
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 16PU-003590/20 
číslo smlouvy zhotovitele: 20020/070278

na realizaci zakázky
„08002 - 1/58 STARÁ VES NAD ONDŘEJNICÍ, MOST EV.Č. 58-024“

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
oprávněn jednat ve věci této zakázky: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen ,,objednatel“)
a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390

název: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc
a.s.

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení:

Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 
25869523, CZ25869523

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel4444)
(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44)
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Protože si objednatel přeje, aby stavba 08002 - 1/58 Stará Ves nad Ondřejnicí, most ev.č. 
58-024, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007, byla realizována 
dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a 
dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 46 689 423,03 Kč bez 
DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z 
částky (a)

(c) = (a) + (b)

08002 -1/58 Stará 
Ves nad Ondřejnicí, 

most ev.č. 58-024
46 689 423,03 9 804 778,84 56 494 201,87

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

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 08002 - E58 Stará Ves 
nad Ondřejnicí, most ev.č. 58-024, číslo veřejné zakázky 16PU-003590.

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

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

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

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

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru

Stránka 2 z 3



smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

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

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 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 ktom u objednatel písemně 
vyzve.

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

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

Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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ÍGIID ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Č.j.: 54310/189/20 Vyřizuje: Stwiertnia, Michala Bc.

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 08002 - 1/58 Stará 
Ves nad O ndřejnicí, most ev.č. 58-024, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek / systémové 
číslo veřejné zakázky na profdu zadavatele Z2020-004009 / P20V00169151 (dále jen 
,,Zakázka“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
věznění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka 
zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel"):

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 

se sídlem: Albertova 229/21, 77900 Olomouc - Nová Ulice 

IČO: 25869523

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 PROSTŘEDNICI VÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH WTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



VÝSLEDEK POSOUZENI SPLNĚNI 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“)

Číslo veřejné zakázky 16PU-003590

Ev. číslo Věstníku veřejných 
zakázek / systémové číslo 
veřejné zakázky na profilu 
zadavatele

Z2020-004009 / P20V00Í69151

Název veřejné zakázky
08002 -1/58 Stará Ves nad Ondřej ničí, most ev.ě. 
58-024

Druh řízení Otevřené řízení

Evidenční číslo 
ISPROFIN/ISPROF OND

500 111 0007

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno a 
příjmení vybraného dodavatele

Identifikační údaj e vybraného dodavatele

IDS - Inženýrské a dopravní 
stavby Olomouc a.s.

sídlo: Albertova 229/21, 77900 Olomouc - Nová Ulice 
IČO: 25869523

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

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj ze 
dne 12 12.2019, kterým dodavatel prokazuje splnění základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ 
odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.
Výpis z obchodního rejstříku IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. vydaný 
Krajským soudem v Ostrava dne 12.12.2019.



2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný Ministerstvem pro místní rozvoj ze 
dne 12.12.2019, 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.
Výpis z obchodního rejstříku IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. vydaný 
Krajským soudem v Ostrava dne 12.12.2019.
Výpis ze živnostenského rejstříku pro IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 
vydaný magistrátem města Olomouc, kterým dodavatelem prokazuje splnění profesní 
způsobilosti pro oprávnění k podnikání Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
§ 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ:
Čestné prohlášení, ze kterého vyplývá, že vybraný dodavatel disponuje osobami, jejichž 
prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce

Osvědčení o autorizaci č. 1103967 pro autorizovaného technika
v oboru mosty a inženýrské konstrukce vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 23.06.2017.
Osvědčení o autorizaci č. 1103940 pro autorizovaného technika 
v oboru mosty a inženýrské konstrukce vydané Českou komorou autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 23.06.2017.

