
SMLOUVA O SPOLEČNOSTI  
uzavřená níže uvedeného dne mezi 

 
obchodní společností 

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
IČ: 49356089 

se sídlem: Pražská 1321/38a, Hostivař, Praha 10, PSČ 102 00 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19775 

zastoupená 
 jednateli  
prokuristy:   

(dále jen „AVE CZ“ nebo „vedoucí společník“) 
 

a 
 

obchodní společností 
KNAP HOLDING, SE 

IČ: 29142954 
se sídlem: Tulipánová 137, 252 43 Průhonice 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 942  
zastoupená:   

(dále jen „KNAP“) 
 
a 
 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 
IČ: 72053119 

se sídlem: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 737 

zastoupená    
(dále jen „SUS PK“) 

 
a 
 

obchodní společností 
SAFEROAD Czech Republic s.r.o. 

IČ: 25229761 
se sídlem: Plzeňská 666, 330 21 Líně 

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10825 
zastoupená:   

(dále jen „SAFEROAD“) 
 
 
 

AVE CZ, KNAP, SUS PK a SAFEROAD dále společně „Strany“ nebo „Společníci“ a 
jednotlivě též „Strana“ nebo „Společník“.  



PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že:  

(A) Zadavatel jako veřejný zadavatel zadává Zakázku v režimu ZZVZ; 

(B) Strany mají zájem Zakázku získat a z důvodu optimálního využití svých dostupných 
kapacit považují za nejvhodnější Zakázku realizovat společnými silami; 

(C) Strany mají zájem upravit svá práva a povinnosti ve vztahu k podání společné nabídky, 
jakož i ve vztahu k další spolupráci při případné realizaci Zakázky; 

dohodly se Strany na následujícím: 

1. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ 

1.1 Pokud není výslovně uvedeno jinak nebo z kontextu jednoznačně nevyplývá něco jiného, 
mají ve Smlouvě níže uvedené pojmy, pokud začínají velkým písmenem, následující význam: 

Zadávací 
dokumentace 

znamená zadávací dokumentaci k Zakázce ve znění jejích 
pozdějších změn a doplňujících informací 

Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění 

Rámcová smlouva znamená rámcovou dohodu mezi Zadavatelem a společníky 
Společnosti jako dodavateli, dle které budou mezi Zadavatelem 
jako objednatelem a společníky Společnosti jako dodavateli 
uzavírány jednotlivé dílčí realizační smlouvy, na základě kterých 
bude realizováno plnění Zakázky společníky Společnosti jako 
dodavateli pro Zadavatele; návrh Rámcové smlouvy tvoří přílohu 
Zadávací dokumentace 

Společnost znamená společnost Stran ve smyslu § 2716 a násl. Občanského 
zákoníku založenou touto Smlouvou 

Smlouva znamená ujednání Stran o založení vzájemných práv a povinností 
obsažené na této listině, včetně všech jejích příloh a případných 
dodatků 

Zadavatel znamená Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem: Na Pankráci 
546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 

Zakázka znamená nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem 
„Zajištění běžné údržby v Plzeňském kraji“, ev. č. zakázky ve 
VVZ: Z2019-015922, zadávanou Zadavatelem v otevřeném 
řízení dle ZZVZ, které spočívá v uzavření rámcové smlouvy 
s jediným účastníkem 

ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů 

2. NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 

2.1 Společnost bude vykonávat činnost pod názvem „BU silnice I. tříd_Plzeňský kraj“.  

Strany se zavazují, že při jakémkoli jednání a uskutečňování právních jednání v souvislosti 



s účelem Společnosti budou uvádět výše uvedený název Společnosti. 

2.2 Sídlo Společnosti je na adrese Vedoucího společníka Společnosti: AVE CZ odpadové 
hospodářství, s.r.o., Pražská 1321/38a, Hostivař, Praha 10, PSČ 102 00.  

