
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 14PU-000973 
číslo smlouvy zhotovitele: 219045 ŘSD

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „objednatel“)

a

název:
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel““)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba „I/60 Žulová - Bergov“, Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 5001110007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal 
dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 
všech vad na ní za cenu ve výši 18 327 056,25 Kč bez DPH , kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z 
částky (a)

(c) = (a) + (b)

„I/60 Žulová - 
Bergov“

18 327 056,81 Kč 3 848 681,81 Kč 22 175 738,06 Kč

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390, CZ65993390
ČNB, č. ú......................................
.... .. . .......... . .............. .......... .......... generální
ředitel
.................. ....................... 
ředitelka Správy Olomouc 
.............. .............

SILNICE MORAVA s.r.o.
Revoluční 904/30, 794 01, Krnov 
25357352 / CZ25357352 
ČSOB a.s., č.ú.: ........................... 
................................ jednatelem 
.......... ..................obchodní ředitel 
.................................výrobní ředitel
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kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu 
prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s „I/60 Žulová - Bergov“, číslo 
veřejné zakázky 14PU-000973.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr,
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky
f) Technická specifikace
g) Výkresy a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
- Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde 
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu 
a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení 
a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
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“), přičemž 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.

Dodavatel/zhotovitel 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 zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
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těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. 
V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je  povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 
před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních 
údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel 
písemně vyzve.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých 
příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K  NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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