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 06.03.2020 podepsaný včetně
osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nej významnějších z těchto prací:
- Referenční list na stavbu 11/602 Jihlava -  most ev. ě. 602-43: ze dne 16.10.2019,

podepsané objednatele Kraj Vysočina, doba dokončení 6/2019 -
předmětem stavby byla rekonstrukce mostu ev.č. 602 -  043 v Jihlavě o délce 
přemostění 198,10m.
Referenční list na stavbu III/15289 Brno Evropská, most 15289-1: ze dne 17.10.2019, 
podepsané za objednatele Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, p.o., doba dokončení 6/2019 - předmětem stavby byla
rekonstrukce silnice III/l 5289 a mostu 15289-1 o délce přemostění 64,67m.

- Referenční list na stavbu 11/377 Rájec-Jestřebí most 377-008: ze dne 19.2.2019,
podepsané za objednatele Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, p.o., doba dokončení 4/2018 - předmětem stavby bylo odstranění 
nevyhovujícího mostního svršku a zřízení nového, o délce přemostění 117,8m. 
Referenční list na stavbu 11/602 Brno Jihlavská, most 602-001: ze dne 7.2.2019, 
podepsané za objednatele Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, p.o., doba dokončení 7/2018 - předmětem stavby byla
rekonstrukce mostu ev.č. 602-001 na ulici Jihlavská v Brně o délce přemostění 68,50m.
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Referenční list na stavbu 11/374 Adamov -  Bílovice most 374-039: ze dne 14.3.2019, 
podepsané objednatele Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, p.o., doba dokončení 4/2018 - předmětem stavby byla výstavba 
nového silničního mostu na silnici 11/374 o délce přemostění 25,686m.

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:
Čestné prohlášení o odborném personálu za osobu I | 
podepsané dne
(i) roky praxe v pozici stavbyvedoucího inženýrských staveb -  8 let,
(ii) autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce,
(iii) praxe na zakázce „11/377 Rájec-Jestřebí most 377-008“ v pozici stavbyvedoucího, fin. 
objem zakázky 30.999.535,27 Kč bez DPH,
(iv) poměr u dodavatele pracovněprávní.
Čestné prohlášení o odborném personálu za osobu

ze dne
06.03.2020:
(i) roky praxe v pozici zástupce stavbyvedoucího inženýrských staveb -  14 let,
(ii) autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce,
(iii) praxe na zakázce „11/377 Rájec-Jestřebí most 377-008“ v pozici zástupce 
stavbyvedoucího, fin. objem zakázky 30.999.535,27 Kč bez DPH,
(iv) poměr u dodavatele pracovněprávní.

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

Čestné prohlášení o tom, že dodavatel disponuje požadovaným množstvím stavebních strojů:
- 2 kusy nakladač s minimálním výkonem 6 m3/hod. 
ze dne 06.03.2020 podepsané

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické 
podobě.
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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 16PU-003590

Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek / 
systémové číslo veřejné zakázky na 
profilu zadavatele

Z2020-004009 / P20V00169151

Název veřejné zakázky
08002 -1/58 Stará Ves nad Ondřejnicí, most 
ev.č. 58-024

Druh řízení Otevřené řízení

Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND)

500 111 0007

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní 
firma/název/jméno, 

příjmení /právní forma 
účastníka

Sídlo/místo trvalého 
pobytu

IČO
účastníka

Nabídková cena 
(v Kč bez DPH)

1. STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 15800 
Praha 5 - Jinonice

60838744 59 878 376,31

2. EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10, 11000 
Praha 1 - Nové Město

45274924 62 275 026,73

3. FIRESTA-Fišer, 
rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, 60200 
Brno - Trnitá

25317628 63 859 023,72

4. Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4,
18000 Praha 8 - Libeň 00014915 52 856 019,97

5.
IDS - Inženýrské a 
dopravní stavby Olomouc 
a.s.

Albertova 229/21, 
77900 Olomouc - Nová 
Ulice

25869523 46 689 423,03

6. PORR a.s.
Dubečská 3238/36, 
10000 Praha 10- 
Strašnice

43005560 47 537 245,52
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V nabídce účastníka Metrostav a.s. jsou vloženy dva dokumenty z rozdílnou nabídkovou 
cenou. Ve Smlouvě o dílo je uvedena nabídková cena 52 856 017,97 Kč bez DPH a v Soupise 
prací je uvedena nabídková cena 52 856 019,97 Kč bez DPH. Nabídkové ceny s DPH se 
v obou dokumentech shodují. Zjevně se jedná o překlep účastníka ve Smlouvě o dílo, který 
nemá vliv na pořadí nabídek a není důvodem k vyřazení účastníka ze zadávacího řízení.