2.3 Adresa sídla vedoucího společníka Společnosti je rovněž kontaktní adresou pro doručování. 

3. ÚČEL SPOLEČNOSTI 

3.1 Strany uzavírají tuto Smlouvu a touto Smlouvou zakládají Společnost za účelem: 

(i) společné přípravy a účasti Stran jako uchazečů v zadávacím řízení na Zakázku; 

(ii) vypracování a podání společné nabídky do zadávacího řízení na Zakázku, včetně 
společného prokázání kvalifikace v rámci příslušného zadávacího řízení; 

(iii) účasti Stran jako uchazečů v zadávacím řízení na Zakázku po podání společné 
nabídky Stran, a to s cílem uzavření Rámcové smlouvy mezi Zadavatelem a 
společníky Společnosti jako dodavateli; 

(iv) řádného a včasného plnění Rámcové smlouvy a jednotlivých realizačních dílčích 
smluv uzavřených na základě Rámcové smlouvy, bude-li se společníky Společnosti 
Rámcová smlouva uzavřena; 

(v) případného podání námitek proti postupu Zadavatele a/nebo návrhu na přezkum 
úkonů Zadavatele v zadávacím řízení na Zakázku ve smyslu ZZVZ, včetně 
opravných prostředků a případného podání správní žaloby a kasační stížnosti 
proti rozhodnutí správního orgánu v této věci. 

4. SOUČINNOST A SPOLUPRÁCE PŘI PROKAZOVÁNÍ SPLNĚNÍ 
KVALIFIKACE A PODÁNÍ SPOLEČNÉ NABÍDKY 

4.1 Strany sjednaly, že podají společnou nabídku na plnění Zakázky a prokážou splnění 
kvalifikace v souladu s ustanovením § 82 ZZVZ a příslušnými ustanoveními Zadávací 
dokumentace. 

4.2 Každá ze Stran se zavazuje zajistit pro účely prokázání kvalifikace za podmínek podle 
požadavků Zadávací dokumentace a ZZVZ:  

(i) doklady o splnění základní způsobilosti, 

(ii) doklady o splnění profesní způsobilosti,   

(iii) řádně vyplněný formulář 2.1.1 přílohy č. 2 Zadávací dokumentace, a 

(iv) řádně vyplněný formulář 2.3.1 přílohy č. 2 Zadávací dokumentace. 

4.3 Splnění veškerých kritérií technické kvalifikace prokáže AVE CZ. 

4.4 Strany berou na vědomí, že veškeré informace předkládané Zadavateli musí být pravdivé a 
úplné. 

4.5 Ostatní Společníci se zavazují předložit obchodní společnosti AVE CZ, coby vedoucímu 
společníkovi Společnosti, jimi dle této Smlouvy připravené podklady pro společnou 
nabídku výhradně v elektronické podobě (ve formátu pdf) tak, aby společná nabídka 
včetně jednotlivých dokladů k prokázání kvalifikace mohly být podány včas. Za tímto účelem 
je každý ze Společníků povinen zajistit, aby jím předkládané dokumenty v elektronickém 



formátu pdf, které mají po obsahové stránce povahu (čestného) prohlášení takového 
Společníka, byly podepsaný platným uznávaným elektronickým podpisem členů 
statutárního orgánu nebo prokuristů daného Společníka (dle způsobu jednání zapsaného 
v obchodním rejstříku). Společníci, kteří nejsou zapsáni v Seznamu kvalifikovaných 
dodavatelů (dále jen „SKD“) a neprokazují tak splnění základní způsobilosti a profesní 
způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ výpisem ze SKD, jsou povinni společnosti AVE CZ 
předložit doklady k prokázání základní způsobilosti dle § 75 odst. 1 ZZVZ a profesní 
způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ v elektronické podobě ve formátu pdf, které jsou 
buď (i) opatřeny kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo kvalifikovanou 
elektronickou pečetí původního vystavovatele takového dokladu, nebo (ii) které vznikly 
provedením autorizované konverze (tj. doklady, jenž byly z listinné do elektronické 
podoby převedeny autorizovanou konverzí dokumentu postupem dle zákona č. 300/2008 
Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění).  

