
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 02PT-006252 
číslo smlouvy zhotovitele: 760608 26937 5 182

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: 
zastoupen:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:

(dále jen "objednatel") 

a

Skanska a.s.

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

kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen " dodav atel/zhotovitel")

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

Protože si objednatel přeje, aby Dílo „D l modernizace -  úsek 12, EXIT 90 Humpolec -  
EXIT 104 Větrný Jeníkov (2020)“, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 561 155 0006 
bylo realizováno dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na 
provedení a dokončení tohoto Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku 
ve výši 1 398 417 101,71 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 
262 71 303, CZ699004845

Název stavby Nabídková cena / 
Přijatá smluvní 
částka v Kě bez 

DPH

DPH v Kě Celková nabídková 
cena / Přijatá 

smluvní částka v Kě 
včetně DPH

(a) (b) (c) = (a) + (b)

„D l modernizace -  úsek 
12, EXIT 90 Humpolec -  
EXIT 104 Větrný Jeníkov 
(2020)“

1 398 417 101,71 293 667 591,36 1 692 084 693,07



kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu 
prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací 
dokumentací veřejné zakázky na stavební práce „D1 modernizace -  úsek 12, EXIT 90 
Humpolec -  EXIT 104 Větrný Jeníkov (2020)“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 
Z2019-026499 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále 
rovněž „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 

projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky
inženýrských staveb

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a 
projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky

inženýrských staveb

(f) Technická specifikace
(g) Výkresy a
(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací -  výkaz výměr
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
- Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
- Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Základní datum je  04. 10. 2019.

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 
Díla a odstranění vad na něm Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

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 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.

Objednatel si vyhrazuje možnost realizovat změnu v osobě dodavatele/zhotovitele v průběhu 
plnění Smlouvy, pokud budou naplněny podmínky pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany 
dodavatel e/zhotovitele nebo pro předčasné ukončení Smlouvy ze strany objednatele z důvodu 
porušení povinností dodavatel e/zhotovitele, a to buď cestou ukončení této Smlouvy a uzavření 
nové smlouvy, nebo cestou změny v osobě věřitele či dlužníka podle části čtvrté, hlavy I, dílu 
6, oddílu 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 
si pro takový případ vyhrazuje možnost uzavřít smlouvu na realizaci zbývající části předmětu 
plnění s dodavatelem, jehož nabídka se v původním zadávacím řízení na zadání tohoto 
smluvního plnění (dále také jako „původní zadávací řízení“) umístila jako další v pořadí v rámci 
provedeného hodnocení.

Cena za realizaci zbývající části plnění bude stanovena dle nabídky takového dodavatele 
podané v původním zadávacím řízení, upravená poměrně k míře rozpracovanosti předmětu 
plnění, a bude tak stanovena jako součin jednotkových cen tohoto dodavatele a množství 
nedokončených, respektive rozpracovaných jednotek. V případě uzavření nové smlouvy 
s dodavatelem, jehož nabídka se umístila jako další v pořadí v původním zadávacím řízení, 
bude doba pro uvedení stavby do provozu a doba pro dokončení Díla sjednána na základě doby, 
kterou nabídl ve své nabídce v rámci původního zadávacího řízení, přičemž bude upravena 
poměrně k míře rozpracovanosti předmětu plnění. Rozpracovanost ve smyslu tohoto odstavce 
bude určena znalecky.

Nový dodavatel musí splňovat kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci 
původního zadávacího řízení a musí splnit další podmínky na uzavření smlouvy stanovené 
v zadávací dokumentaci původního zadávacího řízení ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou 
s ohledem na předmět plnění stále relevantní. Tento postup Objednatel může uplatnit 
i opakovaně.

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

Sm louvaje 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, 
nej soudí součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu).

Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUIT K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH Il/TIÁŘEJÍCÍCH 
D ÚVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal

Datum: 2020.01.15 
07:53:23 +01'00'

Diaitálně codepsal:

Datum: 17.01.2020 12:22:23 +01:00



nr ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: 11624/21/19/21310-Kříž. Vyřizuje:

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel 
(dále jen „Zadavatel") v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem D l Modernizace, 
úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov (2020), ev. č. ve Věstníku veřejných 
zakázek Z2019-026499 (dále jen „Zakázka44), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), oznamuje, že 
rozhodl o výběru účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný 
dodavatel"):

Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín 

IČO: 26271303

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nej výhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti 
stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 
ZZVZ.

Příloha č. 1 -  Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 -  Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH ] UTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných 
zakázek a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky 02PT-006252

Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek Z2019-026499

Název veřejné zakázky
Dl Modernizace, úsek 12, EXIT 90 Humpolec - 
EXIT 104 Větrný Jeníkov (2020)

Druh řízení Otevřené řízení

Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND)

561 155 0006

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní 
firma/název/j méno, 

příjmení /právní 
forma účastníka

Sídlo/misto trvalého 
pobytu

IČO účastníka
Nabídková cena 

(v Kč bez DPH)

Délka 
záruční 

doby 
(v měs.)

Doba pro 
dokončení prací 

v rozsahu 
odpovídajícím 

Etapě 0 až 
3.B.1

v kalendářních 
dnech

Doba pro 
dokončení 

prací 
v rozsahu 

odpovídajícím 
Etapě 0 až4.B 
v kalendářních 

dnech

1. S T R A B A G  a.s.
K ačírkova 982/4 , 
158 00 P raha  5

60838744 1 633 285 915,36 120 140 266

2. M etrostav  a.s.
K oželužská 
2450 /4 , 180 00 
P raha 8

00014915 1 583 023 420,15 120 112 238

3.

„S polečn ost D l  úsek  12 E C S + F iresta“

Sídlo: E U R O V IA  CS, a.s., odštěpný  závod ob last M orava, závod  M orava j ih  V ídeňská 104, 619 00  Brno

S polečn ík  1:

E U R O V IA  C S, 
a.s.

N árodn í 138/10,
110 00 P raha 1 -  
N ové M ěsto

45274924

1 584 004 181,00 120 133 252S polečn ík  2:

F IR E ST A -
Fišer,
rekonstrukce, 
stavby  a.s.

M lýnská 388/68 , 
602 00 B rno, 

T rn itá
25317628
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4. Skanska a.s.
K řižíkova 682/34a, 
K arlín , 186 00 26271303 1 398 417 101,71 120 112 217
P raha 8

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Komise provedla 
hodnocení nabídek podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení 
nej výhodnější poměr nabídkové ceny a kvality. Kritérium hodnocení nej výhodnější poměr 
nabídkové ceny a kvality bylo hodnoceno ve vztahu k následujícím jednotlivým kritériím 
hodnocení a váhám, které představují podíl jednotlivých kritérií hodnocení na celkovém 
hodnocení:

Kritéria hodnocení Váha kritéria v celkovém hodnocení

Nabídková cena stavby v Kč bez DPH 75%

Délka záruční doby v měsících 10%

Doba pro dokončení prací v rozsahu 
odpovídajícím Etapě 0 až 3.B.1 v kalendářních 
dnech

5%

Doba pro dokončení prací v rozsahu 
odpovídajícím Etapě 0 až 4.B v kalendářních 
dnech

10%

Pro hodnocení nabídek v rámci jednotlivých kritérií hodnocení použila při jejich splnění komise 
bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé nabídce byla v rámci jednotlivých kritérií 
hodnocení přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci 
daného kritéria hodnocení. V případě kritéria hodnocení nabídková cena platí, že čím nižší 
nabídková cena, tím lepší bodové ohodnocení. V případě kritéria hodnocení délka záruční doby 
platí, že čím delší záruční doba, tím lepší bodové ohodnocení.
Nejvýhodnější nabídce (nabídce obsahující nejnižší nabídkovou cenu) v rámci kritéria 
hodnocení „Nabídková cena stavby v Kč bez DPH“, bylo přiděleno 100 bodů. Ostatním 
nabídkám byla přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru hodnoty 
nej výhodnější nabídky k hodnocené nabídce.

[nabídková cena nej výhodnější nabídky]
100 x ----------------------------------------------------------------------------------

[nabídková cena hodnocené nabídky]

Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „Délka záruční doby v mčsících“ byl časový úsek 
v měsících, o který účastníkem nabídnutá délka záruční doby pro všechny objekty, které jsou 
předmětem hodnocení v rámci tohoto kritéria hodnocení (viz Příloha k nabídce -  „Záruční 
doba41) překračuje minimální délku záruční doby požadovanou zadavatelem, která činí 60 
měsíců. Každé nabídce v rámci tohoto kritéria hodnocení byla přidělena bodová hodnota 
stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu měsíců, o který účastníkem nabídnutá záruční 
doba překračuje minimální záruční dobu 60 měsíců a (ii) čísla 60 (tj. rozdílu mezi maximálním
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(120) a minimálním (60) počtem měsíců). Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem 
činila 60 měsíců, byla nabídka účastníka v rámci příslušného kritéria hodnocení hodnocena 0 
body. Pokud délka záruční doby nabídnutá účastníkem činila méně než 60 měsíců, byl účastník 
vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích podmínek. Pokud délka záruční doby 
nabídnutá účastníkem činila 120 měsíců a více, obdržela nabídka účastníka v rámci příslušného 
kritéria hodnocení 100 bodů.

[počet měsíců, o který účastníkem nabídnutá záruční 
doba překračuje minimální záruční dobu]

100x 60

(tj. rozdílu mezi maximálním a minimálním počtem 
měsíců)

Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „Doba pro dokončení prací v rozsahu 
odpovídajícímu Etapě 0 až 3.B.1 v kalendářních dnech44 byl časový úsek v kalendářních 
dnech, o který je účastníkem nabídnutá doba kratší než zadavatelem požadovaná maximální 
doba, která činí 140 kalendářních dnů. Každé nabídce v rámci tohoto kritéria hodnocení byla 
přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu kalendářních dnů, 
o který je účastníkem nabídnutá „Doba pro dokončení prací v rozsahu odpovídajícímu Etapě 0 
až 3.B.1 v kalendářních dnech44 kratší než stanovená maximální „Doba pro dokončení prací 
v rozsahu odpovídajícímu Etapě 0 až 3.B.1 v kalendářních dnech44 140 kalendářních dnů a (ii) 
čísla 28 (tj. rozdílu mezi maximálním (140) a minimálním (112) počtem kalendářních dnů). 
Pokud „Doba pro dokončení prací v rozsahu odpovídajícímu Etapě 0 až 3.B.1 v kalendářních 
dnech44 nabídnutá účastníkem činila 140 kalendářních dnů, obdržela nabídka účastníka v rámci 
příslušného kritéria hodnocení 0 bodů. Pokud „Doba pro dokončení prací v rozsahu 
odpovídajícímu Etapě 0 až 3.B.1 v kalendářních dnech44 nabídnutá účastníkem činila více než 
140 kalendářních dnů, byl účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích 
podmínek. Pokud činila 112 kalendářních dnů a méně, obdržela nabídka účastníka v rámci 
příslušného kritéria hodnocení 100 bodů.

[počet kalendářních dnů, o který je  účastníkem nabídnutá
Doba pro dokončení prací v rozsahu odpovídajícímu 

1 0 0  x Etapě 0 až 3.B.1 kratší než stanovená maximální doba]

28

(tj. rozdílu mezi minimálním a maximálním počtem dnů)

Předmětem hodnocení kritéria hodnocení „Doba pro dokončení prací v rozsahu 
odpovídajícímu Etapě 0 až 4.B v kalendářních dnech44 byl časový úsek v kalendářních 
dnech, o který je účastníkem nabídnutá doba kratší než zadavatelem požadovaná maximální 
doba, která činila 266 kalendářních dnů. Každé nabídce v rámci tohoto kritéria hodnocení byla 
přidělena bodová hodnota stanovená násobkem čísla 100 a poměru (i) počtu kalendářních dnů, 
o který je účastníkem nabídnutá „Doba pro dokončení prací v rozsahu odpovídajícímu Etapě 0 
až 4.B v kalendářních dnech44 kratší než stanovená maximální „Doba pro dokončení prací 
v rozsahu odpovídajícímu Etapě 0 až 4.B v kalendářních dnech44 266 kalendářních dnů a (ii) 
čísla 49 (tj. rozdílu mezi maximálním (266) a minimálním (217) počtem kalendářních dnů).
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Pokud „Doba pro dokončení prací v rozsahu odpovídajícímu Etapě 0 až 4.B v kalendářních 
dnech44 nabídnutá účastníkem činila 266 kalendářních dnů, obdržela nabídka účastníka v rámci 
příslušného kritéria hodnocení 0 bodů. Pokud „Doba pro dokončení prací v rozsahu 
odpovídajícímu Etapě 0 až 4.B v kalendářních dnech44 nabídnutá účastníkem činila více než 266 
kalendářních dnů, byl účastník vyloučen ze zadávacího řízení pro nesplnění zadávacích 
podmínek. Pokud činila 217 kalendářních dnů a méně, obdržela nabídka účastníka v rámci 
příslušného kritéria hodnocení 100 bodů.

[počet kalendářních dnů, o který je účastníkem nabídnutá 
doba Doba pro dokončení prací v rozsahu odpovídajícímu 

1 0 0  x Etapě 0 až 4.B kratší než stanovená maximální doba]

49

(tj. rozdílu mezi minimálním a maximálním počtem dnů)

4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové
číslo

nabídky

Kritérium hodnocení: 
Nabídková cena (v Kč bez DPH)

Nabídková cena (v Kč bez DPH)
Váha kritéria 

(v%)
Počet bodů

Počet bodů po 
přepočtení vahou 

kritéria

1. 1 633 285 915,36 75% 85,62 64,21

2. 1 583 023 420,15 75% 88,34 66,25

3. 1 584 004 181,00 75% 88,28 66,21

4. 1 398 417 101,71 75% 100,00 75,00

Pořadové
číslo

nabídky

Kritérium hodnocení: 
Délka záruční doby (v měsících)

Délka záruční doby 
(v měs.)

Hodnocený počet 
měsíců délky záruční 

doby1

Váha kritéria 

(v %)
Počet bodů

Počet bodů po 
přepočtení vahou 

kritéria

1. 120 60 10% 100 10

2. 120 60 10% 100 10

1 Počet měsíců, o který nabídnutá délka záruční doby překračuje zadavatelem požadovanou minimální (60 měsíců)
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3. 120 60 10% 100 10

4. 120 60 10% 100 10

Pořadové
číslo

nabídky

Kritérium hodnocení:
Doba pro dokončení prací v rozsahu odpovídajícím Etapě 0 až 3.B.1 v kalendářních dnech

Doba pro dokončení 
prací v rozsahu 

odpovídajícím Etapě 
0 až 3.B.l

v kalendářních dnech

Hodnocený počet 
kalendářních dnů doby 

pro dokončení prací 
(etapa 0-3.B.1)2

Váha kritéria 
(v%)

Počet bodů
Počet bodů po 

přepočtení vahou 
kritéria

1 . 140 0 5% 0 0

2. 112 28 5% 100 5

3. 133 7 5% 25 1,25

4. 112 28 5% 100 5

Pořadové
číslo

nabídky

Kritérium hodnocení:
Doba pro dokončení prací v rozsahu odpovídajícím Etapě 0 až 4.B v kalendářních dnech

Doba pro dokončení 
prací v rozsahu 

odpovídajícím Etapě 
0 až 4.B

v kalendářních dnech

Hodnocený počet 
kalendářních dnů doby 

pro dokončení prací 
(etapa 0-4.B)3

Váha kritéria 

(v%)
Počet bodů

Počet bodů po 
přepočtení vahou 

kritéria

1. 266 0 10% 0 0

2. 238 28 10% 57,14 5,71

3. 252 14 10% 28,57 2,86

4. 217 49 10% 100 10

2 Počet kalendářních dnů, o který je účastníkem nabídnutá doba pro dokončení prací v rozsahu odpovídajícímu Etapč 0-3.B.l kratší než 
zadavatelem požadovaná maximální doba, která činí 140 kalendářních dnů.

3 Počet kalendářních dnů, o který' je účastníkem nabídnutá doba pro dokončení prací v rozsahu odpovídajícímu Etapě 0-4.B kratší než 
zadavatelem požadovaná maximální doba, která činí 266 kalendářních dnů.
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Pořadové
číslo
nabídky

Výsledek hodnocení nabídek-  

pořadí nabídek po provedeném hodnocení

Celkový
počet
bodů

Pořadí 
nabídek po 
provedené 
m
hodnocení

Nabídková cena (v 
Kč bez DPH)

Počet 
bodů (po 
přepočten 
í vahou 
kritéria)

Délka 
záruční 
doby 
(v měs.)