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Hodnocení 
nabídek provedla komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria 
hodnocení nejnižší nabídková cena. Komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové 
ceny za celý předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí - 
nej výhodnější) po nejvyšší (nejméně vhodnou).

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

Pořadové
číslo

nabídky

Nabídková cena 
(v Kč bez DPH)

Výsledek hodnocení nabídek - 
pořadí nabídek po provedeném 

hodnocení

1. 59 878 376,31 4

2. 62 275 026,73 5

3. 63 859 023,72 6

4. 52 856 019,97 3

5. 46 689 423,03 1

6. 47 537 245,52 2

V Ostravě dne 04. 03. 2020
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verze 1.1 11. 9. 2018

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PŘÍLOHA Č. 5 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technickou specifikací tvoří:

A) Část I -  Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

B) Část II -  Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

C) Část III -  Další požadavky objednatele

D) Část IV -  Specifikace zakázky
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ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

„08002 -1/58 Stará Ves nad Ondřejnicí, most ev.č. 58-024“

Název kapitoly Schváleno Účinnost

Kapitola 1 - Všeobecně
čj. 29/2017-120-TN/l 
ze dne 26. 1. 2017

1. 2. 2017

Kapitola 2 - Příprava staveniště
č.j. 320/2016-120-TN/l 
ze dne 20. 12. 2016

1.1.2017

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro 
inženýrské sítě

č.j. 221/09-910-IPK/l 
ze dne 23. 3. 2009

1. 4. 2009

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro 
inženýrské sítě, Dodatek č. 1

č.j. 275/2016-120-TN/12 
ze dne 18. 10. 2016

1. 4. 2017

Kapitola 4 - Zemní práce
č.j. 143/2017-120-TN/l 
ze dne 4. 8. 2017

7. 8. 2017

Kapitola 5 - Podkladní vrstvy
č.j. 4/2015-120-TN/2 
ze dne 21.1. 2015

1. 2. 2015

Kapitola 6 - Cementobetonový kryt
č.j. 4/2015-120-TN/3 
ze dne 21.1. 2015

1. 2. 2015

Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy
č.j. 318/08-910-IPK/l 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 8 - Litý asfalt
č.j. 318/08-910-IPK/l 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců
č.j. 692/10-910-IPK/l 
Ze dne 13. 8. 2010

1. 9. 2010

Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a 
dopravní plochy

č.j. 692/10-910-IPK/l 
ze dne 13. 8. 2010

1. 9. 2010

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče 
nárazu

č.j. 205/10-910-IPK/l 
ze dne 8. 3. 2010

1. 4. 2010

Kapitola 12 - Trvalé oplocení
č.j. 230/08-910-IPK/l 
ze dne 12. 3. 2008

1. 4. 2008

Kapitola 13 - Vegetační úpravy
č.j. 440/06-120-R/l 
ze dne 3.8. 2006

1. 9. 2006

Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní 
zařízení

č.j. 9/2015-120-TN/6 
ze dne 27. 3. 2015

1. 4. 2015
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Kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací
č.j. 9/2015-120-TN/3 
ze dne 2. 2. 2015

15. 2. 2015

Kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny
č.j. 1126/10-910-IPK/1 
ze dne 16. 12. 2010

1. 1. 2011

Kapitola 18 - Beton pro konstrukce
č.j. 2/2016-120-TN/2 
ze dne 12. 1. 2016

15. 1. 2016

Kapitola 19, část A - Ocelové mosty a 
konstrukce

č.j. 37/2015-120-TN/3 
ze dne 13. 4. 2015

23. 4. 2015

Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana 
ocelových mostů a konstrukcí