4.6 Společníci se zavazují si poskytnout nezbytnou součinnost za účelem řádného splnění všech 
povinností Stran tak, aby mohla být jejich společná nabídka (včetně jednotlivých dokladů 
k prokázání kvalifikace) podána řádně a včas.  

5. VEDOUCÍ SPOLEČNÍK SPOLEČNOSTI 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že vedoucím společníkem Společnosti je obchodní společnost 
AVE CZ, jež je oprávněna samostatně jednat za Strany ve vztahu k Zadavateli, a to v ústním 
i písemném styku, ve všech právních jednáních k Zadavateli, a to jak v zadávacím řízení na 
Zakázku, tak po ukončení zadávacího řízení na Zakázku a uzavření Rámcové smlouvy. 

5.2 Obchodní společnost AVE CZ je jako vedoucí společník Společnosti zejména oprávněna a 
povinna: 

(i) Podat společnou nabídku společníků Společnosti v zadávacím řízení na Zakázku 
a předložit všechny doklady k prokázání kvalifikace Společníků ve smyslu ZZVZ 
a Zadávací dokumentace; 

(ii) Vykonávat v zastoupení společníků Společnosti právní jednání v zadávacím řízení 
na Zakázku a v souvislosti s ním, zejména podepsat v zastoupení všech Stran 
čestná prohlášení a další dokumenty vyžadované Zadavatelem jako součást 
společné nabídky Stran, včetně návrhu Rámcové smlouvy a společné nabídky jako 
takové; 

(iii) Vykonávat v zastoupení společníků Společnosti právní jednání vůči Zadavateli; 

(iv) Vykonávat právní jednání v souvislosti s realizací Zakázky na základě Rámcové 
smlouvy a dle Rámcové smlouvy uzavřených realizačních dílčích smluv; 

(v) Přijímat povinnosti a pokyny pro a za každého ze společníků Společnosti; 

(vi) Přijímat platby od Zadavatele a distribuovat je mezi společníky Společnosti. 

5.3 Obchodní společnost KNAP tímto uděluje obchodní společnosti AVE CZ coby 
vedoucímu společníkovi Společnosti plnou moc k zastupování jako společníka 
Společnosti při všech právních jednáních v souvislosti se zadávacím řízením na 
Zakázku a výkonem práv a povinností z Rámcové smlouvy (jakož i z jednotlivých 
realizačních dílčích smluv uzavřených dle Rámcové smlouvy), zejména při všech 
právních jednáních uvedených v odst. 5.2 této Smlouvy.  

5.4 SUS PK tímto uděluje obchodní společnosti AVE CZ coby vedoucímu společníkovi 
Společnosti plnou moc k zastupování jako společníka Společnosti při všech právních 



jednáních v souvislosti se zadávacím řízením na Zakázku a výkonem práv a 
povinností z Rámcové smlouvy (jakož i z jednotlivých realizačních dílčích smluv 
uzavřených dle Rámcové smlouvy), zejména při všech právních jednáních uvedených 
v odst. 5.2 této Smlouvy.  

5.5 Obchodní společnost SAFEROAD tímto uděluje obchodní společnosti AVE CZ coby 
vedoucímu společníkovi Společnosti plnou moc k zastupování jako společníka 
Společnosti při všech právních jednáních v souvislosti se zadávacím řízením na 
Zakázku a výkonem práv a povinností z Rámcové smlouvy (jakož i z jednotlivých 
realizačních dílčích smluv uzavřených dle Rámcové smlouvy), zejména při všech 
právních jednáních uvedených v odst. 5.2 této Smlouvy. 

5.6 Strany sjednávají, že cenu za plnění dle Rámcové smlouvy (resp. jednotlivých realizačních 
dílčích smluv uzavřených na základě Rámcové smlouvy) bude Zadavateli účtovat vedoucí 
společník Společnosti, který je oprávněn a povinen vystavovat příslušné daňové doklady na 
cenu za plnění dle Rámcové smlouvy a jednotlivých realizačních dílčích smluv uzavřených 
na základě Rámcové smlouvy. 

