložením do katastru nemovitostí a po podpisu protokolu o převzetí 
těchto prací bez vad a nedodělků ze strany objednatele.

Vše dle Přílohy C RS -  Úhrady a platby.

Pracovník ve věcech technických:
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