č.j. 121/2018-120-N/2 
ze dne 5. 9. 2018

10. 9. 2018

Kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy
č.j. 318/08-910-IPK/l 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Kapitola 21 - Izolace proti vodě
č.j. 205/10-910-IPK/l 
ze dne 8. 3. 2010

1. 4. 2010

Kapitola 22 - Mostní ložiska č.j. 124/2018-120-TN/l 
ze dne 18. 5. 2018 1. 6. 2018

Kapitola 23 - Mostní závěry
č.j. 653/ 07/910-IPK/l 
ze dne 6. 8. 2007

1. 9. 2007

Kapitola 24 - Tunely
č.j. 341/07-910-IPK/l 
ze dne 20. 4.2007

1. 5. 2007

Kapitola 25 - Protihlukové clony
č.j. 221/09-910-IPK/l 
ze dne 23. 3. 2009

1. 4. 2009

Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a 
nátěry vozovek

č.j. 9/2015-120-TN/4 
ze dne 2. 2. 2015

15. 2. 2015

Kapitola 27 - Emulzní kalové vrstvy
č.j. 291/2016-120-TN/9 
ze dne 7. 12. 2016

10. 12. 2016

Kapitola 29 - Zvláštní zakládání
č.j. 1126/10-910-IPK/1 
ze dne 16. 12. 2010

1. 1. 2011

Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce
č.j. 1001/09-910-IPK/l 
ze dne 17. 12. 2009

1. 1. 2010

Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí
č.j. 318/08-910-IPK/l 
ze dne 8. 4. 2008

1. 5. 2008

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 
www.pjpk.cz.
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ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY
(ZTKP)

„08002 - 1/58 Stará Ves nad Ondřejnicí, most ev.č. 58-024“

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 
a Směrnici GR č. 9/2016 -  Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu 
objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu čl. 3.2 
Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu 
smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost 
betonu), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard.

2. Seznam příloh ZTKP

1) Závazný vzor dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla
2) Zásady tvorby a projednání Realizační dokumentace stavby (RDS)

3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby
Jednotkové ceny uvedené v nabídce v oceněném soupisu prací zahrnují úhradu 
všech prací zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a 
za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou 
nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací, ale 
i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů, nutných pro zdárné dokončení, 
předání díla objednateli a provozování, i když nejsou v soupisech prací případně 
konkrétně uvedeny (např. zařízení staveniště, ostatní vedlejší náklady, lešení, 
pomocné konstrukce, poplatky, jednoúčelové stroje a pomůcky, atypické díly, 
fotodokumentace, opravy škod, pomocné práce, vytýčení ing. sítí, RDS, PDPS, 
čištění vozovek, zkušební laboratoř, oplocení stavby, příp. osvětlení stavby apod.).

Součástí Díla jsou i následující práce a činnosti:
1. zařízení staveniště
2. zpracování Realizační dokumentace stavby (RDS) dle Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (2017)
3. zpracování Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
4. čištění vozovek
5. zkušební laboratoř zhotovitele
6. oplocení stavby
7. příp. osvětlení stavby
8. fotodokumentace

Tyto činnosti budou zahrnuty do nákladů stavby.
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1.12.6 Odpady se doplňuje:
Podmínkou je, že vyzískanou vyfrézovanou drť zhotovitel odkoupí -  min. 85,08 
Kč/t bez DPH a vyzískaný kovový šrot za cenu výkupu šrotu. Pro odkoupení bude 
uzavřena zvláštní smlouva o prodeji.

„08002 -1/58 Stará Ves nad Ondřejnicí, most ev.č. 58-024“
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ČÁST III -  DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE

Zhotovitel je povinen po dobu plnění předmětu veřejné zakázky:

- disponovat niže uvedeným minimálním množstvím stavebních strojů o následující typové 
specifikaci a parametrech, které bude v rámci realizace stavby používat:

• 2 kusy nakladače s minimálním výkonem 6 m3/hod.