6. REALIZACE ZAKÁZKY, ODPOVĚDNOST VŮČI ZADAVATELI A TŘETÍM 
OSOBÁM 

6.1 Strany se tímto zavazují plnit své dluhy a povinnosti vůči Zadavateli i třetím osobám 
společně a nerozdílně. Strany budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoli 
právních vztahů vzniklých v souvislosti se Zakázkou zavázány společně a nerozdílně, a to 
po celou dobu plnění Zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z 
realizace Zakázky.  

6.2 Každá ze Stran je tak povinna plnit své povinnosti vůči Zadavateli a třetím osobám po celou 
dobu plnění Zakázky tak, jako by byla vůči Zadavateli nebo třetím osobám zavázána sama; 
následné vypořádání práv a povinností mezi Stranami tím není dotčeno. 

6.3 Konkrétní rozdělení činností při plnění Zakázky mezi jednotlivé Strany, jakož i podrobnější 
úprava práv a povinností Stran v souvislosti s činností Společnosti a realizací Zakázky bude 
předmětem samostatné dohody Stran. Jakákoli dohoda Stran o jejich podílení se na realizaci 
Zakázky ve smyslu tohoto odst. 6.3 této Smlouvy je však pouze úpravou vzájemných práv a 
povinností Stran v rámci Společnosti a nemá v žádném případě vliv na solidární 
odpovědnost Stran ve smyslu odst. 6.1 této Smlouvy za plnění Zakázky vůči Zadavateli a 
třetím osobám. 

7. PROHLÁŠENÍ STRAN 

7.1 Každá ze Stran prohlašuje a zavazuje se, že nepodá v zadávacím řízení, jehož předmětem je 
Zakázka, samostatnou nabídku ani nabídku společnou s jinými dodavateli. 

7.2 Každá ze Stran se rovněž zavazuje, že nebude poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný 
dodavatel ucházející se o Zakázku prokazuje splnění kvalifikace. 

7.3 Strany prohlašují, že jsou jim známy informace o Zakázce, tak jak byly do dne uzavření této 
Smlouvy oznámeny Zadavatelem.  

8. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 



8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi Stranami. 

8.2 Tato Smlouva včetně příloh se povinně uveřejňuje prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 
Sb.“). Smluvní strany potvrzují, že Smlouva neobsahuje obchodní tajemství žádné z nich, a 
že žádnou část Smlouvy nevyloučily z uveřejnění s výjimkou osobních údajů, které se dle ust. 
§ 3 odst. 1 zákona o registru smluv a ve smyslu ust. § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, neuveřejňují. 

8.3 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb. 

8.4 Společnost vzniká nabytím účinnosti této Smlouvy a zakládá se na dobu určitou, a to ode 
dne účinnosti této Smlouvy do dne, kdy budou úplně a řádně splněny dluhy a povinnosti 
společníků Společnosti vůči Zadavateli vzniklé v souvislosti s účastí společníků Společnosti 
v zadávacím řízení na Zakázku a/nebo z Rámcové smlouvy uzavřené mezi Zadavatelem a 
společníky Společnosti (včetně povinností z odpovědnosti za vady díla dle Rámcové 
smlouvy) a/nebo vzniklé z kterékoli dílčí realizační smlouvy uzavřené mezi Zadavatelem a 
společníky Společnosti na základě Rámcové smlouvy. Nedosažením dohody Stran o obsahu 
společné nabídky není dotčena existence Společnosti ani zmařen účel této Smlouvy. 

8.5 V případě, že Rámcová smlouva bude uzavřena s jiným uchazečem než se společníky 
Společnosti a nebudou podány přezkumné či opravné prostředky ve smyslu odst. 3.1(v) této 
Smlouvy, je kterákoli ze Stran oprávněna ze Společnosti vystoupit s okamžitou účinností. 