Počet bodů 
(po
přepočtení
vahou
kritéria)

Doba pro
dokončení
prací
v kalendářních 
dnech (etapa 
0-3.B.1)

Počet 
bodů (po 
přepočten 
í vahou 
kritéria)

Doba pro
dokončení
prací
v kalendářníc 
h dnech 
(etapa 0- 
44 B)

Počet bodů 
(po
přepočtení
vahou
kritéria)

1. 1 633 285 915,36 64,21 120 10 140 0 266 0 74,21 4.

2. 1 583 023 420,15 66,25 120 10 112 5 238 5,71 86,97 2.

3. 1 584 004 181,00 66,21 120 10 133 1,25 252 2,86 80,32 3.

4. 1 398 417 101,71 75,00 120 10 112 5 217 10 100,00 1.

Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

V Praze dne 11. 11. 2019
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VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI 
VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „směrnice“) a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 2 * * * * * * 09

Číslo veřejné zakázky 02PT-006252

Ev. číslo Věstníku veřejných 
zakázek

Z2019-026499

Název veřejné zakázky
D1 Modernizace, úsek 12, EXIT 90 Humpolec - 
EXIT 104 Větrný Jeníkov (2020)

Druh řízení Otevřené řízení

Evidenční číslo 
ISPROFIN/ISPROFOND

561 155 0006

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno 
a příjmení vybraného dodavatele

Identifikační údaje vybraného dodavatele

Skanska a.s.
sídlo: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 
IČO: 26271303

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení 
údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní 
způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

§ 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ:
Certifikátem SILMOS-Q s.r.o. vydaný Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a
schválený Ministerstvem pro místní rozvoj ze dne 14. 12. 2018, kterým dodavatel
prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.
Výpis z obchodního rejstříku pro Skanska a.s. vydaný Městským soudem v Praze dne 03.
09. 2019.

2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Certifikátem SILMOS-Q s.r.o. vydaný Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a 
schválený Ministerstvem pro místní rozvoj ze dne 14. 12. 2018, kterým dodavatel 
prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) 
ZZVZ pro oprávnění k podnikání v předmětu Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, 
Projektová činnost ve výstavbě a dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ pro prokázání odborné



způsobilosti v oboru dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, zeměměřická 
činnost.
§ 77 odst. 1 ZZVZ:
Výpis z obchodního rejstříku pro Skanska a.s. vydaný Městským soudem v Praze dne 03. 
09. 2019.
§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:
Čestné prohlášení, ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel disponuje osobami, jejichž 
prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby

/ mosty a inženýrské konstrukce
zeměměřické činnosti podepsané ze dne 21.11.
2019.

Osvědčení o autorizaci č. 29781 pro autorizovaného inženýra
v oboru dopravní stavby vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 17. 04. 2009.

Osvědčení o autorizaci č. 29843 pro autorizovaného inženýra v oboru
mosty a inženýrské konstrukce vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 17. 04. 2009.

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností č. 2196/03 v rozsahu 
§ 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb. pro vydané Českým úřadem
zeměměřickým a katastrálním dne 29. 10. 2003.

2.3. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:
Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího 
řízení ze dne 21. 11. 2019 podepsaný včetně osvědčení objednatelů
o řádném poskytnutí a dokončení nej významnějších z těchto prací:



§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:
Čestné prohlášení o odborném personálu za osobu podepsaný

ze dne 21. 11. 2019, zajišťující odbornou
způsobilost v oboru dopravní stavby -  stavbyvedoucí, 19 let odborné praxe, Osvědčení o 
autorizaci číslo 29781 -  autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, v pozici 
stavbyvedoucí, kde působil na těchto stavbách:

Poměr u dodavatele -  pracovněprávní, zaměstnanec účastníka zadávacího řízení. Úroveň 
znalosti jazyka českého -  rodilý mluvčí.

Čestné prohlášení o odborném personálu za osobu podepsaný
ze dne 21. 11. 2019, zajišťující odbornou způsobilost

v oboru mosty a inženýrské konstrukce -  zástupce stavbyvedoucího, 38 let odborné praxe, 
Osvědčení o autorizaci číslo 29843 -  autorizovaný technik v oboru mosty a inženýrské 
konstrukce, v pozici zástupce stavbyvedoucího, kde působil na těchto stavbách:

Poměr u dodavatele -  pracovněprávní, zaměstnanec účastníka zadávacího řízení. Úroveň 
znalosti jazyka českého -  rodilý mluvčí.

Čestné prohlášení o odborném personálu za osobu podepsaný
ze dne 21. 11. 2019, -  úřední oprávnění pro ověřování

výsledků zeměměřických činností, 22 let odborné praxe, Úřední oprávnění pro ověřování 
výsledků zeměměřických činností č. 2196/03.
Poměr u dodavatele -  pracovněprávní, zaměstnanec účastníka zadávacího řízení. Úroveň 
znalosti jazyka českého -  rodilý mluvčí.

Čestné prohlášení o odborném personálu za osobu podepsaný
ze dne 21. 11. 2019, zajišťující odbornou způsobilost v oboru

dopravní stavby, specializace nekolejová doprava -  vedoucí čety pokládky 
cementobetonového krytu, 29 let odborné praxe, Osvědčení o autorizaci číslo 29815, v 
pozici vedoucí čety pokládky cementobetonového krytu, kde působil na těchto stavbách:



Poměr u dodavatele -  pracovněprávní, zaměstnanec účastníka zadávacího řízení. Úroveň 
znalosti jazyka českého -  rodilý mluvčí.
§ 79 odst. 2 písm. e) ZZVZ
Doložen Certifikát ISO -  STAVCERT, vydán 05. 10. 2018, platný do 30. 09. 2020.

2.4. Ekonomická kvalifikace dle § 78 ZZVZ

§ 78 odst. 1 ZZVZ

Celkový roční obrat dodavatele za poslední tři uzavřená, bezprostředně předcházející účetní 
období min. 1000 mil. Kč bez DPH -  doloženo Čestným prohlášením dodavatele ke splnění 
ekonomické kvalifikace, vydaný 21. 11.2019a podepsaný Doložením
Výkazu zisku a ztrát za období 2016, 2017, 2018 a dále zapsáním do Certifikátu vydaným 
v rámci systému certifikovaných Dodavatelů ze dne 14. 12. 2018 s platností do 13. 12. 2019.

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky 
nebo kvalifikaci dodavatele:

Smlouva o zajištění dodávek směsí ze dne 18. 11. 2019 uzavřená mezi Skanska a.s., IČO: 
26271303 a Českomoravský štěrk, a.s., IČO: 25502247, dodávky v minimálním množství 
15 tisíc m3 kameniva pro vozovkové vrstvy ze štěrkodrti na realizaci veřejné zakázky dle 
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách.

Čestné prohlášení o tom, že dodavatel disponuje požadovaným množstvím stavebních 
strojů ze dne 21. 11. 2019 k 29. 01. 2019, podepsaná

finišer pro pokládku cementobetonového krytu vozovky, typ: Wirtgen SP500

finišer pro pokládku cementobetonového krytu vozovky, typ: Wirtgen SP 1500 
UB/SP

Závazný příslib vystavení bankovní záruky -  Příslib bankovní záruky za zajištění splnění 
smlouvy č. 1907426029 ze dne 20. 11. 2019, který je
v souladu se Smluvními podmínkami a splňuje požadavky zadavatele.

Závazný příslib vystavení bankovní záruky -  Příslib bankovní záruky za zálohu č. 06376- 
02-0100484 ze dne 20. 11.
2019, který je v souladu se Smluvními podmínkami a splňuje požadavky zadavatele.

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické 
podobě.



DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: 

PRO:
DODAVATEL:

D1 modernizace -  úsek 12, EXIT 90 Humpolec -  EXIT 104 Větrný 
Jeníkov (2020)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 
Skanska a. s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 
IČO: 262 71 303

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 
zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, 
Soupisu prací - výkazu výměr, Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást 
Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto 
Nabídkou za následující cenu:

Název Díla
Nabídková cena 
v Kč bez DPH

DPH v Kč
Celková nabídková 

cena v Kč včetně 
DPH

(a)
(b) = DPH z

ceny (a)
(c) = (a) + (b)

D1 modernizace -  úsek 12, 
EXIT 90 Humpolec -  EXIT 
104 Větrný Jeníkov (2020)

1 398 417 101,71 293 667 591,36 1 692 084 693,07

Součástí této Nabídky je soupis prací -  výkaz výměr obsahující položkové ceny jednotlivých 
položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou 
závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci 
zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých dílčích hodnotících kritérií:

Kritérium hodnocení
Váha kritéria 

v celkovém 
hodnocení

Hodnota

Nabídková cena stavby v Kč bez DPH 75 %
1 398 417 101,71 

Kč bez DPH

Délka záruční doby v měsících 10 %
120

měsíců
Doba pro dokončení prací v rozsahu 
odpovídajícím Etapě 0 až 3.B.1 
v kalendářních dnech

5 %
112

kalendářních dnů



Doba pro dokončení prací v rozsahu 
odpovídajícím Etapě 0 až 4.B 
v kalendářních dnech

10 %
217

kalendářních dnů

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), platit po celou dobu běhu 
zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva o dílo
(b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru dodavatele)
(c) Dopis nabídky, Příloha k nabídce
(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky
(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
(f) Technická specifikace
(g) Výkresy
(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Oceněný soupis prací -  Výkaz výměr
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (formulář 2.3.2.)
- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.3.)
- Přehled technického vybavení (formulář 2.3.4.)
- Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s 
prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo 
v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení 
o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou 
Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, 
jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. 

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami 
shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od 
Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto 
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 bereme na vědomí, že 
uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen 
elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a 
rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, 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.



PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: D1 modernizace -  úsek 12, EXIT 90 Humpolec -  EXIT 104 Větrný Jeníkov 
(2020)

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem -  Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro 
výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa 
Objednatele

1.1.2.2, 1.3
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa 
Zhotovitele

1.1.2.3, 1.3

Skanska a.s., Křižíkova 682/34a,
Karlín, 186 00 Praha 8 
Doručovací adresa: Skanska a.s., závod 
Inženýrské stavitelství Morava, Bohunická 133/50, 
619 00 Brno

Jméno a adresa 
Správce stavby

1.1.2.4 , 1.3
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Doba pro dokončení 
Díla

1.1.3.3
105 kalendářních dnů po uplynutí doby uvedené 
v Pod-článku 1.1.3.10 této Přílohy k nabídce

Doba pro uvedení 
stavby do provozu

1.1.3.10
217 + 119 = 336 kalendářních dnů bez zimní 
technologické přestávky dle definice v Technické 
specifikaci

Záruční doba 1.1.3.7

(a)
Záruční doba činí 120 měsíců pro všechny objekty 
řady 100, 200 a 300 s výjimkou:
(i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a 
300 v rozsahu dle přílohy č. 9 zadávací 
dokumentace - Výkresy, u nichž je délka Záruční 
doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce 
stanovena fixně v délce 60 měsíců,
(ii) těch materiálů / zařízení / technologických 
zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, 
pro něž je v Technické specifikaci uvedena 
Záruční doba přesahující 60 měsíců (dle řádku (b) 
této Přílohy k nabídce [viz řádek (b) této Přílohy k 
nabídce níže],



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

(iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro 
které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické 
specifikace a
(iv) CB krytu vrstvy recyklace a cementové 
stabilizace (stmelené podkladní vrstvy pod 
cementobetonovým krytem dle přílohy č. 9 
zadávací dokumentace -  Výkresy), pro které je 
Objednatelem stanovena záruční doba 120 měsíců.
(b)
Záruční doba materiálů / zařízení / 
technologických zařízení / prací, pro něž je 
v Technické specifikaci uvedena Záruční doba 
přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční 
doby uvedené v Technické specifikaci u 
příslušného materiálu / zařízení / technologického 
zařízení / práce.

(c)
Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní 
stavební objekty, materiály / zařízení / 
technologická zařízení / práce, které nepodléhají 
rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně 
předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy 
k nabídce.

Náklady
1.1.4.3

Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro 
ověřování a kvantifikaci finančních nároků 
uplatněných ze smluvních závazkových vztahů 
vydané SFDI z 15. 3. 2016, která je dostupná na 
www.sfdi.cz/poskytovani-informaci/metodiky/.
Popis definované Sekce (je-li taková):

Sekce 1.1.5.6 SO 12-451 - Ochrana kabelů O2 ve SDP dálnice 
D1

Dílo 1.1.5.8
D1 modernizace -  úsek 12, EXIT 90 Humpolec -  
EXIT 104 Větrný Jeníkov (2020)

Elektronické přenosové 
systémy

1.3 Datové schránky

Rozhodné právo 1.4
v

Právo České republiky
Rozhodnýjazyk 1.4 Čeština

http://www.sfdi.cz/poskytovani-informaci/metodiky/


Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

Jazyk pro komunikaci 1.4 Čeština
Doba pro přístup na 
staveniště

2.1
Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 
článku 8.1

Výše Zajištění splnění 
smlouvy

4.2
10 %  Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou 
bankovní záruky v listinné podobě

Záruka za odstranění 
vad

4.25
3 %  Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou 
bankovní záruky v listinné podobě

4.28 a)
Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod- 
článku 4.4
3.000.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení
Za nesplnění Postupného závazného milníku dle 
Pod-článku 4.29:

1.000.000 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele se splněním postupného závazného 
milníku pro případy uvedené dle bodu 4.29 a) 
Přílohy k nabídce;

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu

4.28 b)

2.000.000 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele se splněním postupného závazného 
milníku pro případy uvedené dle bodu 4.29 b) 
Přílohy k nabídce, pokud je délka prodlení 1 až 14 
dnů;

20.000.000 Kč za prodlení Zhotovitele se 
splněním postupného závazného milníku pro 
případy uvedené dle bodu 4.29 b) Přílohy 
k nabídce, pokud je délka prodlení větší nebo 
rovna 15 dnů1;

50.000 Kč za každou započatou hodinu prodlení 
Zhotovitele se splněním postupného závazného 
milníku pro případy uvedené dle bodu 4.29 c) 
Přílohy k nabídce.

4.28 c)
Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod- 
článku 4.31

1 P okud  b ude p rod len í Z ho tov ite le  v ě tš í nebo  rovno  15 dnů, b ude O b jed n a te lem  za  nesp lněn í postupného  
závazného  m iln íku  d le P o d -č lán k u  4 .29 b ) up la tn ěn a  sm luvn í sankce v  ce lkové v ý ši 14 x  2 .000 .000  K č + 
20 .000 .000  K č, tj. ce lkem  48 m il. K č.



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

100.000 Kč za každý případ porušení

4.28 d)
Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob 
dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec 
6.000.000 Kč za každý případ porušení

4.28 e)

Za nedodržení Doby pro dokončení 
250.000 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

4.28 f)

Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do 
provozu
500.000 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu

4.28 g)
Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 
11.4
100.000 Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková 
výše smluvních pokut

4.28 30 %  Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Postupné závazné 
milníky

4.29

Věcný milník:
a) Doba pro dokončení prací v rozsahu 
odpovídajícím Etapě 0 až 3.B.12 (dílčí hodnotící 
kritérium):
do 112 kalendářních dnů.

b) Doba pro dokončení prací v rozsahu 
odpovídajícím Etapě 0 až 4.B3 (dílčí hodnotící 
kritérium):

2 E tap a  výstavby  0, 3 .A  a  3.B .1 (dále je n  E tap a  0 až 3 .B .1) j e  d efinována v  p říloze  č. 9 zadávací dokum entace -  
V ýkresy  (část A .5 Z ásady  o rgan izace výstavby  a  SO 12-172.1 D IO , D opravně inžený rská  opatřen í). P ráce , k teré  
js o u  p řed m ětem  toho to  d ílč ího  k rité ria  hodnocení, b u d o u  zahájeny  D a tem  zahájen í p rac í oznám eným  dle P o d  - 
č lánku  8.1. S oučástí k aždé  etapy j e  i p řestav b a  dopravně inženýrského  opatřen í na  dáln ic i D 1 po  ukončen í 
v la stn ích  stavebn ích  prac í. E tapa  j e  ukončena v  o kam žiku  úp lného  dokončen í zm ěny  D opravně inženýrského  
opatřen í na  kon c i etapy  či u v ed en ím  dáln ice do p ro v o zu  b ez  dopravn ího  om ezení.

3 E ta p a  v ý stavby  0, 3.A , 3.B .1, 3 .B .2, 4 .A .1 , 4 .A .2  a  4.B  (dále je n  E tap a  0 až 4 .B ) j e  d efinována v  p říloze  č. 9 
zadávací dokum entace -  V ýkresy  (část A .5 Z ásady  organ izace  v ýstavby  a  SO 12-172.1 D IO , D opravně 
inžený rská  opatřen í). P ráce , k teré  js o u  p ředm ětem  toho to  d ílč ího  k rité ria  hodnocen í, b u d o u  zahájeny  D atem  
zahájen í p rac í oznám eným  d le  P od -č lán k u  8.1. S oučástí k aždé  etapy j e  i p řestav b a  dopravně inženýrského  
opatřen í na dáln ic i D 1 po  ukončen í v la stn ích  stavebn ích  prac í. E tap a  je  ukončena v  okam žiku  úp lného  
dokončen í zm ěny  D opravně inžený rského  opatřen í na  ko n c i etapy  či u v ed en ím  dáln ice  do p ro v o zu  bez  
dopravn ího  om ezení.