Objednatel se Zhotovitelem uzavře při uvedení stavby do provozu Dohodu o předčasném 
užívání Díla, Sekce nebo části Díla, jejíž závazný návrh je přílohou této Technické 
specifikace.

[Pozn. pro účastníka: Dohoda o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla bude 
uzavřena dle závazného znění v listinné podobě. Tento text bude vymazán.]
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ČÁST IV -  SPECIFIKACE ZAKÁZKY

Předmětem zakázky je demolice a výstavba mostu ev.č. 58-024 ve Staré Vsi nad 
Ondřejnicí na sil. 1/58, z důvodu jeho špatného stavebně technického stavu, především 
pak předpínací výztuže. Na mostě je nefunkční hydroizolace. Rekonstrukce spočívá 
v demolici stávajícího mostu a výstavbě nového přesýpaného mostu.

Stránka 7 z 13



,08002 -1/58 Stará Ves nad Ondřejnicí, most ev.č. 58-024'

PŘÍLOHA Č. 1

ZVLÁŠTNÍCH TECHNICKÝCH KVALITATIVNÍCH PODMÍNEK STAVBY
(ZTKP)

„08002 - 1/58 Stará Ves nad Ondřejnicí, most ev.č. 58-024“

ZÁVAZNÝ VZOR DOHODY O PŘEDČASNÉM UŽÍVÁNÍ 
DÍLA, SEKCE NEBO ČÁSTI DÍLA
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Dohoda
o předčasném užívání 

Díla, Sekce nebo části Díla

číslo:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

Bankovní spojení: ...........................................

Číslo účtu: ...........................................

Jehož jménem je d n á :...........................................

(dále jen „Objednatel")

a

se sídlem ...........................................

IČO, DIČ: ...........................................

Bankovní spojení: ...........................................

Číslo účtu: ...........................................

Jehož jménem je d n á :...........................................

Zapsaný v obchodním rejstříku u ................... soudu v

o d d íl........................v ložka....................

(dále jen „Zhotovitel")

uzavírají tuto

D o h o d u

o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla v rozsahu 

[bude doplněn název Díla, Sekce nebo části Díla] (dále jen ,,Dílo“)
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(dále jen ,,Dohoda“)

ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem č. [bude doplněno] 
ze dne [bude doplněno] ve znění uzavřených Dodatků na akci ([bude doplněno] (dále jen 
Smlouva), jakož i ustanovení § 123 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a po zvážení všech 
ustanovení a z nich plynoucích ujednání obsažených v této Dohodě, s úmyslem být touto 
Dohodou právně vázáni, se strany dohodly takto:

I.

Předm ět Dohody

1) Předmětem této Dohody je souhrn podmínek, právních jednání a opatření vedoucích 
k zajištění a bezproblémovému průběhu předčasného užívání Díla.

2) Předčasným užíváním se v rozsahu této Dohody rozumí časově omezené užívání Díla 
před jeho převzetím Objednatelem v souladu s ustanovením Pod-článku 7.6 Smluvních 
podmínek pro stavby menšího rozsahu - Obecných podmínek ve znění upraveném 
Zvláštními podmínkami (dále jen „Smluvní podmínky“), které jsou součástí Smlouvy na 
základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele ve 
smyslu ustanovení stavebního zákona.

II.

Souhlas s předčasným užíváním a jeho rozsah

1) Na základě zjištění stavu realizace Díla, prohlášení Zhotovitele v odstavci 2) článku II. 
této Dohody, skutečných potřeb další výstavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanovení 
Pod-článku 7.2 Smluvních podmínek a po vzájemné shodě stran této Dohody, Objednatel 
i Zhotovitel souhlasí s předčasným užíváním Díla, a to v období od [bude doplněno] do
[bude doplněno] (uvést u zprovoznění Díla poslední den Lhůty pro dokončení u 
zprovoznění Sekce nebo části Díla termín, kdy se předpokládá vydání protokolu o převzetí 
ve vztahu k Sekci nebo části Díla), za podmínek uvedených a specifikovaných v této 
Dohodě, v souladu s ustanovením Pod-článku 7.6 Smluvních podmínek (dále jen „Doba 
předčasného užívání Díla“).