8.6 Zruší-li Zadavatel zadávací řízení, jehož předmětem je Zakázka, zaniká Společnost 
okamžikem marného uplynutí lhůty k podání námitek proti příslušnému úkonu Zadavatele. 
Pro vyloučení pochybností smluvní Strany sjednávají, že bude-li příslušný úkon Zadavatele 
při zadávání Zakázky (tedy rozhodnutí o zrušení) na základě návrhu podroben přezkumu ve 
správním řízení, případně v následném soudním řízení, zaniká Společnost konečným 
potvrzením správnosti napadeného rozhodnutí Zadavatele, a to právní mocí správního, či 
soudního rozhodnutí, které nebude možné napadnout řádným, ani mimořádným opravným 
prostředkem.  

8.7 Zánikem Společnosti či této Smlouvy není dotčena odpovědnost společníků Společnosti vůči 
Zadavateli a třetím osobám ve smyslu čl. 6 této Smlouvy. 

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1 Případná nicotnost, neplatnost, neúčinnost či nevynutitelnost některých ustanovení Smlouvy 
nemá vliv na existenci, platnost, účinnost či vynutitelnost ostatních ustanovení, pokud lze 
nicotná, neplatná, neúčinná či nevynutitelná ustanovení od ostatních ustanovení oddělit, a to 
za předpokladu, že lze předpokládat, že by k právnímu jednání došlo bez nicotné, neplatné, 
neúčinné či nevynutitelné části právního jednání, pokud by Strana nicotnost, neplatnost, 
neúčinnost či nevynutitelnost takového právního jednání včas rozpoznala; v takovém 
případě bude dané ustanovení nahrazeno příslušným nejblíže použitelným platným, účinným 
či vynutitelným ustanovením podle práva České republiky. 

9.2 Strany se zavazují dbát dobrého jména všech Společníků a zavazují se vyvarovat veškerých 
činností, které by mohly dobré jméno kteréhokoliv Společníka poškodit. 

9.3 Tato Smlouva se uzavírá podle právních předpisů České republiky.  

9.4 Změní-li se po uzavření Smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle Smlouvy stane pro 



některou ze Stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit dluh. 

9.5 Ustanovení § 1747 Občanského zákoníku se nepoužije. 

9.6 Ustanovení druhé věty § 1764, ustanovení § 1765 a § 1766 Občanského zákoníku se 
nepoužijí. Strany vylučují aplikaci § 2739 odst. 1 druhá věta Občanského zákoníku. 

9.7 Strany sjednávají, že v rámci smluvního vztahu založeného touto Smlouvou mají ustanovení 
zákona, jež nemají donucující účinky, přednost před zvyklostmi. Ustanovení § 558 odst. 2, 
věty druhé Občanského zákoníku se nepoužije. 

9.8 Tato Smlouva může být uzavřena výhradně v písemné formě, a to teprve v okamžiku, kdy se 
Strany dohodnou na celém jejím obsahu, včetně všech jejích náležitostí.  

9.9 Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen prostřednictvím vzestupně číslovaných 
písemných dodatků, které jsou jako takové označeny a podepsány všemi Stranami; dodatky 
k této Smlouvě nelze uzavřít ústně či konkludentně. 

9.10 Tato Smlouva je sepsána v pěti stejnopisech v českém jazyce s platností originálu, z nichž 
obdrží každá ze Stran po jednom stejnopise a jeden stejnopis bude součástí společné nabídky 
Stran v zadávacím řízení na Zakázku. Ustanovení předchozí věty se nepoužije, bude-li tato 
Smlouva Stranami podepsána kvalifikovanými elektronickými podpisy jednotlivých stran; 
v takovém případě obdrží každá ze Stran tuto Smlouvu v elektronickém formátu pdf 
s kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců každé ze Stran a takto 
podepsaná Smlouva v elektronickém formátu bude předložena i jako součást společné 
nabídky Stran. 

9.11 Strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem, 
což stvrzují svými podpisy. 

 
 

V ___________ dne __________.2019 V ___________ dne __________.2019 
  

 
 

_______________________ _______________________ 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. KNAP HOLDING, SE 

 
 
 
 

V ___________ dne __________.2019 V ___________ dne __________.2019 
  

 
 

_______________________ _______________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 

příspěvková organizace 
SAFEROAD Czech Republic s.r.o. 

 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 