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

do 217 kalendářních dnů.

c) provedení instalace/odstranění/úpravy 
dočasných svodidel včetně souvisejících 
přípravných a dokončovacích prací v době do 54 
hodin; běh doby započne zahájením omezení 
provozu do jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv 
směru jízdy a bude ukončen odstraněním omezení 
provozu do jednoho jízdního pruhu v kterémkoliv 
směru jízdy; do uvedené lhůty nejsou zahrnuty 
přípravné a dokončovací práce spojené s instalací/ 
odstraněním/ úpravou dočasných svodidel, které 
nevyžadují omezení provozu do jednoho jízdního 
pruhu v kterémkoliv směru jízdy; 
pro instalace dočasných svodidel včetně 
souvisejících přípravných a dokončovacích prací 
na začátku etapy 3.A a pro odstranění dočasných 
svodidel včetně souvisejících přípravných a 
dokončovacích prací na konci etapy 3.A podle 
přílohy č. 9 zadávací dokumentace -  Výkresy (část 
A.5 Zásady organizace výstavby a SO 12-172.1 
DIO Dopravně inženýrská opatření) je výše 
uvedená lhůta stanovena pro každý jízdní pás 
dálnice zvlášť.

Definice
“Jmenovaného
poddodavatele”

5.1

Jmenovaným poddodavatelem Sekce/části Díla 
„SO 12-451 - Ochrana kabelů O2 ve SDP dálnice 
D1“ je Objednatelem určená společnost:
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČO 04084063

Právo na variaci 13.1
Postup při Variacích je součástí této Přílohy 
k nabídce.

Návrh na zlepšení 13.2 c) Vypuštěno bez náhrady.

Procento Podmíněných 
obnosů

13.5 b) (ii) Nepoužije se.

Úpravy v důsledku 
změn nákladů

13.8 Použije se.

Zálohová platba při 
zahájení stavebních 
prací

14.2
Maximálně 10 %  Přijaté smluvní částky (bez 
DPH), maximálně však 100 mil. Kč bez DPH



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 

Smluvních 
podmínek

Údaje

Zadržené částky 
z průběžné platby

14.6 c)
Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky 
dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25 
10 %  průběžné platby

14.6 d)
Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 
10 % průběžné platby

14.6 e)

Nepředložení aktualizovaného harmonogramu 
v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod- 
článku 8.3
10 % průběžné platby

14.6 f)
Nepředložení nebo neudržování v platnosti 
pojistné Smlouvy podle Článku 18 
10 % průběžné platby

Vydání potvrzení 
průběžné platby 
(maximální částka 
zadržených plateb)

14.6 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Měny plateb 14.15 Koruna česká

Výše pojistného plnění 18.2

Výše pojistného plnění musí ke každému 
okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň 
smluvní hodnoty do té doby provedených prací 
bez DPH

Minimální částka 
pojistného krytí

18.2 1 %  Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Způsob rozhodování 
sporů

20
Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 
soudem

Datum do kdy musí být 
jmenována DAB

20.2 Nepoužije se.

Počet členů DAB 20.2 Nepoužije se.
Jmenování (nedojde-li 
k dohodě) provede

20.3 Nepoužije se.



PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 
Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 
v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na 
základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu 
neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli 
pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou 
uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude 
vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.

(7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by 
hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 
Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních 
podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele 
schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až 
po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém 
listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce 
obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování 
(fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.





Ministerstvo dopravy

Smluvní podmínky pro 
VÝSTAVBU
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

Z V L Á Š T N Í  P O D M Í N K Y



Schváleno: MD-OPK, č. j.: 5/2016-120-TN/1 
ze dne 27. ledna 2016, s účinností od 1. února 2016

Vydání03/2019 -  Stavba: D1 Modernizace, úsek 12 EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov (2020)

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro vý
stavbu", 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první 
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Zvláštní podmínky

-Obecná ustanovení

1.1
Definice

1.1.1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smlouva 1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje".

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dopis o přijetí nabídky" je oznámení Objednatele o výběru nejvhodnější 
nabídky, přičemž Smlouva vznikne až podepsáním Smlouvy o dílo oběma 
Stranami."

1.1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení:
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb po
zemních komunikací (TKP) vydané Ministerstvem dopravy ve znění platném 
k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak 
jsou uvedeny v přílohách Smlouvy o dílo."

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS).“

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr" Soupis prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, sestavený podle Oborového třídníku stavebních konstruk
cí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopra
vy."

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:
„Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Práv
ní předpisy."

1.1.2  

Strany a osoby 1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o veřejných 
zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách."

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných 
zakázkách ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu 
(osoby) označenou (é) jako Zhotovitel v Dopise nabídky akceptovaném Ob
jednatelem a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této 
osoby nebo osob."

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:
„Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdoda
vatel" ve všech mluvnických formách a podobách."
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1.1.3

Data, zkoušky, 
lhůty a dokončení

1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zkoušky po dokončení" znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou 
obsaženy ve Smlouvě a provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, 
co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem."

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn.

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:
„Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce 
Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce 
do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Přílo
ze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení 
doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného 
milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze 
k nabídce."

1.1.4

Peníze a platby 1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, 
hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo 
mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů."

1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:
„Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 
4.25 (Záruka za odstranění vad)."

1.1.4.14 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.14:
„Záruka za zálohu" znamená záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 14.2 
(Zálohová platba )."

1.1.6 ------------------------

Další definice 1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:
„Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce 
před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vyda
ného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu 
ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s před
časným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 
10.5 (Předčasné užívání)."

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:
„Přístupové cesty" jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně 
přístupných pozemních komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších 
ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické specifikaci nebo ostat
ních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak."

1.2 ------------------------

Výklad Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku;
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk" je přiměřeným zis

kem 5 % Nákladů."
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Smlouva o dílo První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací doku
mentace."

1.7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postoupení Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli 
výhodu nebo prospěch z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:

a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit 
na budoucí vlastníky nebo majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí 
(v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo jed
notlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo 
částí Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých 
Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotovi
teli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný 
souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a

b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu 
druhé Strany a v souladu s platnými a účinnými Právními předpisy."

1.6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.8  

Péče o dokumenty V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci"
a jejich dodání vkládá závorka s textem „(lze i v elektronické podobě)".

Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípa
dě jejich kopie budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho 
pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební deník vedený 
Zhotovitelem podle zvláštních předpisů."

1.10  

Užívání dokumentů Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího
zhotovitele objednatelem znění:

„d) umožňovat udělení podlicence."

Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen předat Objednateli všechny verze zdrojo
vého kódu softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové 
i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto soft
waru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby 
anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo nava
zují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto soft
waru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní 

jakoukoli vadu počítačového programu či softwaru, k jejímuž odstranění 
je podle Smlouvy povinen; nebo

(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude 
po přezkoušení příslušné verze určenými zástupci obou Stran uložen 
ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojo
vého kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně 
ověřit neporušenost jejího uzavření."
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>jedrObjednatel

2.1

Právo přístupu Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:
na staveniště „Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zá

pise se uvede, že Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání 
a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště."

2.3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personál objednatele V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“.

Sp stavby

3.1

Povinnosti a pravomoc Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:
správce stavby „Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle

následujících Pod-článků těchto Podmínek:

a) 13.2 (Návrh na zlepšení) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní 
částku;

b) 8.4 (Prodlouženídoby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodlouženídoby pro uvedení 
do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku)."

3.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokyny správce stavby Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem 
do Stavebního deníku."

3.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výměna správce stavby V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“ .

3.6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kontrolní dny Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny):

„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další 
práce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce 
stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskyt
nout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena od
povědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První 
kontrolní den musí Správce stavby svolat do 28 dnů po Datu zahájení prací.“

3.7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Registr rizik Přidává se nový Pod-článek 3.7 (Registr rizik):
„Správce stavby, Objednatel a Zhotovitel mohou kdykoli spolu nebo samostatně svo
lat schůzku za účelem snížení rizika, aby mohli diskutovat jakýkoli problém nebo po
tenciální problém, který má vliv na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro dokončení. 
Schůzky se musí účastnit Zhotovitel a Správce stavby. Jakýkoli takový problém musí 
být zaznamenán Správcem stavby do registru rizik, který musí Správce stavby vést 
a aktualizovat. Na schůzce ke snížení rizika musí být v souladu se Smlouvou dohodnut
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postup vedoucí ke snížení vlivu problému na Smluvní cenu, kvalitu nebo Dobu pro do
končení. Cílem tohoto Pod-článku je společně najít optimální řešení a Správce stavby, 
Objednatel a Zhotovitel jsou k tomu povinni vynaložit maximální úsilí.“

Zh

4.1

Obecné povinnosti Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:
zhotovitele „Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce

stavby.“

Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující 
slova:
„, ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zho
tovitel odpovídá za všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby 
(RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 
občanského zákoníku není dotčeno."

Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:

(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení" a dále 
veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu a užívání 
a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu 
s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl 
Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat 
a opravovat; a

(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem 
v odborném zacházení, zejména provozu a údržbě, s technologickými 
objekty a celky tvořícími součást Díla.

Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Pře
vzetí díla a sekcí), dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci 
stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle bodu (ii).“

Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu infor
mační tabulí k označení Stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifi
kačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznáme
ní zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to 
podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí 
o spolufinancování Stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava 
bude informační tabule upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala poža
davkům Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel 
je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu pro
vádění Díla až do uplynutí půl roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 
požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 
zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz
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Zajištění splnění 
smlouvy

hodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“

Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky a ve výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena 
částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli do 28 dní po uzavření Smlouvy 
nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí 
být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je 
součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den 
jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede 
a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 
4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum 
její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo 
poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před 
datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit 
platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku 
za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objed
natel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předcho
zích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou část
ku bankovní záruky,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy 
objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po do
hodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objed
natelem).

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě po
vinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní 
služby), které jsou následkem nároku z bankovní záruky v rozsahu, v kterém Objedna
tel nebyl k nároku oprávněn.

Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii 
Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele 
Záruku za odstranění vad.

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční 
prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, 
která bankovní záruku vydala.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje
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neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpoví
dat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené 
v Příloze k nabídce za prodlení Zhotovitele s udržováním této bankovní záruky v plat
nosti."

4.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podzhotovitelé Na konec Pod-článku 4.4 se přidávají následující odstavce:
„Zhotovitel je za všech okolností povinen prověřit a zajistit, že žádný z jeho Podzhoto- 
vitelů ani dodavatelů na nižších úrovních subdodavatelského řetězce, který pro Zhoto
vitele případně zpracovává realizační dokumentaci stavby nebo se na jejím zpracování 
podílí, v žádném časovém okamžiku pro Objednatele nezpracovával projektovou do
kumentaci pro provedení stavby, nebo nebude vykonávat autorský dozor nebo funkce 
Správce stavby ve vztahu k téže Stavbě.

V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 
uvedené v Příloze k nabídce a bezodkladně zjednat nápravu."

4.6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spolupráce Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle 
tohoto odstavce je uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,"

Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Státního fondu dopravní infrastruk
tury, Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, au- 
ditního orgánu, finančních orgánů, platebního a certifikačního orgánu, Řídícího orgánu 
a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů 
Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí 
poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných 
pro tyto kontroly."

4.7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vytyčení První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruk
tury v místě jejich střetu se Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os 
a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem stavby. 
Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli 
chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou 
v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny."

4.8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezpečnost práce Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud exis
tují) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí 
být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednate
le v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě 
staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) musí mít k dispozici příslušný předpis 
Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměst
nanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.
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Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozem
ních komunikacích za provozu jsou:

1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, tý
kající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technic
kých zařízení a v případě staveb ŘSD ČR i příslušný předpis Objednatele.

2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.

3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště pí
semné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.

4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a na
opak.

5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat 
záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci 
s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními před
pisy.

6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v po
vaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.

7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním pro
vedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného pro
vozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpeč
nosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhoto
vitele podle Smlouvy."

4.9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajištění kvality První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí do 10 dnů po uzavření Smlouvy předložit Správci stavby doklad o za
vedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti 
v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní po
žadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání."

4.15 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Přístupové cesty Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty 
na Staveniště, které bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních 
komunikací včetně dokladu o projednání těchto Přístupových cest (je-li takové projed
nání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich 
použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.

Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné po
zemní komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokla
du o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li takovéto projednání 
nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich po
užitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní 
komunikace se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem 
výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících sou
část Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací 
Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto ko
munikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu.
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Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 
způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny 
od vzniku každého takového znečištění.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných 
pozemních komunikací staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel 
povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití Přístupových cest před veřejně 
přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné 
pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 
staveništní dopravy. Zajištění odpovídajícího stavebně-technického stavu veřejně pří
stupných pozemních komunikací pro vedení staveništní dopravy je povinností Zhoto
vitele. V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry 
a stavebně-technickým stavem nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zho
tovitel je povinen na své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozem
ních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání."

4.21  

Zprávy o postupu prací Na konec Pod-článku 4.21 se přidává následující pod-odstavec:
„i) informaci o veškerých Nákladech podle Pod-článku 1.9 (Zpožděné výkresy 

a pokyny), Pod-článku 2.1 (Právo přístupu na staveniště), Pod-článku 4.7 (Vyty
čeni), Pod-článku 4.24 (Archeologické a další nálezy na staveništi), Pod-článku
7.4 (Zkoušení), Pod-článku 8.9 (Důsledky přerušení), Pod-článku 16.1 (Opráv
nění zhotovitele přerušit prácí), Pod-článku 19.4 (Důsledky vyšší moci), k jejichž 
úhradě je podle Smlouvy povinen Objednatel a o kterých lze předpokládat, že 
Zhotoviteli vzniknou v následujících 6 měsících."

4.22  

Zabezpečení staveniště Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:
„a na oprávněné úřední osoby."

4.23  

Činnost zhotovitele Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:
na staveništi „Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp.

Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Ob
jednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel 
bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu se 
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost 
a náklady

(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgá
ny, vlastníky a uživateli pozemků a

(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňu
jící Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočas
ných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 
zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese vý
lučně Zhotovitel."

Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpa
dů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany 
případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způ
sobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou přísluš
nými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného
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odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi 
ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.“

4.25 -----------------

Záruka
za odstranění vad

Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad):
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze 
k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se ne
použije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co ob
držel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci 
stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou z členského 
státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do kon
ce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud 
Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené 
v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost na
stane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její plat
nosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, 
potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou 
všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým 
je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl
nou výši částky Záruky za odstranění vad,

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy 
objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po do
hodě nebo určení,

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po
tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní 
vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požado
váno odstranění vady.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě po
vinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní 
služby), které jsou následkem nároku ze Záruky za odstranění vad v rozsahu, v kterém 
Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra
nění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek 
právnické osoby, která záruku vydala.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel 
zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění 
vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném 
rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.
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Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení 
data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny."

4.26 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontrolní prohlídky Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolníprohlídky stavby):
stavby „Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení

prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění 
kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, podle dohody se Správcem 
stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kont
rolních prohlídek se zúčastnit."

4.27 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povinnost upozornit Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci
na nevhodnou povahu nebo pokynu):
věci nebo pokynu „Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný

či nesprávný pokyn, je povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy 
nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil nebo při vynaložení 
potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zho
tovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle ne
vhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle 
první věty.

Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo po
stupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby 
žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu uči
nil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije."

4.28  

Povinnost zhotovitele Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu): 
zaplatit objednateli „Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené
smluvní pokutu v Příloze k nabídce, jestliže:

a) Zhotovitel poruší ustanovení o střetu zájmů podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovi- 
telé);

b) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné 
závazné milníky) uvedený v Příloze k nabídce;

c) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy 
při omezení provozu na pozemních komunikacích);

d) Zhotovitel poruší povinnost podle posledního odstavce Pod-článku 6.9 (Perso
nál zhotovitele);

e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Pod-článku 8.2 (Doba pro do
končení);

f) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 10.5 (Před
časné užívání);

g) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem 
podle Pod-článku 11.4 (Neúspěšné odstraňování vady).
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4.29 ------------------

Postupné závazné 
milníky

4.30 ----------------------

Podmínky pro změnu 
podzhotovitele

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 
ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 
smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením ne
zaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způ
sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to 
v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní 
pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž 
se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném 
způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní poku
ty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty 
za každý započatý den prodlení.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovi
telem za porušení Smlouvy, včetně smluvní pokuty uhrazené Zhotovitelem na základě 
článku 8.7 (Smluvnípokuta za zpoždění), nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k na
bídce."