2) Zhotovitel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje, že provedl Dílo tak, že 
odpovídá projektové dokumentaci, podmínkám Smlouvy a předčasné užívání Díla za 
podmínek této Dohody před jeho převzetím Objednatelem nemá podstatný vliv na jeho 
uživatelnost, neohrozí bezpečnost a zdraví osob anebo životní prostředí. Toto prohlášení 
nenahrazuje prohlášení stavebního úřadu.

3) Strany této Dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem stanovených 
podmínek a ujednání, sjednaných mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouvě. 
V záležitostech neřešených touto Dohodou se použije Smlouva.

Stránka 10 z 13



,08002 -1/58 Stará Ves nad Ondřejnicí, most ev.č. 58-024

4) Zhotovitel se zavazuje uzavřít Dohodu o předčasném užívání v nezměněném v znění jako 
je znění této Dohody o předčasném užívání na další období v případě, že nedojde k vydání 
protokolu o převzetí prací z důvodu, které jsou výhradně na straně Zhotovitele

III.

Podmínky předčasného užívání

1) Strany této Dohody prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje Potvrzení o převzetí Díla
2) Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy v souvislosti s předčasným 

užíváním se upřesňují následovně:

A. Povinnosti Zhotovitele:

1) V souladu s ustanovením Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek nést veškerou 
odpovědnost za péči o Dílo a Věci určené pro dílo, a to od Data zahájení prací až do doby 
vydání Potvrzení o převzetí Díla, kromě činností zajišťovaných Objednatelem podle 
článku III. odst. 2) písm. B.

2) Při provádění prací v průběhu předčasného užívání plnit i nadále podmínky uvedené ve 
stavebním povolení č. j. [bude doplněno] vydaném dne [bude doplněno] stavebním 
úřadem [bude doplněno],

3) Zajistit všechna nezbytná povolení k dočasné úpravě provozu na komunikaci v rozsahu 
předčasného užívání, a to včetně stanovení přechodné úpravy [bude doplněno],

4) Zajistit potřebné podklady, které má zhotovitel povinnost předložit dle Smlouvy a které 
jsou nutné k vydání rozhodnutí o uvedení Díla do předčasného užívání, tj. připravit 
všechny doklady nutné k podání žádosti a k vydání rozhodnutí, které má zhotovitel 
povinnost dle Smlouvy předložit.

5) Zajišťovat běžnou údržbu Díla, kterou nemá povinnost zajišťovat ve smyslu článku III. 
odst. 2) písm. B. Dohody objednatel a údržbu dopravního značení stanoveného v rámci 
přechodné úpravy provozu (dále jen ,,DIO“), a to po celou Dobu předčasného užívání 
Díla uvedenou v této Dohodě.

6) Provádět potřebné opravy Díla nezpůsobené veřejným provozem anebo nezpůsobené 
v důsledku údržby zajišťované Objednatelem a opravy DIO, a to v souladu s příslušnými 
ustanoveními Smluvních podmínek. U škod na DIO, způsobených v důsledku dopravních 
nehod, provést neprodleně odstranění takové škody a uvedení DIO do původního stavu, 
a to samostatně nebo po výzvě Objednatele/Správce stavby.

7) Být součinný Objednateli/Správci stavby při projednání s příslušným zajišťovatelem 
zimní údržby o způsobu a podmínkách provádění zimní údržby Díla uvedeného do 
předčasného užíváni, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 104/1997 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů. Tímto ustanovením není dotčena povinnost Objednatele 
zajistit a hradit zimní údržbu.

8) Provádět konkrétní činnosti a úkony k tomu, aby Dílo, které je uvedeno do předčasného 
užívání, bylo dokončeno takovým způsobem, aby mohlo být Dílo dokončeno v rozsahu
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nezbytném podle Smlouvy pro vydání Protokolu o převzetí nejpozději ke dni ukončení 
Doby předčasného užívání Díla.

