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O B J E D N Á V K A 
Číslo objednávky: 26ZA-002216 

 
Objednatel: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

SSÚD Domašov, Lesní 1, 66483 Domašov 

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

 

Dodavatel: 

Obchodní jméno: Petr Daniš  

Adresa: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 64153860 

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxx 

 

 

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

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

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

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

Místo dodání: Dálnice D1 km 176,000 – 185,400 L, PS 

Kontaktní osoba Objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, SSÚD Domašov, Lesní 1, 664 83 Domašov 

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem 

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

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

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

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

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

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

vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, 

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

uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. 

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

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

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

nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících. 

Objednáváme u Vás: Ruční čištění zanešených příkopů a rigolů sedimenty na trase D1 km 

176,000 – 185,400 PS. 
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Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte do 30. 4. 2020 

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 177 862,50,- / 215 213,60,- 

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 

prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . V případě nepotvrzení akceptace objednávky 

Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky 

Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího 

zneplatněna. 

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifikace služeb 

Příloha č. 2 – Soupis provedených prací  

V Domašově dne 11. 2. 2020 

Za Objednatele: xxxxxxxxxxxxxx 

Podpis oprávněné osoby: 

 

 

 

Za Dodavatele: 
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PŘÍLOHA Č. 1 - SPECIFIKACE SLUŽEB 

 

 

1. Předmětem díla je ruční vyčištění příkopu a rigolů na dálnici D1 v km 176,000 – 

185,400 L, PS. 

 

2. Poskytovatel je povinen zajistit ekologickou likvidaci získaného materiálu. 

 

3. Poskytovatel povede Stavební deník, který po ukončení prací předloží Objednateli. 

Společně se stavebním deníkem předloží Objednateli Předávací protokol. 

 

4. Práce budou probíhat převážně na krajnici a budou provedeny při komplexním 

zabezpečení bezpečnosti silničního provozu. Toto zabezpečení zajistí Objednatel.  

 

5. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP 

podle § 8 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 

odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Zákoník práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen 

dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 

591/2006 Sb., a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích 

a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a 

zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o 

pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím 

zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s 

§ 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovištích.  

 

6. Poskytovatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci používali jedno či vícebarevných 

výstražných oděvů v jedné s barev dle ČSN EN ISO 20471 a splňující požadavky na 

třídu oděvu alespoň pro vzor B2 (dělníci při práci ve dne). Pro práce na nočním 

pracovišti třídu oděvu pro vzor D. Tyto oděvy musí být udržovány v potřebné čistotě a 

kvalitě do takové míry, aby svým znečištěním a porušením neznemožňovaly správnou 

funkci retroflexních prvků. 

 

7. Předpokládaný termín ukončení prací je 30. 4. 2020 
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