Přidává se nový Pod-článek 4.29 (Postupné závazné milníky):
„Jestliže jsou v Příloze k nabídce nebo v průběhu provádění Díla na základě Objed
natelem schváleného Harmonogramu stanoveny postupné závazné milníky provádění 
Díla, je Zhotovitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy 
mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, 
bylo Dílo provedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. 
Pokud je postupným závazným milníkem finanční plnění, znamená to, že Zhotovitel 
k poslednímu dni doby stanoveného milníku provede práce v souhrnném finančním 
objemu odpovídajícímu minimálně částce stanovené pro daný milník v Příloze k nabíd
ce. Podkladem ke splnění milníku je vystavení Vyúčtování podle Pod-článku 1.1.4.12 
(Vyúčtování) Zhotovitelem. Termín pro splnění postupného závazného milníku může 
být prodloužen za podmínek stanovených v Pod-článku 8.13 (Prodloužení doby pro 
uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku).

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. 
Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokon
čení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně 
a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést 
Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy 
mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, 
je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze k nabídce."

Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele):
„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom roz
sahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým 
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písem
ně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů 
od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, při
čemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může 
prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele."
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4.31

Pokyny a příkazy 
při omezení provozu 
na pozemních 
komunikacích

Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních 
komunikacích):
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy 
jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se po
voluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. 
Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způ
sob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních ko
munikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo 
k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunika
cích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na stra
ně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu 
ve výši uvedené v Příloze k nabídce."

Pr jr  ■ |  v  ■ r  ■nici a dělnici

6.2

Mzdové tarify Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.
a pracovní podmínky

6.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pracovní doba Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, leda
že Smlouva, platné a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo 
Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak."

6.6  

Zázemí pro pracovníky Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: 
nebo dělníky „nebo ve Výkazu výměr."

6.7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ochrana zdraví Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:
a bezpečnost při práci „Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích
předpisů, včetně:

a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických 
zařízení,

b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, 
přístrojů a nářadí,

c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozo

vání dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) 
a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.
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Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou za
městnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních 
k ochraně před jejich působením.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména 
ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (byl-li 
Objednatelem určen).

Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při 
provádění Díla:

(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti po
užívat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí 
splňující požadavky zvláštních předpisů,

(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele 
o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení živo
ta a poškození zdraví jiných pracovníků.

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností Zhotovitele 
podle Smlouvy."

6.9 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Personál zhotovitele Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve vý
stavbě zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností 
podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu 
s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
na provedení Díla."

chnc ■ ■ ■ r  v a  a  ■ ■ r  w v  ■ r  r  rTechnologické zařízeni, materiály a remeslne zpracováni

7.4

Zkoušení Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závis
losti na účelu zkoušek."

Za r  v I v jr  v v rni, zpozdeni a přerušeni

8.1
Zahájeni praci na dile Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení 
prací. Zhotovitel není oprávněn přistoupit k provádění prací na Díle před Datem zahá
jení prací uvedeným v oznámení podle předcházející věty.

Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle do 14 dnů po Datu zahájení prací 
a musí pak v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění."
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8.2  

Doba pro dokončení Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uve
dené v pod-odstavcích (a) a (b) výše.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla 
nebo Sekcí (podle okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetídíla a sek
cí) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně 
úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady 
podle pod-odstavce (d) Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty 
uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a převzetím Díla nebo 
Sekce obdržet.

Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí 
podle Pod-článku 10.1 (Převzetídíla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji po
vinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v Době pro dokončení.

Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla 
nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení 
do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností)."

8.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova:
„a včetně doby na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí 
a dokončení Díla nebo Sekcí (podle okolností) podle Pod-článku 8.2,“

Za pod-odstavec (d) Pod-článku 8.3 jsou přidány pod-odstavce následujícího znění: 
„(e) harmonogram odevzdávání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby 

a harmonogram předávání technologických předpisů a výrobně technické do
kumentace,

(f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících pro
vádění Díla podle Smlouvy."

V předposledním odstavci Pod-článku 8.3 jsou mezi slova „předpokládaného vlivu" 
vložena slova „časového i finančního".

Na konec posledního odstavce Pod-článku 8.3 jsou přidána následující slova: 
„Nesplnění povinnosti předložit harmonogram je důvodem pro zadržení části plateb 
podle Pod-článku 14.6 (e).“

8.6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Míra postupu prací Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo
„anebo":
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,"

V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody" odstraněna a na
hrazena slovy „se smluvní pokutou".

Zvláštní podmínky 2016 21

ZV
LÁ

ŠT
NÍ

PO
DM

ÍN
KY



ZV
LÁ

ŠT
NÍ

PO
DM

ÍN
KY

8.7

Náhrada škody Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:
za zpoždění

„Smluvní pokuta za zpoždění

Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), musí 
Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění zá
vazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta za zpoždění je 
částka stanovená v Příloze k nabídce ve smyslu Pod-článku 4.28 (e), která musí být 
zaplacena za každý den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data 
stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě podle 
tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění 
(je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce.

Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné 
povinnosti, závazku nebo odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy."

8.13

Prodloužení doby 
pro uvedení do provozu 
nebo doby pro splnění 
postupného závazného 
milníku

Přidává se nový Pod-článek 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo 
doby pro splnění postupného závazného milníku):
„Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimyzhotovitele] k prodloužení Doby 
pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku, jestliže 
nastane skutečnost, s níž Smlouva obecně spojuje možnost prodloužení Doby pro 
dokončení, a to o dobu, o jakou je nebo bude provedení prací nutných pro uvedení 
do provozu nebo pro splnění postupného závazného milníku zpožděno v důsledku pří
slušné příčiny oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce. Pod-články 8.4 (Prodlou
žení doby pro dokončení), 8.5 (Zpožděnízpůsobená úřady) a 20.1 (Claimy zhotovitele) 
se pro účely uplatnění případného nároku (claimu) na prodloužení Doby pro uvedení 
do provozu nebo nároku (claimu) na prodloužení doby pro splnění postupného závaz
ného milníku použijí obdobně.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení 
a doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně."

jednatelem

10.1

Převzetí díla a sekcí Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má
za to, že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím 
zněním: „na Dílo.“

Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

10.2  

Převzetí částí díla Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím
zněním:
„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření 
podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) 
pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o převzetí na tuto část. Pokud Ob-
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10.3 -----------------------------

Překážky
při přejímacích zkouškách

10.5 ------------------

Předčasné užívání

jednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se po
dle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“

V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech 
slova „náhrada škody“ nahrazena slovy „smluvní pokuta“.

Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese 
odpovědnost Objednatel, po více než 14 dnů od data

(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, 
nebo

(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích 
zkoušek, pokud nastalo později než datum uvedené pod bodem (i) sho
ra,

a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v pro
vedení Přejímacích zkoušek, musí

(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 (Určení), aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci sta
novena odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“

Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání):
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu,
aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle
Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, 
která bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním 
a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před 
uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;

b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včet
ně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresní- 
ho místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo 
Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasné
mu užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;

c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem 
rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před je
jím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od po
dání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele."
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Odpovědnost za vady

11.1
Dokončení nedokončených V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
prací a odstraňování vad

V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“.

Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zá- 

stupci).“

Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady ozná
mit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady 
musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez závažného důvodu zdržo
ván nebo zpožďován."

11.2  

Náklady Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
na odstraňování vad „Když a v takovém rozsahu jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Ob

jednatel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku 
Smlouvy) na jejich provedení postupem dle zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných 
zakázek, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména 
předložit návrh smlouvy (dodatku ke Smlouvě) na provedení nových prací. Zhotovitel 
se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných 
zakázek, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne 
o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci 
těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro 
jejich řádnou realizaci.”

11.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prodloužení záruční V poslední větě prvního odstavce Pod-článku 11.3 jsou slova „o víc než dva roky“
doby nahrazena slovy „o víc než pět let“ .

11.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neúspěšné Na konec Pod-článku 11.4 se vkládá nový odstavec následujícího znění:
odstraňování vady „Jestliže Zhotovitel do data oznámeného podle prvního odstavce tohoto Pod-článku

vadu nebo poškození neodstraní, vzniká Objednateli nárok na zaplacení smluvní poku
ty ve výši uvedené v Příloze k nabídce.“

11.7  

Právo na přístup V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění
smlouvy," a jsou nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění 
vad,“ .

11.9  

Potvrzení o splnění Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.
smlouvy
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Nesplněné závazky Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná 
za splnění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považová
na za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu neprovedených závazků."

11.11---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úklid staveniště V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení
o splnění smlouvy" a jsou nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za od
stranění vad“.

1 1 .1 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následují
cím zněním:
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba 
platnosti Záruky za odstranění vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat 
nebo je použít jinak."

M ěř íaoceňování

12.1

Měření díla Na konec Pod-článku 12.1 se přidává následující ustanovení:
„Měření množství položky ve Výkazu výměr dle tohoto Článku, jejíž množství nebylo 
předmětem Variace dle Článku 13, je vyhrazenou změnou závazku v souladu s usta
novením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek. Měření bude smluvními stranami evidováno ve formě Evidenčního listu vyhra
zené změny."

12.3  

Oceňování Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny" a nahrazují se slovy
„ceny položky."

V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následují
cím ustanovením:
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím
pořadí priority):

(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 

specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku staveb
ních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných 
v roce, kdy nastalo Základní datum. K použitým Expertním cenám se nepřipo- 
čítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je 
již v těchto cenách zahrnuta,

(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhoto
vitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh 
(v cenové úrovni (i) v době zpracování návrhu nebo (ii) ke dni zahájení provádění 
položky na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 (Právo na 
Variaci) k provedení těchto prací ve smyslu § 222 ZZVZ v případech, jestliže
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by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody podle toho, co 
nastane dříve) musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné 
po vznesení požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku 
ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 
5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii ve výši 5 % 
přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto 
Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.

pravy

13.1

Právo na variaci Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:
„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání ve
řejných zakázek a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění 
požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a postupovat při 
Variaci podle Přílohy k nabídce, jeli v ní postup upraven.

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel 
rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro 
realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součin
nost pro jejich řádnou realizaci.”

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskyto
váním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je 
oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy zhotovitele) k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 
zpožděno podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 
zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-člán- 
kem 3.5 (Určení), aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.“

13.8  
Úpravy v důsledku Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
změn nákladů „Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na zákla

dě samostatného Vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní 
síly, na Věci určené pro dílo a na jiné vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo ode
čtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. Má se za to, že Přijatá 
smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů 
v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepo
krývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků.

Úprava se nepoužije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrze
ny v Potvrzení platby) za práce, které byly provedeny ve lhůtě 12 kalendářních měsíců 
následujících po Základním datu, přičemž počátkem této lhůty je první den kalendářní
ho měsíce následujícího po Základním datu.
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Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly 
potvrzeny v Potvrzení platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce a to vždy 
pouze za položky nebo práce:

(i) provedené v období počínajícím prvním dnem kalendářního měsíce, ná
sledujícího po měsíci, ve kterém skončí lhůta 12 kalendářních měsíců 
následujících po Základním datu, přičemž počátkem této lhůty je první 
den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu,

(ii) nebo provedené v kterémkoliv kalendářním roce následujícím po období 
skončení kalendářního roku, v kterém nastalo Základní datum + 1 kalen
dářní rok.

Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeo
becné položky Výkazu výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 -  Všeobecné kon
strukce a práce.

Zhotovitel musí předložit samostatné Vyúčtování podle prvního odstavce tohoto Pod- 
-článku ke schválení Správci stavby vždy nejpozději v měsíci březnu za předchozí ka
lendářní rok, za který Zhotoviteli úprava částek podle Smlouvy náleží. Toto Vyúčtování 
bude znázorňovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn 
nákladů v souladu s tímto Pod-článkem. Správce stavby musí nejpozději do 28 dnů 
Vyúčtování schválit nebo oznámit Zhotoviteli, v jakém rozsahu Vyúčtování neodpovídá 
Smlouvě. Jestliže nedojde k dohodě o výši Vyúčtování, Správce stavby bude postu
povat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení) a určí hodnotu, která bude zahrnuta do 
Vyúčtování pro účely tohoto Pod-článku.

Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do návrhu Vyúčtování podle 
předchozího odstavce je jejich provedení v daném kalendářním roce. Provedením se 
rozumí fyzická realizace položek nebo prací Zhotovitelem.

Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí 
přiměřeně ustanovení Článku 14 (Smluvní cena a platební podmínky).

Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto 
Pod-článku se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce 
uvedené ve Výkazu výměr a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen staveb
ních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného pro příslušný kalendářní rok Českým 
statistickým úřadem.

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, při
čemž „XY“ označuje rok časové řady) využíván:

-  index pro kód „CC-CZ“ = „2 - Inženýrská díla“ (označení řádku)
-  index pro „stejné období předchozího roku = 100“, hodnoty „průměr od poč.

roku“ (označení sloupce)

(dále jen „Cenový index“).

V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlašova
ným Českým statistickým úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý 
tento nový index. V případě, že bude Cenový index zrušen a nebude nahrazen novým 
indexem, musí určit Správce stavby vhodný index pro postup podle tohoto Pod-člán- 
ku.
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Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušný 
kalendářní rok, se musí vypočíst podle vzorce:

UCn = Fnz * (Pnz -  1) + Fnd * (Pnd -  1)

s tím, že

(i) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok následující 
po období skončení kalendářního roku, v kterém nastalo Základní da
tum, pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto 
Pod-článku s výjimkou uvedenou níže v pod-odstavci (ii) bude proveden 
podle vzorce:

Pnz = n  (Li /100)
o+1

(ii) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušný kalendářní rok následující 
po období skončení kalendářního roku, v kterém nastalo Základní datum 
+ 1 kalendářní rok, pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku
12.3 pod-odstavce (d) bude proveden podle vzorce:

Pnz = n  (Li /100)
z+1

kde:
„n“ je příslušný kalendářní rok, pro který je vypočítávána úprava částek

„Pnz“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“ , za který je vypočítávána úprava čás
tek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vy
jma položek nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d)

„Pnd“ je násobitel úpravy pro kalendářní rok „n“ za který je vypočítávána úprava částek 
pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající 
úpravě podle tohoto Pod-článku

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za 
kalendářní rok „n“

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny 
v Potvrzeních platby) za položky a práce provedené za kalendářní rok „n“ , za který je 
vypočítávána úprava částek (pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě po
dle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 
pod-odstavce (d)); „Fnz“ za kalendářní rok, který následuje bezprostředně po roce, ve 
kterém je stanoveno Základní datum, se vypočte jako součet částek jinak způsobilých 
k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za položky a práce 
provedené v kalendářních měsících daného kalendářního roku následujících po uply
nutí lhůty 12 kalendářních měsíců po Základním datu, přičemž počátkem této lhůty je 
první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu

„Fnd“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny 
v Potvrzeních platby) za položky a práce provedené za kalendářní rok „n“ , za který je 
vypočítávána úprava částek (pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 
pod-odstavce (d) podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku)

„Li“ je Cenový index pro příslušný kalendářní rok, za který je vypočítávána úprava čás
tek (od „o+1“, resp. „z+1“ do „n“)
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„o“ je kalendářní rok, do něhož spadá Základní datum

„z“ je kalendářní rok, do něhož spadá některá z následujících skutečností rozhodných 
pro ocenění prací uvedených v Pod-článku 12.3 pod-odstavci (d): (i) okamžik zpraco
vání návrhu Zhotovitele nebo (ii) den zahájení provádění položky na základě pokynu 
Správce stavby podle Pod-článku 13.1 (Právo na Variaci) k provedení těchto prací 
ve smyslu § 222 ZZVZ v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo 
hrozil vznik škody, podle toho, co nastane dříve

Žádná úprava nebude použita pro práce Vyúčtované v kalendářním roce, v němž bude 
násobitel úpravy (Pnz, Pnd) v intervalu 0,99 až 1,01 (se zaokrouhlením 4 desetinná 
místa).“

13.9

Upřesňování projektové
dokumentace
pro provedení stavby

Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování 
projektové dokumentace pro provedení stavby zpracováním realizační dokumenta
ce stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi rozdílný oproti stavu 
předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani 
provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.

