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            204/2019-12201 

O B J E D N Á V K A 
Číslo objednávky: 17ZA-002926 

Název objednávky: SA – Pasportizace kanalizace – D1, křižovatka Modletice 

 
Objednatel: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

SSÚD 1 Mirošovice,  

Hlavní 199, 251 66 Senohraby 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

 

 

Dodavatel: 

MAT Domoušice s. r. o. 

Domoušice 233, 439 68 Domoušice 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  
IČO: 24764582 

DIČ: CZ24764582 

Kontaktní osoba:  

 

 

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 

splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 

náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 

za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže. 

Místo poskytnutí služeb: dálnice D1, křižovatka Modletice 

Kontaktní osoba Objednatele:  

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD 1 Mirošovice, Hlavní 199, 251 66 Senohraby. 

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem 

na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne 

doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb 

Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 

platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné 

zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se 

Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně 

vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, 

k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s 

uveřejněním objednávky a jejího potvrzení 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“), Objednatelem. 

Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn 

kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné 

výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty 

nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících. 
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Objednáváme u Vás: provedení sběru a zpracování dat uzlů uzavřeného (trubního) odvodnění 

(šachty, uliční a horské vpusti), výtokových objektů, a zjištění polohy identifikačních znaků 

otevřených objektů odvodnění (DUN, RN, ORL, atd.). Výstupy budou zpracovány v souladu 

s datovým předpisem pro sběr a evidenci pasportizace odvodnění.  

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění poskytněte ve lhůtě do 10. 12. 2019. 

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 199 888,00 Kč / 241 864,48 Kč 

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku podepíše a zašle 

písemně 3x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na adresu Objednatele. Následně obdrží 2 

vyhotovení podepsaná oběma Smluvními stranami Objednatel a 1 vyhotovení podepsaná 

oběma Smluvními stranami Dodavatel. 

 

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:  

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb 

Příloha č. 2 – Položkový rozpis Ceny Služeb 

 

V Mirošovicích dne 8.11.2019 V Domoušicích dne 8.11.2019 

Za Objednatele: Za Dodavatele: 

 

 

 

Podpis oprávněné osoby Podpis oprávněné osoby 
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Příloha č. 1 

Specifikace služeb 

 

Podrobná specifikace služeb:  

Jedná se o provedení pasportizace kanalizace na dálnici D1 v prostoru křižovatky Modletice, 

úsek ve správě SSÚD č.1 Mirošovice. Předmětem díla je provedení sběru a zpracování dat uzlů 

uzavřeného (trubního) odvodnění (šachty, uliční a horské vpusti), výtokových objektů, a zjištění 

polohy identifikačních znaků otevřených objektů odvodnění (DUN, RN, ORL, atd.). Výstupy 

budou zpracovány v souladu s datovým předpisem pro sběr a evidenci pasportizace odvodnění. 

Přesný rozsah a konkrétní místa prací budou určeny na základě požadavku SSÚD. 

Dokumentace pasportizace jednotlivých vrstev pasportů odtokového hospodářství bude vždy 

zpracována v digitální podobě. 

Bude odevzdána v rozsahu: 

1 x kompletní tištěné paré obsahující technickou zprávu, výkresy v měřítku 1:1000, popisné 

tabulky s atributy prvků a fotografií 

2 x uzavřené DVD obsahující všechny soubory vč. fotografií v editovatelné podobě. 

 

1. Místem realizace služeb je dálnice D1 – křižovatka Modletice. 

 

2. Fakturace bude provedena v souladu s Přílohou č. 2 – Položkový rozpis Ceny Díla na základě 

potvrzení pracovních výkazů skutečně provedených prací, oběma smluvními stranami. 

 

3. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy s termínem 

dokončení do 10.12.2019 

 

4. Veškeré práce budou prováděny za krátkodobých dopravních opatření, které zajistí 

Objednatel a budou realizovány v souladu s Rozhodnutím MD – OPK č. j. 720/2018-120-

SSU/2 ze dne 2.1.2019  dle příručky „Označování pracovních míst na dálnicích a silnicích pro 

motorová vozidla, část 1. – volná trasa“.  

 

5. Poskytovatel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 

8 Směrnice GŘ č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3) zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici 

hlásit zástupci Objednatele.  Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní 

předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 

zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD  ČR č. 4/2007 Pravidla 

bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, příkazu GŘ ŘSD č. 23/2014 Zavedení typových 

technologických postupů při práci na komunikaci za provozu – Provozních směrnic, veřejně 

dostupné na stránkách xxx, oddíl Technické předpisy.  Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění 

prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše 

záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec zhotovitele ve spolupráci s vedoucím 

zaměstnancem objednatele a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 

Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 201/2010 Sb. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

http://www.rsd.cz/
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vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce 

Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.  

6. Poskytovatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali jedno 
či vícebarevných výstražných oděvů v jedné z barev dle ČSN EN ISO 20471 a splňující požadavky 
na třídu oděvu alespoň pro vzor B2 (dělníci při práci ve dne). Pro práce na nočním pracovišti 
třídu oděvu pro vzor D. Tyto oděvy musí být udržovány v potřebné čistotě a kvalitě to do takové 
míry, aby svým znečištěním a porušením neznemožňovaly správnou funkci retroflexních prvků.  

 
7. Poskytovatel podle §2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou 

vadou věci a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje a 
zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou 
schopna bezpečného provozu. 
 

8. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 
dálnicích a silnicích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo. 
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 Příloha č. 2 - Položkový rozpis Ceny Služeb    

      

 "SA - Pasportizace kanalizace - D1, křižovatka Modletice"    

  

Poř.č. Položka 
počet 

jednotek 
jednotková 
cena v Kč 

jednotka 
celková cena v 

Kč bez DPH 

1 

Sběr a zpracování dat uzlů uzavřeného (trubního) 
odvodnění (šachty, uliční a horské vpusti), výtokových 
objektů a zjištění polohy identifikačních znaků 
otevřených objektů odvodnění (DUN, RN, ORL) 

456 0,00 uzel 0,00 

2 

Dokumentace - vyhotovení výstupů ( 1x v tištěné 
podobě + 2x na digitálním médiu - DVD, Flash disk, 
externí HDD) 

1 0,00 kpl 0,00 

      

Cena celkem bez DPH 199 888,00 

DPH 21% 41 976,48 

Cena celkem s DPH 241 864,48 

      

Poznámka: Náklady na dopravu a ostatní související náklady zahrne Poskytovatel do jednotkových cen. 

      

      

      

      

Datom: 1.11.2019 

      

Razítko a podpis oprávněného zástupce Poskytovatele: 
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