Správce stavby může dát pokyn k provádění prací před jejich zadáním v jednacím 
řízení bez uveřejnění v případech, kdy by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil 
vznik škody.“

J
Smluv ma a platební podmínky

14.1

Smluvní cena V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:
„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu 

stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, 
že již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby a Zhotovitel 
tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad 
rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“

14.2  

Zálohová platba Text Pod-článku 14.2 se odstraňuje a nahrazuje tímto ustanovením:
„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu ve výši maximálně 10 % 
Přijaté smluvní částky jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací a do maxi
mální možné výše 100 mil. Kč bez DPH. Výše zálohové platby, použité měny, splatnost 
a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze k nabídce. Podmínkou 
poskytnutí zálohové platby je předložení Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod- 
-článkem 4.2 (Zajištění splnění smlouvy), předložení žádosti Zhotovitele o poskytnutí 
zálohové platby a předložení Záruky za zálohu Zhotovitelem Objednateli v minimální 
výši požadované zálohové platby s tím, že:

(a) Záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.
(b) Záruka za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž subjekt vystavující záruku se zaváže k plnění bez námitek a na základě 
první výzvy oprávněného.
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14.3 -------------------

Žádost o potvrzení 
průběžné platby

(c) Originál Záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před zaplacením zálo
hové platby Zhotoviteli.

(d) Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba 
nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel 
prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby. Částka Záruky za zá
lohu může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je 
uvedeno v Potvrzeních platby.

(e) Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla 
nebo před odstoupením podle Článku 15 (Ukončení smlouvy objednatelem), 
Článku 16 (Přerušenía ukončení smlouvy zhotovitelem) nebo Článku 19 (Vyšší 
moc) (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává oka
mžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.

(f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nevrácené části 
zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze k nabídce, může 
Objednatel uplatnit nárok ze Záruky za zálohu na dosud nevrácenou částku.

(g) Objednatel musí Záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli:

(i) do 30 dnů ode dne, kdy byla zálohová platba vrácená formou odpočtu 
částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby v plné výši, nebo

(ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nevrácené části zálohové plat
by od Zhotovitele nebo

(iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění ze Záruky za zálohu v plné výši.

Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních 
průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž 
součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí sedm
desát procent (70%) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty 
uplatní Správce stavby v plné výši ve všech následujících Potvrzeních průběžné platby 
v souladu s ustanovením Pod-článku 14.3 pod-odstavce d) tak a v takovém rozsahu, 
dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 14.2 nebude vrácena. 
Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvr
zení o převzetí Díla.“

Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí 
obsahovat zprávu o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 
4.21 (Zprávy o postupu prací)“ a nahrazují se tečkou.“

Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a zá
věrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objed
natelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické 
podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“

Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.

V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné".

Na konec Pod-článku 14.3 se přidává text následujícího znění:
„Jestliže jsou jednotlivé „Všeobecné položky Výkazu výměr, tj. položky skupiny staveb
ních dílů 0 -  Všeobecné konstrukce a práce“ oceněny ve Výkazu výměr paušální cenou 
za celou položku a jestliže není ve Výkazu výměr výslovně stanoveno jinak (v kterémžto 
případě je daná Všeobecná položka splatná v okamžiku uvedeném ve Výkazu výměr), 
je Zhotovitel povinen tyto položky zahrnout pouze a výhradně do Vyúčtování vyhotovo
vaných bezprostředně po ukončení každého kalendářního čtvrtletí (tedy do Vyúčtování
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14.6 ---------------

Vydání potvrzení 
průběžné platby

14.7

Platba

vyhotovovaných bezprostředně po uplynutí měsíců března, června, září a prosince), 
které skončilo před uplynutím Doby pro dokončení stanovené ve Smlouvě ke dni jejího 
uzavření. Tyto položky Zhotovitel v příslušném Vyúčtování ocení částkou vypočítanou 
jako podíl (i) celkové ceny příslušné položky uvedené ve Výkazu výměr a (ii) celkového 
počtu kalendářních čtvrtletí v období od zahájení prací do uplynutí Doby pro dokončení 
stanovené ve Smlouvě ke dni jejího uzavření."

Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 
nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu ne
dostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu 
s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel musí předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vy

účtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu 
se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení 
průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objed
natel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování, které 
Správce stavby potvrdí vydáním Potvrzení průběžné platby. Daňový doklad (Fakturu) 
k průběžné platbě vystaví Zhotovitel až po odsouhlasení Vyúčtování a vydání Potvrzení 
průběžné platby Správcem stavby."

Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných“.

V pod-odstavci (a) třetího odstavce se mezi slova „zadrženy až“ vkládají slova „ve výši 
uvedené v Příloze k nabídce a to“ .

Za třetí odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:
„Když Zhotovitel

(c) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.2 
(Zajištění splnění smlouvy),

(d) přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod- 
-článku 6.7 (Ochrana zdraví a bezpečnost při prácí),

(e) nepředloží na základě pokynu Správce stavby ve stanoveném termínu aktuali
zovaný Harmonogram podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram),

(f) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojiš
tění), může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka 
ve výši podle Přílohy k nabídce a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až 
do doby splnění dané povinnosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy
nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce."

Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím tex
tem:
„(a) splátku zálohové platby do 60 dnů od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem 

nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.2 (Zajištění splnění 
smlouvy) a Pod-článkem 14.2 (Zálohová platba) podle toho, co se stane později; 

(b) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data,
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kdy Správci stavby bude doručena Faktura Zhotovitele, vystavená na základě 
Potvrzení průběžné platby, a

(c) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 60 dnů od data, kdy Správci 
stavby bude doručena Faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení zá
věrečné platby."

Vkládá se nově druhý odstavec v následujícím znění:
„Lhůty uvedené v předchozím odstavci počínají běžet dnem prokazatelného doručení 
dokladů Zhotovitelem Správci stavby. Případné lhůty splatnosti uvedené Zhotovitelem 
na dokladech, jejichž běh počíná před datem doručení Správci stavby a končí před 
uplynutím lhůt uvedených v předchozím odstavci, jsou považovány za orientační a ne
lze je použít jako podklad pro výpočet částek, ke kterým je Zhotovitel oprávněn podle 
Pod-článku 14.8 (Zpožděná platba).“

Vkládá se nově třetí odstavec v následujícím znění:
„Jestliže některé údaje uvedené ve Faktuře nebo v podpůrných dokumentech před
ložených společně s Fakturou (přílohách) nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo 
jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostateč
ných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody 
oznámit Zhotoviteli bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů po obdržení 
Faktury. Současně s oznámením podle předchozí věty musí Správce stavby Fakturu 
spolu s podpůrnými dokumenty předloženými společně s Fakturou (přílohami) Zho
toviteli vrátit. Zhotovitel musí předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu novou 
Fakturu spolu se všemi podpůrnými dokumenty (přílohami), které budou v souladu se 
Smlouvou. V případě oprávněného vrácení a nového předložení Faktury podle tohoto 
odstavce platí, že lhůty uvedené v tomto Pod-článku počínají běžet okamžikem doru
čení nové Faktury Zhotovitele Správci stavby."

Na konec Pod-článku 14.7 se přidává následující text:
„Zhotovitel bere na vědomí a uznává, že doba splatnosti v délce 60 dnů (u fakturace 
dle pod-odstavce (a) a (c) Pod-článku) podle tohoto Článku 14 (Smluvnícena a plateb
ní podmínky) je odůvodněna povahou závazku, kdy

(i) předmětem Smlouvy je provedení komplexní a rozsáhlé Stavby,
(ii) platby za provedené práce jsou čerpány z veřejných prostředků, u nichž 

existuje zvýšená míra požadavku na prověření správnosti a oprávněnosti 
jejich vynaložení, s čímž je spojen delší a složitější administrativní proces 
jejich schvalování,

(iii) před úhradou je nutné ověřit, že všechny vyúčtované práce byly prove
deny řádně a kvalitně a v rozsahu odpovídajícím Smlouvě (včetně projek
tové dokumentace) a příslušné faktuře, a součástí Vyúčtování je obvykle 
velké množství položek."

14.8  

Zpožděná platba První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhoto
vitel oprávněn k úhradě úroku z prodlení ve výši podle platné právní úpravy. Zhotovitel 
je oprávněn k úhradě úroku z prodlení podle předchozí věty pouze za platby, jejichž 
úhrada Objednatelem proběhla po uplynutí lhůt uvedených v Pod-článku 14.7 (Platba) 
prodloužených o 15 dnů.“

14.9  

Platba zádržného Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.
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14.10

Vyúčtování 
při dokončení

14.11-------------------

Žádost o potvrzení 
závěrečné platby

14.14-----------------------------

Skončení
odpovědnosti objednatele

Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„Do 84 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby před
ložit šest kopií Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:

(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet 

podle Smlouvy nebo jinak.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné 
nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z dů
vodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost 
oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování.

V takovém případě se

(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel musí předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové 

Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které 
bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat 
podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vy
účtování, které Správce stavby potvrdí vydáním Potvrzení závěrečné platby. Daňový 
doklad (Fakturu) k závěrečné platbě vystaví Zhotovitel až po odsouhlasení Závěrečné
ho vyúčtování a vydání Potvrzení závěrečné platby Správcem stavby.

Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohod
nutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí 
Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na 
dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způso
bem vyřešený podle Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připra
vit a Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování."

První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo 
v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), 
že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do Závěrečného vyúčtování 
mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla."
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mlouvy objednatelem

15.2

Odstoupení V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splnění
objednatelem smlouvy) vkládají slova: „anebo Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstraněnívad)“.

Pod-odstavec (e) zní:
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jaké

mukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) 
podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo“

Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační 

dokumentaci zakázky na provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené 
lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných podmínek,

(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek daného zadávacího řízení,

(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku."

Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů 
předem oznámení Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveni
ště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) však může Objednatel oznámením od Smlouvy 
odstoupit ihned.“

15.5  

Oprávnění Na konec Pod-článku 15.5 se přidává následující text:
objednatele vypovědět „V případě, že Objednatel, aniž by Správce stavby dosud oznámil Zhotoviteli Datum 
smlouvu zahájení prací podle Pod-článku 8.1 (Zahájeníprací), Zhotoviteli oznámí, že vypovídá

Smlouvu z důvodu, že

a) nebylo schváleno financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financo
vání předpokládáno v zadávací dokumentaci nebo v oznámení o zahájení zadá
vacího řízení veřejné zakázky na provedení Díla; nebo

b) financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládá
no v zadávací dokumentaci nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky na provedení Díla, je podmíněno splněním podmínek, které by zname
naly podstatnou změnu Díla;

nenáleží Zhotoviteli kompenzace Nákladů ani náhrada škody včetně ušlého zisku, ani 
jiné nároky peněžitého či jiného charakteru."
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ukončení smlouvy zhotovitelem

16.2

Odstoupení zhotovitelem Pod-odstavec (g) zní:
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde 

k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních před
pisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo“

16.4
Platba při odstoupení

Za pod-odstavec (g) se vkládá nový pod-odstavec (h) následujícího znění:
„(h) Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 (Zahájeníprací) nebude ozná

meno ve lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž počátkem lhůty je první den 
kalendářního měsíce následujícího po Základním datu.“

Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“ .

Rizikoaocdpovědnost

17.1

Odškodnění Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsá
no v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (Pojištěnípro případ úrazu osob 
a škod na majetku)“ .

17.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Péče zhotovitele V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se
o dílo má za to, že je vydáno podle Pod-článku 10.1 (Převzetídíla a sekcí))“ a „(nebo se má

za to, že je vydáno)“ .

17.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rizika objednatele V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje
se čárkou.

V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“ .

Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle 

Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání)."

17.5 ---------------------

Práva průmyslového 
a jiného duševního 
vlastnictví

Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví 

podle Smlouvy v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného 
na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti 
stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv 
podle předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby 
v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít 
s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za pod
mínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli.

17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci)
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využívat v rámci používání a provozu Díla příslušný vynález chráněný paten
tem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve Formuláři 
„Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou 
součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných 
ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné 
právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České repub
liky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje 
také právo Objednatele zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích 
osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících 
příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je před
mětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) 
Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené 
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlou
vy povinen nebo (iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. 
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskyt
nout třetím osobám, jež využije ke zhotovení nebo opravám Díla, veškeré 
podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající 
se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je před
mětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude 
trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně 
vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky.

17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také 
ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či 
věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů 
a průmyslových vzorů“ , který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a kte
ré jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů 
chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných 
Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem 
ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů 
a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.

17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů 
a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl 
správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou 
předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro 
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními 
či jejich součástmi, které jsou součástí Zhotovitelem použitého technického 
a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení 
či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů 
nezávislých na Zhotoviteli.

17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z du
ševního vlastnictví se bude výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. 
K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a sku
tečně a účelně vynaložené Náklady.“

První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“.

Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě 
jakéhokoli nároku ve smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy."
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18.1

Obecné požadavky Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.
na pojištění

18.2  

Pojištění díla Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
a vybavení zhotovitele „Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na ma

jetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či 
jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zaří
zení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, 
za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu 
pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) 
s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze k nabídce.

Stavebně montážní pojištění bude zahrnovat:

- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům" (all risk)
- pojištění záručního období min. 24 měsíců
- pojištění rizika výrobce (výrobní vada) s limitem plnění
- pojištění okolního majetku s limitem plnění
- pojištění převzatého majetku od Objednatele s limitem plnění
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhoto- 

vitelé smluvně vázaní na budovaném díle
- maximální spoluúčast 1 mil. Kč.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objed
natelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 
pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižují
cích rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou 
událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovída
jících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění 
na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po ce
lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a

a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude 
po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo

b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objed
natele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel 
oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného 
souhlasu Objednatele.
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Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění 
díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné 
k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by 
byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle 
tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své po
jistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. 
Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistné
ho a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.“

18.3  

Pojištění pro případ Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:
úrazu osob a škod „Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem
na majetku bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo tře

tím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti 
s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahr
novat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo 
vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou 
převzal za účelem provedení objednané činnosti. Celkový limit pojistného plnění pro 
tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost 
a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způ
sobenou vadnou realizační dokumentací stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost 
Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou 
dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpo
vědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících vý
lukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s tou
to Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavate
lů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky 
na pojištění zde uvedené.

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné 
smlouvy pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objedna
teli."

18.4  

Pojištění personálu Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.
zhotovitele
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19.1

Definice vyšší moci Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje
čárkou.

Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění:
„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.“

Cl ry
I I V /■ VA fa rozhodci řízeni

20.1

Claimy zhotovitele Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje a nahrazuje se tímto
zněním:
„Domnívá-li se Zhotovitel, že existovaly nebo existují objektivní okolnosti, které ospra
vedlňují nedodržení výše uvedené oznamovací povinnosti, může záležitost předložit 
k posouzení Objednateli s uvedením podrobností. Objednatel pak může tyto okol
nosti posoudit, a jestliže je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivní, může Objednatel 
odsouhlasit, že Doba pro dokončení může být prodloužena podle Pod-článku 8.4 
(Prodloužení doby pro dokončení) a Doba pro uvedení do provozu nebo doba pro 
splnění postupného závazného milníku může být prodloužena podle Pod-článku 8.13 
(Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závaz
ného milníku)."

Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto 
Pod-článku, jakákoli ze Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem 
stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle ustanovení Člán
ku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) způsobem definovaným v Příloze k nabídce."

„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze k nabídce.

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ -  VARIANTA A.“

20.5  

Smírné narovnání Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:
„V případě, že bylo podáno oznámení o nesouhlasu podle výše uvedeného Pod-článku 
20.4, musí se obě Strany pokusit před zahájením řízení před obecným soudem narov
nat spor smírně. Avšak nedomluví-li se obě Strany jinak, řízení před obecným soudem 
může být zahájeno v padesátý šestý den (nebo kdykoli po tomto dnu) po dnu, ve kte
rém bylo podáno oznámení o nesouhlasu i tehdy, když nebyl učiněn pokus o smírné 
narovnání.",
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Rozhodčí řízení Pod-článek 20.6 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.6 Řízení před obecným soudem
Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, musí být jakýkoli spor, pro který se rozhodnutí 
DAB (je-li nějaké) nestalo konečným a závazným, s konečnou platností vyřešen před 
obecnými soudy České republiky."

20.6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nesplnění rozhodnutí rady V Pod-článku 20.7 se slova „rozhodčí řízení" nahrazují slovy „řízení před obecným 
pro rozhodování sporů soudem".

20.8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uplynutí funkčního V Pod-článku 20.8 se slova „rozhodčí řízení" nahrazují slovy „řízení před obecným
období rady soudem".
pro rozhodování sporů

Za Pod-článek 20.8 se vkládá nový text 

„ROZHODOVÁNÍ SPORŮ -  VARIANTA B.“

20.2  

Jmenování rady Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.
pro rozhodování sporů

20.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neschopnost se Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.
dohodnout při jmenování 
rady pro rozhodování 
sporů

20.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Získání rozhodnutí rady Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady. 
pro rozhodování sporů

20.5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smírné narovnání Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:
„20.5 Rozhodování sporů

Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit 
smírně na základě jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými 
soudy České republiky."

20.6  

Rozhodčí řízení Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7 -------------------------------------------------------------------------------------------

Nesplnění rozhodnutí rady Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady. 
pro rozhodování sporů

20.8 -------------------------------------------------------------------------------------------

Uplynutí funkčního Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.
období rady
pro rozhodování sporů
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Technická specifikace (ZTKP) D1 modernizace -  úsek 12,
EXIT 90 Humpolec -  EXIT 104 Větrný Jeníkov (2020)

PŘÍLOHA Č. 5
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, TECHNICKÁ 

SPECIFIKACE - Zvláštní technické 
kvalitativní podmínky

D1 modernizace - úsek 12,
EXIT 90 Humpolec -  EXIT 104 Větrný Jeníkov (2020)
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t? Aspe Firma: Skanska a.s. Strana: 1

Typ
1. Kontrola struktury XC4

2. Právě jedna stavba v exportu

3. Kontrola duplicit

4. Kontrola objektové skladby

5. Kontrola duplicit položek krycího listu

6. Kontrola položek krycího listu

7. Spárování měrných jednotek

Data jsou platná! EXPORT POVOLEN

Celková cena varianty:

Datum: 31.10.2019 Čas: 14:20:41

EXPORT NABÍDKY - PROTOKOL
Stavba: 19011 - D1 MODERNIZACE - ÚSEK 12 EXIT 90 HUMPOLEC - EXIT 104 VĚTRNÝ

JENÍKOV (2020)
Varianta: ZŘ -

Výsledek Soubor Věta Položka Chybná h. Správná h.

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

splněno

1 398 417 101,71 Kč

Vypracoval: Místo:

Podpis: Datum:



t? Aspe Firma: Skanska a.s.
Datum: 31.10.2019

Strana: 2

EXPORT NABÍDKY

Stavba: 19011 - D1 MODERNIZACE - ÚSEK 12 EXIT 90 HUMPOLEC - EXIT 104 VĚTRNÝ JENÍKOV (2020)

Varianta: ZŘ -

Datum exportování nabídky: 31.10.2019

Investor:

Cena stavebních prací: 1 398 417 101,71 Kč

DPH: 293 667 591,36 Kč

Cena stavebních prací včetně DPH: 1 692 084 693,07 Kč

Čas:

Cena celkem: 

DPH:

1 398 417 101,71 Kč 

293 667 591,36 Kč

14:20:41

Cena celkem včetně DPH: 1 692 084 693,07 Kč
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3.1.1

Soupis objektů

i f  Aspe

1 398 417 101,71

____________ OC

SO 12-000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

12-000 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

SO 12-101.1 DÁLNICE Dl KM 91,240 - 98,000

12-101.1 DÁLNICE Dl KM 91.240 - 98.000

SO 12-101.2 OPRAVY PŘED STAVBOU

12-101.2 OPRAVY PŘED STAVBOU

SO 12-101.3 OPLOCENÍ DÁLNICE (KM 91,240 - 98,000)

12-101.3 OPLOCENÍ DÁLNICE (KM 91.240 - 98.000)

SO 12-101.4 SANACE PROPUSTKŮ (KM 91,240 - 98,00)

12-101.4 SANACE PROPUSTKŮ (KM 91.240 - 98.00)

SO 12-101.8 REKONSTRUKCE PROPUSTKU V KM 96,854

12-101.8 REKONSTRUKCE PROPUSTKU V KM 96.854

SO 12-102.1 PROPUSTEK 

12-102.1 PROPUSTEK

SO 12-102 SLUŽEBNÍ SJEZDY

12-102 SLUŽEBNÍ SJEZDY

SO 12-151 LESNÍ CESTA V KM 95,213

12-151 LESNÍ CESTA V KM 95.213

SO 12-172.1 DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

12-172.1 DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

SO 12-172.2 PROVIZORNÍ STAVEBNÍ ÚPRAVY

12-172.2 PROVIZORNÍ STAVEBNÍ LIPRAVY

SO 12-172.3 ÚDRŽBOVÁ OPRAVA NA DÁLNICI Dl MIKULÁŠOV VLEVO

12-172.3 LTDRŽBOVÁ OPRAVA NA DÁLNICI D l MIKULÁŠOV
VLEVO

SO 12-173.1 PEVNÉ SVISLÉ A VODOROVNÉ ZNAČENÍ

12-173.1 PEVNÉ SVISLÉ A VODOROVNÉ ZNAČENÍ

SO 12-173.2 PORTÁLY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

12-173.2 PORTÁLY DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

SO 12-173.3 PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

12-173.3 PROMĚNNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

SO 12-201.1 DÁLNIČNÍ MOST EV. Č. Dl-133.1 - PRAVÝ MOST

Stavba: 19011 - Dl MODERNIZACE - USEK 12 EXIT 90 HUMPOLEC - EXIT 104 
VĚTRNÝ JENÍKOV (2020)

V arianta: Z Ř -

Odbytová cena [Kč]

Objekt Název
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Soupis objektů

1 398 417 101,71

____________ OC

12-201.1 DÁLNIČNÍ MOST EV. Č. Dl-133.1 - PRAVÝ MOST

SO 12-201.2 DÁLNIČNÍ MOST EV. Č. Dl-133.2 - LEVÝ MOST

12-201.2 DÁLNIČNÍ MOST EV. Č. Dl-133.2 - LEVÝ MOST

SO 12-202 DÁLNIČNÍ MOST EV. Č. Dl-134

12-202 DÁLNIČNÍ MOST EV. Č. Dl-134

SO 12-222 NADCHOD PRO ZVĚŘ V KM 94,760

12-222 NADCHOD PRO ZVĚŘ V KM 94.760

SO 12-301 KANALIZACE DÁLNICE Dl V KM 91,240 - 98,000

12-301 KANALIZACE DÁLNICE D l V KM 91.240 - 98.000

SO 12-302 KANALIZACE ODPOČÍVKY KM 95,924 - 96,854 VPRAVO

12-302 KANALIZACE ODPOČÍVKY KM 95.924 - 96.854
VPRAVO

SO 12-451 Přeložka a ochrana kabelů Telefónica 02

12-451.1 VPI ŘSD Dl úsek 12, most SO 12-202-provizorní překládka

12-451.2 VPI ŘSD Dl úsek 12, propustek SO 12-101.8-provizomí
překládka

12-451.3 VPI ŘSD Dl úsek 12, most SO 12-202-definitivní překládka

12-451.4 VPI ŘSD Dl úsek 12, propustek SO 12-101.8-definitivní
překládka

SO 12-490 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - ELEKTRICKÉ ZÁVORY

12-490 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - ELEKTRICKÉ ZÁVORY

SO 12-491 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - KABELOVÉ VEDENÍ

12-491 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - KABELOVÉ VEDENÍ

SO 12-492 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - HLÁSKY

12-492 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - HLÁSKY

SO 12-493 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - ŠACHTY A PROSTUPY

12-493 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - ŠACHTY A PROSTUPY

SO 12-494 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - TRUBKY PRO OPTICKÉ KABELY

12-494 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - TRUBKY PRO OPTICKÉ
KABELY

SO 12-495 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - METEOSTANICE

12-495 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - METEOSTANICE

SO 12-496 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - AUTOMATICKÝ SČÍTAČ DOPRAVY

Stavba: 19011 - Dl MODERNIZACE - USEK 12 EXIT 90 HUMPOLEC - EXIT 104 
VĚTRNÝ JENÍKOV (2020)

V arianta: Z Ř -

Odbytová cena [Kč]

Objekt Název
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12-496 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - AUTOMATICKÝ SČÍTAČ
DOPRAVY

SO 12-497 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - KAMEROVÝ DOHLED

12-497 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - KAMEROVÝ DOHLED

SO 12-498 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - OPTICKÝ KABEL DIS

12-498 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - OPTICKÝ KABEL DIS

SO 12-499 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - ÚPRAVY NA DISPEČINKU SSÚD

12-499 DÁLNIČNÍ SYSTÉM SOS - ÚPRAVY NA DISPEČINKU
SSLTD

SO 12-801.1 VEGETAČNÍ ÚPRAVY PRO SO 12-222

12-801.1 VEGETAČNÍ ÚPRAVY PRO SO 12-222

SO 12-801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY (KM 91,240 - 98,000)

12-801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY (KM 91.240 - 98.000)

SO 12-830 REKULTIVACE PLOCH DOČASNÉHO ZÁBORU (EKODUKT)

12- 830 REKULTIVACE PLOCH DOČASNÉHO ZÁBORU
(EKODUKT)

SO 13-101.1 DÁLNICE Dl KM 98,000 - 104,820

13- 101.1 DÁLNICE Dl KM 98.000 - 104.820 

SO 13-101.3 OPLOCENÍ DÁLNICE (KM 98,000 - 104,820)

13-101.3 OPLOCENÍ DÁLNICE (KM 98.000 - 104.820)

SO 13-101.4 SANACE PROPUSTKŮ (KM 98,000 - 104,820)

13-101.4 SANACE PROPUSTKŮ (KM 98.000 - 104.820)

SO 13-120 ÚPRAVY VĚTVÍ MÚK VĚTRNÝ JENÍKOV

13-120 ÚPRAVY VĚTVÍ MLTK VĚTRNÝ JENÍKOV

SO 13-201.1 DÁLNIČNÍ MOST EV.Č. Dl-135

13-201.1 DÁLNIČNÍ MOST EV. Č. Dl-135.1 - PRAVÝ MOST

SO 13-202 DÁLNIČNÍ MOST EV. Č. Dl-136

13-202 DÁLNIČNÍ MOST EV. Č. Dl-136

SO 13-203.1 DÁLNIČNÍ MOST EV.Č. Dl-137

13-203.1 DÁLNIČNÍ MOST EV. Č. Dl-137.1 - PRAVÝ MOST

SO 13-261 PROTIHLUKOVÁ STĚNA SLAVNÍČ

13-261 PROTIHLUKOVÁ STĚNA SLAVNÍČ

SO 13-301 KANALIZACE DÁLNICE D l V KM 98,000 - 104,820

Stavba: 19011 - Dl MODERNIZACE - USEK 12 EXIT 90 HUMPOLEC - EXIT 104 
VĚTRNÝ JENÍKOV (2020)

V arianta: Z Ř -

Odbytová cena [Kč]

Objekt Název
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13-301 KANALIZACE DÁLNICE D l V KM 98.000 - 104.820

SO 13-801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY (KM 98,000 - 104,820)

13-801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY (KM 98.000 - 104.820)

Stavba: 19011 - Dl MODERNIZACE - USEK 12 EXIT 90 HUMPOLEC - EXIT 104 
VĚTRNÝ JENÍKOV (2020)

V arianta: Z Ř -

Odbytová cena [Kč]

Objekt Název



FORMULÁŘ 2.3.1.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 
IČO: 262 71 303
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „D l modernizace -  úsek 12, EXIT 90 
Humpolec -  EXIT 104 Větrný Jeníkov (2020)“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 
Z2019-026499 (dále jen „dodavatel"), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace 
shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou 
uvedeny níže v tabulce:

Materiál Množství Jednotková cena bez DPH

Asfaltové směsi frézované a vybourané 63 393 t Kč/t

Suť z vybourané cementobetonové vozovky 98 198 t Kč/t
Betonová svodidla, která nejsou schopna 
plnohodnotně zajistit správnou funkci 
záchytného systému dle současně platných 
TP

1 198 m Kč/bm

Ocelové konstrukce 1 005 t Kč/t

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně 
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně 
vytěženého množství jednotlivých materiálů ajejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce 
shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu 
vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit 
náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / 
uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace 
zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.



FORMULÁŘ 2.3.2.
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 
IČO: 262 71 303
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „D1 modernizace -  úsek 12, EXIT 90 
Humpolec -  EXIT 104 Větrný Jeníkov (2020)“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 
Z2019-026499 (dále jen „dodavateli ,  tímto závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona 
č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve 
znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných 
zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní 
ochrany jako patenty či užitné vzory:

č.

Název a
identifikace (zejm. 

číslo, datum 
udělení, resp. 
registrace do 
příslušného 

rejstříku) patentu 
či užitného vzoru

Popis zařízení či 
technologického 
procesu, který je 

předmětem ochrany

Právní titul 
dodavatele 

k nakládání 
s právy patentu 

či užitnému 
vzory v rozsahu 

stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy

Termín expirace 
právní ochrany 

patentu či užitného 
vzoru na území 
České republiky

1.

Užitný vzor 
č. přihl.: 2013-29006 
č. zápisu: 26426 
dat. záp.: 03.02.2014

Cementobetonový kryt 
vozovky mostů
- cementobetonový kryt 
vozovky mostů je tvořený 
soustavou
cementobetonových desek, 
ve svislém směru 
ukotvených v nosné 
konstrukci mostu a ve 
vodorovné rovině jsou 
desky spojeny přes příčné 
spáry a podélné spáry 
kluznými trny

Přihlašovatel / 
Majitel

Platný dokument, 
prodloužení platnosti 

2.11.2017

2.
Užitný vzor 
č. přihl.: 2013-28923 
č. zápisu: 26987

Asfaltová směs se 
zvýšenou odolností proti 
šíření trhlin

Přihlašovatel / 
Spolumajitel

Platný dokument 
prodloužení platnosti 

2.1.2018



dat. záp.: 02 .06 .2014 - obsahu je  kam enivo  
různ ý ch  frakcí a  asfa lt 
m od ifikovaný  p ry žo v ý m  
granulá tem , dochází 
k  zak líněn í z rn  hrubší 
frakce, p ru žn á  sm ěs 
zam ezu je  k o p írován í a  je  
odo lně jší p ro ti tvo rbě 
trva lých  defo rm ací

3.

U žitný  v zo r  
č. přih l.: 2016-32392  
č. zápisu: 30027 
dat. záp.: 19.05.2016

Výplňový panel zábradlí
- tenkostěnná  konstrukce 
b e to n u  s pevností v  tlaku  
vy šší než 80M P a a 
taho v o u  pevností v ě tš í než 
10 M P a  s nekovovým i 
v ý ztužným i v lákny , m ožno 
p řibarvovat p igm enty , 
p řím o o p a třen  o tvory

P řih lašova te l / 
M ajite l

P la tný  dokum en t

4.

U žitný  v zo r  
č. přih l.: 2018-34872  
č. zápisu: 31883 
dat. záp.: 02 .07 .2018

Asfaltové souvrství 
s vysokou odolností proti 
trvalým deformacím
- n áv rh  nové sm ěsi a  nově 
vyv inu tého  souvrstv í 
schopného  odo lávat 
vy so k ý m  dop ravn ím  
za tížen ím

P řih lašova te l / 
S po lum ajite l

P la tný  dokum en t

5.

U žitný  v zo r  
č. přih l.: 2018-34871 
č. zápisu: 31811 
dat. záp.: 28 .05 .2018

Obrusná vrstva 
s vysokou odolností proti 
trvalým deformacím
- řešen í obrusné vrstvy  
schopné odo lávat vysokým  
d o p ravn ím  za tížen ím

P řih lašova te l / 
S po lum ajite l

P la tný  dokum en t

6.

U žitný  v zo r  
č. přih l.: 2018-35312  
č. zápisu: 32171 
dat. záp.: 09 .10 .2018

Kamenivo do betonu
- z lep šen í m echan icko- 
fyziká ln ích  v lastností 
kam en iva , ze jm éna 
recyk lovaného , do b e to n u  
k  p oužití p ro  stavební 
účely

P řih lašova te l / 
M ajite l

P la tný  dokum en t

7.

U žitný  v zo r  
č. přih l.: 2018-35633 
č. zápisu: 32457 
dat. záp.: 21 .12 .2018

Beton z recyklovaného 
kameniva pro 
cementobetonové kryty 
vozovek
- v ý ro b a  b e tonu  
z  recyk lovaného  k am en iva  
p ro  spodní v rstvy  
cem en tobetonových  k ry tů

P řih lašova te l / 
M ajite l

P la tný  dokum en t

8.

U žitný  v zo r  
č. přih l.: 2019-35847  
č. zápisu: 32616 
dat. záp.: 26 .2 .2019

Beton pro
cementobetonové kryty, 
zejména vozovek se 
zpomalenou hydratací
- zpom alen í p rocesu  
hydratace , sn ížen í r iz ika  
v zn ik u  m ikrotrh lin , 
zvýšen í odo lnosti a  
p ro tism ykových  v lastností

P řih lašova te l / 
M ajite l

P la tný  dokum ent



2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve 
smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších 
předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních 
řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky 
požívají obdobné právní ochrany:

č.

Název a
identifikace (zejm. 

číslo, datum 
udělení, resp. 
registrace do 
příslušného 
rejstříku) 

průmyslového 
vzoru

Popis věci, výrobku 
či zařízení, které je 

předmětem ochrany

Právní titul 
dodavatele 

k nakládání 
s právy

k průmyslovému 
vzoru v rozsahu 

stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy

Termín expirace 
právní ochrany 
průmyslového 

vzoru na území 
České republiky

1. Netýká se Netýká se Netýká se Netýká se

2. Netýká se Netýká se Netýká se Netýká se

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, 
průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle 
zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní 
ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.

Dodavatel dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) 
ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v čl. 
17.5 Smluvních podmínek.



FORMULÁŘ 2.3.3.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 
IČO: 262 71 303
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „D1 modernizace -  úsek 12, EXIT 90 
Humpolec -  EXIT 104 Větrný Jeníkov (2020)“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 
Z2019-026499 (dále jen „dodavatel“),

I)
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi 
včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení 

poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit

V  - C O N , s.r.o. IČ: 22797432
V aňurova  505/17 , 460  07 L iberec

R D S , D SPS

T elpro jek t, spol. s r.o. I Č : 63674084
B ellu šo v a  1857/30, 155 00 P rah a  5

R D S , D SP S  (SO  řady  400)

M . Č ástka, s.r.o.
I Č : 27218643
M rk v ičk o v a  1091/2, 163 00 P raha  6

geode tické  p ráce

G E FO S a.s.
IČ: 25684213 
K un d ra tk a  17,
180 82 P rah a  8 -  L ib eň

geode tické  p ráce

G eprois, spol. s r.o.
IČ: 61945315
N a  H ráz i 1139/13, P ře ro v  I-M ěsto  
750  02 P řerov

geode tické  p ráce

Z N A K O M  s.r.o.
IČ: 26264641 
Z en g ro v a  2694/4  
615 00 B rno  - Ž iden ice

D IO  a  dopravn í značení

S IG V IA  C Z s.r.o.
IČ: 03864430 
H an áck á  346/25 
620  00 B rno

D IO  a  dopravn í značení

Z L IN M A R K  D Z  s.r.o.
IČ: 04262701 
H v iezd o slav o v a  1191/55a 
627  00 B rno

D IO  a  dopravn í značení

D oZ B os s.r.o.
IČ: 29372381 
O takara  K u b ín a  1953/17 
680  01 B oskov ice

D IO  a  dopravn í značení

Z N A K O M  s.r.o.
IČ: 26264641 
Z en g ro v a  2694/4  
615 00 B rno  - Ž iden ice

D IO  a  dopravn í značení

G E FA B  CS, spol. s r.o.
IČ: 41602901 
Š védská 5 
620  00 B rno

D IO  a  dopravn í značení

S O D IA N  C Z s.r.o.
IČ: 07924674 
Š védská 324/5 
620  00 B rno

D IO  a  dopravn í značení



VYZNAČ, s.r.o.
I Č : 01916297
S rázná 5113/1 , 586 01 Jih lava

D IO  a  dopravn í značení

GS PL U S  s.r.o.
IČ: 26234912 
B o h u n ick á  cesta  385/5, 
664  48 M oravany

dop ravn í značen í, dopravn í 
knoflíky

N V B  L IN E  s.r.o.
I Č : 26979675
C ukrovar 716, 768 21 K vasice

dop ravn í značen í, dopravn í 
knoflíky

O S F E R  M O R A V A  U H E R S K É  
H R A D IŠ T Ě , s.r.o.

IČ: 60709111 
Jak táře  1500, M ařatice  
686  01 U herské  H rad iště

dop ravn í značení

D opravn í značen í S voboda, 
O lom ouc s.r.o.

IČ: 27848116
P av e lk o v a  222/2 , 779  00 B ystrovany

dop ravn í značení

Z načky  M orava , a.s.
IČ: 25865871
Čsl. arm ády  1112/27a, P o d  C v ilínem  
794  01 K rnov

dop ravn í značení

V A C U T E C  M O R A V IA , spol. s r.o.
IČ: 60736275 
K o je tín sk á  3881 
767  01, K rom ěříž

tryskán í, b roušen í, frézování, 
řezán í, zd rsňován í v o zovek

SA T  s.r.o.
IČ: 49451251 
N a  bělid le  198/21 
150 00 P rah a  5 - Sm íchov

segm entace C B K , frézován í

F IR E S T A -F išer, rekonstrukce, 
stavby, a.s.

IČ: 25317628 
M lý n sk á  68 
602  00 B rno

m ostn í ob jek ty

W om bat, s.r.o.
IČ: 47912553 
B řez in o v a  23 
616  00 B rno

b ezvýkopové  techno log ie

Z E PR IS  s.r.o. IČ: 25117947
M ezi V odam i 639 /27 , 14320 P ra h a  4

b ezvýkopové  techno log ie

ST A Z E PO  a.s. IČ: 25549839 
D rásov  95, P S Č  664  24

propustky , op locen í

Č eská  te lekom unikačn í 
in frastruk tu ra  a.s.

IČ: 04084063  ̂
O lšanská  2681/6 , Ž ižkov  
130 00 P rah a  3

jm en o v an ý  p odzho tov ite l o b jek tů  
SO 23-451 , SO 23-452  a  SO 2 3 
453

E L T O D O , a.s.
IČ: 45274517
N ovo d v o rsk á  1010/14, L hotka, 
142 00 P rah a  4

D IO , p rom ěnné D Z, 
ob jek ty  řady  400

T E M O -T E L E K O M U N IK A C E  a.s.
IČ: 45274517
U  Z áběh lického  zám k u  233/15 
106 00 P rah a  6

D IO , p rom ěnné D Z, 
ob jek ty  řady  400

E M S P O J CZ, a.s.
IČ: 25740253 
Z elin k o v a  1355/2 
627  00 B rno  - S latina

D IO , p rom ěnné D Z, 
ob jek ty  řady  400

R E B U T  s.r.o.
IČ: 28819594 
S trom ovka 3967 
580 01 H av líčkův  B ro d

D IO , p rom ěnné D Z, 
ob jek ty  řady  400

Z načky  P rah a  s.r.o.
I Č : 49434951 
K ra lu p sk á  90
252  62 S taten ice - Č erný  V ůl,

p rom ěnné D Z , ob jek ty  řady  400

C ross Z lín  a.s. IČ: 60715286
H asičsk á  394, L ouky, 763 02, Z lín

D IO , p rom ěnné D Z, 
ob jek ty  řady  400

Spel a.s. IČ: 00473057
T řídvo rská  1402, 280 02, K o lín

D IO , p rom ěnné D Z, 
ob jek ty  řady  400

SITEL, spol. s r.o.
I Č : 44797320
B aaro v a  957/15, 140 00 P rah a  4

D IO , p rom ěnné D Z, 
ob jek ty  řady  400

P Ř E M Y S L  V E S E L Ý  stavebn í a  
inžený rská  č in n o st s.r.o.

IČ: 25342100   ̂
P ražák o v a  1000/60, Štýřice, 
619  00 B rno

kana lizace , d renáže, odvodněn í



Inženýrské stavby  B rno , spol. s r.o.
IČ: 41601645 
H u d co v a  588/70b,
621 00 B rno  -  M ed lánky

kana lizace , d renáže, odvodněn í

IN S T A  C Z s.r.o.
IČ: 25374311
Je rem enkova 1142/42, H odolany , 
779  00 O lom ouc

kana lizace , d renáže, odvodněn í

L U B O SE D , s.r.o. IČ: 02289555
N o v á  397, 664 84 Z braslav

kana lizace , d renáže, odvodnění, 
zem ní a  jin é  p ráce  n a  SO

O utu lný  V H S spol. s r.o.
IČ: 01430050
O cm an ická  989
675 71 N ám ěšť  nad  O slavou

kana lizace , d renáže, odvodnění, 
zem ní a  jin é  p ráce  n a  SO

S tavební f irm a  Jiří V rb a  &  spol. IČ: 10084673
L učn í 874 / 52, 674 01 T řeb íč

bou rám , zem ní práce, 
dop rav a  a  m echan izace

R O K A  T ranspo rt s.r.o. IČ: 05662851
č.p. 68, 393 01 Ú strašín

bou rám , zem ní práce, 
dop rav a  a  m echan izace

R O N Y T R A N S , s.r.o.
IČ: 27703568
P řív ra t 1454/12
616  00 B rno  - Z abovřesky

bou rám , zem ní práce, 
dop rav a  a  m echan izace

V ratislav  L ev iček
IČ: 18821901

k rajn ice

V Y T A S E K , zem ní p ráce  s.r.o.
IČ: 02976030 
K lim en tsk á  1746/52, 
110 00 P rah a  1

k rajn ice

B etafence s.r.o.
IČ: 29197112
Z v o n ařk a  408/16 , 617 00 B rno

op locen í

A + J p lo ty  s.r.o.
IČ: 03894231
B rn ěn sk á  1066, 664  42 M odříce

op locen í

Ing. F ran tišek  K eberle
IČ: 18770835

sadové úpravy

K ais le r  s.r.o.
IČ: 25523406 
M ěřičk o v a  1447/48 
621 00 B rno  - Ř ečkov ice

sadové úpravy

Z ahrady  S voboda s.r.o.
I Č : 04737393
č.p. 104, 675 02 K o n ěšín

sadové úpravy

E ko-les reku ltivačn í, s.r.o.
I Č : 26043173
S lezská 1919/87, 130 00 P rah a  3

sadové úpravy

M eto n  s.r.o.
IČ: 05828350 
K e S ta ten ic ím  156 
252  67 T uchom ěřice

D IO  -  do časn á  svodid la

S A FE R O A D  C zech  R epub lic  s.r.o.
IČ: 25229761 
P lzeň sk á  666, 330 21 L íně

D IO , svod id la

K A S K A  s.r.o.
I Č : 26080966 
V rbenská  2
370 01 Č eské B udějov ice

D IO , svod id la

V espa stavebn í s.r.o. IČ: 02219417
R y b n á  716/24 , 110 01 P ra h a  1

D IO , svodidla,
zem ní a  jin é  p ráce  n a  SO

V E SIB A , s.r.o.
IČ: 61248711
M ezilesí 2078 /18 , H orn í Počern ice, 
193 00 P rah a  9

svodid la, tlum iče  nárazu

S V O S T R  s.r.o.
IČ: 25907913 
Ř íčn í 3084/15, Z ábřeh , 
700  30 O strava

svodid la, tlum iče  nárazu

R E N A  N O V A , s.r.o.
IČ: 63479354
č.p. 28, 696  71 B la tn ice  p o d  S vatým  
A n ton ínkem

svodid la, tlum iče  nárazu

C IR M O N  s.r.o.
IČ: 02142147 
P an sk á  zah rad a  424/1 
190 16 P rah a  9

lož iska  a  závěry



F R E Y S S IN E T  CS a.s. IČ: 61673048
K rá lov ická  267, 250 01 Z ápy

lož iska  a  závěry

M A G E B A  CS s.r.o.
IČ: 03502881
N ov o m ěstsk á  1c, 621 00 B rno

lož iska  a  závěry

O K  T Ř E B E S T O V IC E  a. s.
IČ: 03094251
T ovárn í 164, 289 12 T řebestov ice lož iska  a  závěry , po rtály

V L Č E K  S O L U T IO N  s.r.o.
I Č : 29113962
S tro jn ická  289, 333 01 S tod

odvodněn í

A C O  ST A V E B N Í P R V K Y  s.r.o.
IČ: 25980009
P av o v  141, 586 01 J ih lava

odvodněn í

A B M  M osty  s.r.o.
IČ: 27630391 
V  C eln ic i 1031/4 
110 00 N ové M ěsto

p refa

K Š  P R E F A  s.r.o.
IČ: 29024064
Jinon ická  805/57 , 150 00 P rah a  5

p refa

P R E F A  P R O  a.s.
IČ: 03087344
K rá lov ická  267, 250 01 Z ápy

p refa

Ž P S V  s.r.o.
IČ: 46346741 
T řeb ízského  207,
687  24 U herský  O stroh

p refa

A Q U A S Y S  s.r.o.
IČ: 25344447 
Jam ská  2488/65 ,
591 01 Ž ď ár nad  Sázavou

dem olice

M R O Z E K  a.s. IČ: 10600833
739  95 B ystřice  č. 1361

dem olice

D A V , a.s.
IČ: 00575381
Z en g ro v a  510/19
703 00 O strava  - V ítkov ice

dem olice

D S  - IZ O L A C E  s. r. o.
IČ: 65139399
C hválkov ická  90/3, Pav lov ičky  
779  00 O lom ouc

hydro izo lace  m ostů

IZ O M E X  s.r.o. IČ: 60711558
S oběšická 962/88 , 614  00 B rno

hydro izo lace  m ostů

M E A  W A T E R  M A N A G E M E N T  
s.r.o.

IČ: 27999734
D o m až lick á  180, 314 56 P lzeň

kom pozity

P R E F A  K O M PO Z IT Y .a.s.
IČ: 26949881
K u lk o v a  10/4231, 615 00 B rno

kom pozity

SW IE T E L S K Y  stavebn í s.r.o.
I Č : 48035599 
P ražsk á  tř. 495/58  
370 04 Č eské B udějov ice

litý  asfa lt speciá ln í zak ládán í

S T R A B A G  a.s. 
odštěpný  závod  M O R A V A

IČ: 60838744 
T ovárn í 3, 620 00 B rno

litý  asfa lt

S IL N IC E  G R O U P  a.s. IČ: 62242105
N a  F lo renci 2116 /15 , 110 00 P rah a  1

m ostn í p ro v izo riu m

SIL N IČ N Í P R O G R A M , spol. s r. o. IČ: 47151013 
B ílov  160, 743 01 B ílov

m ostn í p ro v izo riu m

H C S s.r.o.
IČ: 47914343 
D u k elsk á  336
592 31 N ové M ěsto  n a  M oravě

sanace

SA N A C O R  s.r.o. IČ: 26887371
V inoh radská  366/91, 618  00 B rno

sanace

SA N A T E C H  M O R A V A  s.r.o. IČ: 03033317
V ídeňská  152/117C , 619  00 B rno

sanace

V Y K O -S T A V E B N Í s.r.o.
IČ: 00528161 
K om enského  285/20  
571 01 M oravská  T řebová

sanace

Č áp C Z s.r.o. I Č : 28761928
K ořenského  1107/15, 150 00 P rah a  5

sanace



A R M O G R O U P  s.r.o.
IČ: 24167479 
H á lo v a  56/23,
190 15 P rah a  9 -  Satalice

v ýztuž

A R M O S T A V  M ÍS T E K  s.r.o.
IC: 25391062
C ollo  L ouky  2151 , 738 02 F rýdek- 
M ís tek

v ýztuž

B A U F E R A  s.r.o. IC: 05078059
Jitrav ská  581/2 , P rah a  8 - S třížkov

v ýztuž

R A V E N  C Z a.s.
IČ: 25884581
Z a  Š kodovkou  838, K ukleny , 
500 04 H radec  K rá lové

v ýztuž

H O C H T IE F  CZ a. s. IČ: 46678468
P lzeň sk á  16/3217, 150 00 P rah a  5

v ýztuž

C T P R O JE C T  s.r.o.
IČ: 3268012 
D rážn í 1152/11,
627  00 B rno  -  S latina

speciá ln í zak ládán í

G E O S T A V  s.r.o.
IČ: 00210145
O b jízd n á  1897, 765 02 O trokovice

speciá ln í zak ládán í

G K R  Z A K L Á D Á N Í s.r.o.
IČ: 25042726 
K ra to ch v ílo v a  2659,
413 01 R oudn ice  nad  L abem

speciá ln í zak ládán í

KF.I.I.F.R -  S PE C IÁ L N Í 
Z A K L Á D Á N Í s.r.o.

I Č : 49702190 
N a  P ank rác i 1618/30, 
140 00 P rah a  4 - N usle

speciá ln í zak ládán í

P O R R  a.s.
IČ: 43005560 
D u b ečsk á  3238/36,
100 00 P rah a  10 - S trašnice

speciá ln í zak ládán í

Z A K L Á D Á N Í STA V E B  a.s.
IČ: 49241567
D ob ro n ick á  č.p. 1371, 148 26 P ra h a  4

speciá ln í zak ládán í

IN S E T  s.r.o.
I Č : 03579727 
L ucem b u rsk á  1170/7,
130 00 P rah a  3 - V inohrady

za těžovací zkoušky

P O N T E X  s.r.o.
IČ: 47122706 
O re lská  512/7,
101 00 P rah a  10 - V ršovice

za těžovací zkoušky

S T R Á N SK Ý , H U S T Ý  A  
P A R T N E Ř I s. r. o.

I Č : 18827527
B o h u n ick á  50, 619  00 B rno

za těžovací zkoušky

T E C H N IC K Ý  A  Z K U Š E B N Í 
Ú S T A V  ST A V E B N Í P R A H A  s.p. - 
pob o čk a  B rno

IČ: 00015679
H něvkovského  228/77 , 617  00 B m o

zatěžovací zkoušky

V IA F R E Z  s.r.o.
IČ: 27778512
M ilady  H orákové č. 1071/12 746  01 
O pava- P ředm ěstí

frézován í CB pov rchu

L ad islav  K ozub ík
IC: 18757073

v rtán í p ilo t PH S

L ib o r R yba
IČ: 11061391

povrchové úpravy

A E R O L U X  s.r.o.
IČ: 25031945 
N ov iny  p o d  R a lsk em  142 
471 24 M im oň

ún ikové dveře PH S

Stavba a  ú d ržb a  siln ic T řeb íč  - 
obchodn í č innost s.r.o.

IČ: 26927501 
V elkom ez iříčská  640/45 , 
N ové D vory , 674  01 T řeb íč

postřiky  z  asfa ltové  em ulze, 
posyp  kam en iv em  d rceným

R oad  techno log ies s.r.o.
IČ: 29392012
K rnov  - P o d  B ezru čo v ý m  v rchem , 
Ježn ick á  1740/80, P S Č  79401

dod áv k a  a  po k lád k a  vozovkové 
výstužné  v rstvy  z geom řížov iny



V alko com pany, s.r.o.
I Č : 28347463 
B lan en sk á  209/22 , Jehnice 
621 00 B rno

pom ocné a  p říp ravné p ráce u  
asfa ltových  v rstev

O A T, s.r.o.
I Č : 49616374
N edokončená  363, P rah a  10

řezán í, asfa ltové zá livky

A sfalte last s.r.o.
IČ: 47904615 
B o tan ick á  818/23 , V eveří, 
602  00 B rno

řezán í, asfa ltové zálivky , 
v y sp rávky  m ateriá lem  pro  E M Z

R E K M A , spol. s r.o.
IČ: 25551337 
M en d lo v a  3298/11, 
690  03 B řec lav

řezán í, asfa ltové zá livky

E D S T rade  s.r.o.
IČ: 03832210
K om áro v sk á  2438 /13 , P ředm ěstí 
746  01 O pava

opravy  p řed  stavbou, zálivky , 
be tonářské  p ráce

M ed řa  stavební s.r.o.
IČ: 01857401  ̂
R o h áčo v a  145/14, Ž ižkov, 
130 00 P rah a  3

zkušebn ic tv í, č ištěn í po trub í, 
tlakové zkoušky

SE Z A K O  P rostě jov  s.r.o.
I Č : 25579703 
J. B . P ecky  4342 /14 , 
796  01 P rostě jov

zkušebn ic tv í, č ištěn í po trub í, 
tlakové zkoušky

In te r E ko  C Z s.r.o.
IČ: 29196884
H u d co v a  588/70b , 621 00 B rno

zkušebn ic tv í, č ištěn í po trub í, 
tlakové zkoušky

P R E S T A  s.r.o.
IČ: 26266172
č.p. 192, 664 06 K ovalov ice

zkušebn ic tv í, č ištěn í po trub í, 
tlakové zkoušky

B M  H  spol. s r.o.
I Č : 42869668
O n d ře jo v a  592/11a, C hválkovice, 
779  00 O lom ouc

zkušebn ic tv í, č ištěn í po trub í, 
tlakové zkoušky

Q C O N T R O L  s.r.o ., odštěpný  závod
IČ: 28311060
664  01 B ílov ice  nad  Sv itavou  693

zkušebn ic tv í

Q U A L IFO R M , a.s.
I Č : 49450263 
M la ty  672/8
642  00 B rno  - B osonohy

zkušebn ic tv í

T ex tiln í zkušebn í ústav , s.p.
IČ: 00013251
V ác lavská  237/6 , S taré B rno 
603 00 B rno

zkušebn ic tv í

B E T O T E C H , s.r.o.
IČ: 25066153 
B e ro u n  660, P S Č  26601

zkušebn ic tv í

L eoš N ek u la  - m ěřen í P V V
IČ: 46987207 
H y b ešo v a  743/36, 
682  01 V yškov

zkušebn ic tv í

C O N S U L T E S T  s.r.o.
I Č : 25346784
V eveří 331/95 , 602  00 B rno

zkušebn ic tv í

SQZ, s.r.o.
IČ: 25743554
O lom ouc, N o v á  U lice, U  m ístn í 
d ráhy  939/5

zkušebn ic tv í

L ab o ra to ř C .B .K
I Č : 26271303
B rn ěn sk á  1711, 686  03 S taré M ěsto

zkušebn ic tv í

G E O ST A R , spol. s r.o.
IČ: 13690337 
T u řanka  111, 627 00 B rno

zkušebn ic tv í, p růzkum né a 
d iagnostické  p ráce

SG  G eo techn ika  a.s.
IČ: 41192168
G eo log ická  988/4
152 00 P rah a  5 - H lubočepy

geo techn ické  služby 
p růzkum né a  d iagnostické  p ráce

T E R R E S T A  a.s.
IČ: 07516932
č.p. 20, 503 22 L ibčany

geo techn ické  služby 
p růzkum né a  d iagnostické  p ráce

gp cen trum  s.r.o.
IČ: 06750206
Janáčkova  104, 666  01 T išnov

geo techn ické  služby 
p růzkum né a  d iagnostické  p ráce

G rim o B O Z P  s.r.o.
I Č : 27810003 
V ětrn á  366, S taré m ěsto, 
739  61 T řinec

B O Z P  a  P O



B ezpečněnastavbě s.r.o.
IČ: 06400523
Š vestková 1373/34, 747 06 O pava

B O Z P  a  P O

S A F E T Y  P R O  s.r.o.
I Č : 28571690
P ře ro v sk á  434/60 , 779 00 O lom ouc

B O Z P  a  P O

A V ID IS  s.r.o.
IČ: 13690337
č.p. 122, 664 71 H vozdec

pasportizace

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba 
prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po 
celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, 
který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami 
splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně neodmítne 
udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel 
schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení jiné osoby

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo jiné 

osoby

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím jiné osoby

Netýká se Netýká se Netýká se

Netýká se Netýká se Netýká se

Netýká se Netýká se Netýká se



FORMULÁŘ 2.3.4.
PŘEHLED TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

Společnost Skanska a.s.
se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8 
IČO: 262 71 303
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „D1 modernizace -  úsek 12, EXIT 90 
Humpolec -  EXIT 104 Větrný Jeníkov (2020)“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 
Z2019-026499 (dále jen „účastník“), tímto čestně prohlašuje, že pro účely provádění stavebních 
prací, které jsou předmětem zadávané veřejné zakázky, disponuje následujícím technickým 
vybavením:

POŽADOVANÉ VYBAVENÍ DODAVATELEM NABÍDNUTÉ VYBAVENÍ

Typ/ Model/ SPZ 
(Identifikační číslo)

Technické
parametry

Vlastní (V) 
nebo

nevlastní (N)

1 kus finišeru pro pokládku 
cementobetonového krytu

FINIŠER WIRTGEN 
SP 1500
2201502

šířka 12 m  

180 m 3/hod.
V

Přílohy: Výpis z majetkové evidence

Stroje a drobný majetek ÚO 3272 a 3273 Skanska a.s. k 29.1.2019

ÚčOk Nákl.stř. Inv.maj. Podč Datum akt. Označeni IM Sériové číslo Inventární číslo

Třida IM 928028 Drobný majetek
3272 3162 2201601 O 1 3 4 2011 Finišer W irtgen SP500 1CSP.0106 170036
3272 3162 2201502 0 3 10.2011 F inišer W irtgen SP 1500 UB/SP 06SP0029/06SP0030 170037
3272 3162 2201516 0 13.11 2006 Zem ní fréza W irtgen W R  2000 03.WR.01S2 180105
3272 3162 2201517 0 11.9.2007 Zem ní fréza W irtgen W R  2500S 04 .WR. 0262 180106

Třída IM 922400 Mech., lešení, bedn.
Třída IM 922600 Doprava,zdvih.zař.
Třída IM 922612 Movitý majetek FL
Třída IM 928028 Drobný majetek
Třída IM 922400 Mech., lešení, bedn.
Třída IM 922600 Doprava,zdvih.zař.
Třída IM 922612 Movitý majetek FL



Smlouva o zpracování osobních údajů
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství 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 „Správce”) 

a
Skanska a.s.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických 
e-mail: 
tel:

(dále jen „Zpracovatel" nebo „Prvotní Zpracovatel")

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany")

Preambule

Vzhledem ktomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může 
zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto 
osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fýzických osob ve vztahu 
k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu 
osobních údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), 
a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva").

Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8
262 71 303
CZ699004845
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 15904 
akciová společnost

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
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1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„EHP“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„GDPR“ se rozumí 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 
těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění 
opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„Hlavní smlouvou1 se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem 
a Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

„Osobními údaji Správce“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré 
další osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s 
Hlavní smlouvou.

„Podzpracovatelem“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) 
zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek 
stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů 
Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů).

„Pokynem“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů 
Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci 
a obsah Pokynu.

„Porušením zabezpečení osobních údajů“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních 
údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné 
či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému 
vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům 
Správce.

„Produkty“ se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy.

„Předpisy o ochraně osobních údajů“ se rozumí 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 těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 
ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„Schválenými Podzpracovateli“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této 
Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí 
Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. 
Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní 
smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o provedení činnosti nebo osoby, které se při 
provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), 
mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv 
zpracovávaly.

„Službami“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.
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„Standardními smluvními doložkami" se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání 
osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské 
komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených 
Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje.

„Třetí zemí" se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země 
předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních 
údajů ve třetích zemích.

„Vymazáním" se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být 
obnoveny nebo rekonstruovány.

„Zásadami zpracování osobních údajů" se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, 
transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity 
a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv 
výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování 
osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod 
odkazem GDPR.

„Zpracování", „správce", „zpracovatel", „subjekt údajů", „osobní údaje", „zvláštní kategorie 
osobních údajů" a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní 
smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy 
je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za 
podmínek této Smlouvy a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po 
celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů 
Správce.

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí 
Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k 
zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této 
Smlouvy.

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění 
požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát 
Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat.

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. 
v případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není- 
li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

2.4.1 osoba pověřená Správcem:

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem:

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od 
zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo 
pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy).
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3.2

3.3

3.4

4

4.1

4.2

Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce 
nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než 
v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není 
vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v 
rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku 
před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje pokyny Správce, aby 
co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.

Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje 
Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem 
a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.

Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních 
údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování za správce.

Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával 
Osobní údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy 
(Autorizované předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba 
splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

Spolehlivost Zpracovatele

Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho 
zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž 
zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k 
příslušným Osobním údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných 
zpracovávat osobní údaje Správce a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, 
přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, že se jedná o osoby dle tohoto odstavce.

Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů 
Správce:

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy 
povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a 
platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto 
povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o 
osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich 
pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních 
údajů nebo dle Pokynů Správce;

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat 
mlčenlivost;

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného 
používání výpočetní techniky;

4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním 
údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a 
účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;

4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních 
údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní 
potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, 
nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na 
ohrožení bezpečnosti osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.
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5 Zabezpečení osobních údajů

5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu 
a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva 
a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření 
(příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, 
případně včetně:

5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 
služeb zpracování;

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě 
fyzických či technických incidentů;

5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, 
zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění 
předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný 
přístup k nim.

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat 
takové osobní údaje odděleně.

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále 
v Pokynech.

6 Další Podzpracovatelé

6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další 
Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel 
oprávněn zapojit do zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce.

6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:

6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový 
Podzpracovatel;

6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných 
záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této 
Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu 
osobních údajů;

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem 
podmínky, které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro 
vyloučení pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení 
zpracovatelů (tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi 
podzpracovateli) musí tyto smlouvy splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na 
požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii svých smluv s dílčími Podzpracovateli 
a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv uzavřených mezi dalšími 
Podzpracovateli;

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi 
Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky 
nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna 
odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů Správce;

6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči 
Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností 
v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.
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7 Plnění práv subjektů údajů

7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající 
se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti 
zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných 
technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o 
uplatnění práv subjektu údajů .

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu 
a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně 
osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil 
jakýkoli výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o 
Osobní údaje Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle 
Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období 
specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a 
kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které 
Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl 
vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních 
údajů ;

7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může 
Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, 
sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin 
od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních 
údajů Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů 
Správce. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit 
veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení 
osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí 
přinejmenším:

8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty 
dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;

8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo 
jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení 
osobních údajů;

8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních 
údajů.

8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny 
Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních 
údajů.

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí 
stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje 
právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je 
Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto
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právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, 
které provedl Správce před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na 
ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími 
konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 
GDPR, a to vždy pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem 
a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: 
(i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní 
smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem 
Správce) buď:

10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem 
datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále 
bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce 
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím 
Podzpracovatelem; nebo

10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce 
zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž 
Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky 
kapitoly 10 této Smlouvy.

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními 
předpisy Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními 
předpisy Unie nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost 
všech těchto osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly 
zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, 
které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání 
souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny 
a dále umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného 
Správcem ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel 
umožní Správci nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a 
kopírovat všechny příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že 
zpracování Osobních údajů Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně 
osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny. Zpracovatel poskytne Správci plnou spolupráci 
a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých povinností podle této Smlouvy. 
Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho názoru zde uvedené právo na 
audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel může prokázat plnění 
dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o dodržování schváleného 
mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit pouze na vybrané 
procesy.

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech 
Podzpracovatelů.
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12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím 
Podzpracovatele ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) 
uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), 
není-li to předem písemně schváleno Správcem.

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel 
jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek 
a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, 
pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi.

13 Všeobecné podmínky

13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. 
Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají 
i po jejím zániku.

13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.

13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě 
existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo 
zpracování Osobních údajů Správce.

13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi 
Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této 
Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů.

13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, 
zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo 
nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě 
upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším 
zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou 
vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část 
nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.

13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení 
a Zpracovatel 2 vyhotovení.

13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných 
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si 
Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce 
ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.

13.8 Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

(„Správce") Skanska a.s. („Zpracovatel")

V dne V Brně dne 14. ledna 2020

[bude doplněno]
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P Ř ÍL O H A  č. 1: P O D R O B N O S T I O  Z P R A C O V Á N Í O S O B N ÍC H  Ú D A JŮ  S P R Á V C E

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje 
čl. 28 odst. 3 GDPR.

D1 modernizace -  úsek 12, EXIT 90 Humpolec -  EXIT 104 Větrný Jeníkov (2020)

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

Skanska a.s. nezpracovává jako Zpracovatel pro Správce žádné osobní údaje.

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud 
z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

□  Zpracování

□  Automatizované zpracování

□  Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

□  Osobní údaje (viz výše odst. 1)

□  Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce
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1.1. Správa zabezpečení

a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní 
politiku týkající se zpracování osobních údajů.

b. Role a odpovědnosti:

i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně 
definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;

ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve 
shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.

c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou 
přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."

d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování 
osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je 
odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány 
a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je 
zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:

i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna 
účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli 
bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému 
získání jakýchkoli osobních údajů.

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou 
dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému 
zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým 
odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role 
a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání 
a / nebo při zácviku;

b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni 
o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; 
zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně 
informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích 
prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

P Ř ÍL O H A  č. 2: T E C H N IC K Á  A  O R G A N IZ A Č N Í O P A T Ř E N Í

1. O rg a n iza čn í b ezp ečn o s tn í o p a třen í
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2.1. Kontrola přístupu a autentizace

a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele 
přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat 
a odstraňovat uživatelské účty.

b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je 
zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu 
"need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům 
pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele.

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby 
heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně 
délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat 
přes síť.

2.2. Logování a monitorování

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování 
osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, 
modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

a. Bezpečnost serveru / databáze

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly 
pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro 
zajištění řádné funkce.

ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou 
pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.

b. Zabezpečení pracovní stanice

i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.

ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.

iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných 
softwarových aplikací.

iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po 
určitou dobu aktivní.

v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané 
vývojářem operačního systému.

2. T e c h n ic ká  b ezp ečn o s tn í o p atřen í
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2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí 
kryptografických protokolů.

b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion 
Detection Systems).

2.5. Zálohování

a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně 
spojeny s úlohami a povinnostmi.

b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního 
prostředí.

c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení 
a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.

b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup 
k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších 
postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, 
kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.

b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání 
osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným 
osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou 
kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro 
ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných 
osob.
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P Ř ÍL O H A  č. 3: A U T O R IZ O V A N É  P Ř E D Á N Í O S O B N ÍC H  Ú D A JŮ  S P R Á V C E

Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; 
(ii) činnosti zpracování; (iii) umístění středisek služeb.

Č. Schválený
podzpracovatel

Činnost zpracování Umístění středisek služeb

1. Nepoužije se
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