B. Povinnosti Objednatele:
1) Poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení Díla do 

předčasného užívání, které zajišťuje podle Smlouvy Zhotovitel, zajistit ostatní podklady 
potřebné k uvedení Díla do předčasného užívání, které Zhotovitel nezajišťuje a 
v součinnosti se Zhotovitelem zajistit rozhodnutí k uvedení Díla do předčasného užívání.

2) V souladu se Smluvními podmínkami zajistit odstraňování důsledků předčasného 
užívání, které vedou ke ztrátě nebo škodě na Díle, a které jsou rizikem Objednatele.

3) Zajistit věcně i finančně potřebné opravy škod a opotřebení Díla způsobených v důsledku 
veřejného provozu anebo způsobených v důsledku údržby zajišťované Objednatelem a to 
s uvedením do původního stavu. Zajistit běžnou údržbu Díla v rozsahu potřebném pro 
zajištění sjízdnosti Díla uváděného do předčasného užívání. Tímto ustanovením není 
dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla a záruční doba Díla dle Smlouvy.

4) V součinnosti se Zhotovitelem projednat s příslušným zajišťovatelem zimní údržby a 
Ministerstvem dopravy způsob a podmínky provádění zimní údržby Díla uvedeného do 
předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními 
předpisy.

5) Zajistit zimní údržbu Díla a hradit veškeré náklady spojené s prováděním zimní údržby 
po Dobu předčasného užívání Díla.

IV.

Běh záruční doby

Uzavření této Dohody a zahájení předčasného užívání nemá za následek počátek běhu záruční 
doby Díla dle Smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení

1) Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu této Dohody. Účinnost Dohody zaniká 
uplynutím Doby předčasného užívání Díla nebo vydáním Protokolu o převzetí Díla, podle 
toho, co nastane dříve.

2) Tato Dohoda je vyhotovena v 6 výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel, dva obdrží 
Zhotovitel a jeden příslušný stavební úřad.

3) Podmínky sjednané v této Dohodě lze změnit jen souhlasnou vůlí obou stran, a to formou 
písemných dodatků k této Dohodě.

4) Strany Dohody prohlašují, že tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí, že 
nebyla uzavřena v tísni nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují 
své vlastnoruční podpisy.
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5) Součástí Dohody j sou tyto přílohy:
I. Zápis z technické prohlídky Díla včetně výčtu nedokončených prací a případných 

vad ke dni sepsání zápisu (pozn.: je-li ke dni podpisu k dispozici)

„08002 -1/58 Stará Ves nad Ondřejnicí, most ev.č. 58-024“

V Praze dne V Praze dne

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Digitálně podepsal: Ing. Tomáš Opěla 
Datum: 29.01.2020 10:24:50 +01:00
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ZÁSADY TVORBY A PROJEDNÁNÍ REALIZAČNÍ 
DOKUMENTACE STAVBY (RDS)



,08002 -1/58 Stará Ves nad Ondřejnicí, most ev.č. 58-024'

1. Úvod
Cílem Objednatele je zabezpečit realizaci staveb „08002 -1/58 Stará Ves nad Ondřejnicí, most 
ev.č. 58-024“ v souladu s přijatou nabídkou, v požadované kvalitě, daných termínech a 
nezpochybnitelné ceně. Účelem těchto „Zásad“ je zajistit plynulé a bezproblémové 
projednávání RDS a definovat povinnosti mezi Objednatelem/Správcem stavby a 
Zhotovitelem.

2. Definice vybraných pojmů a použité zkratky
Pro tuto přílohu platí pojmy a zkratky uvedené ve Smlouvě o dílo, TKP, kapitola 1, Směrnici 
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a Směrnici GŘ č. 9/2016 -  Realizace staveb 
pozemních komunikací doplněné následujícím způsobem:

2.1 Asistent specialista -  je člen týmu Správce stavby, který zajišťuje připomínkové řízení 
RDS. Seznam Asistentů specialistů (jméno, firma, druh technologie) předá Správce stavby 
Zhotoviteli při předání staveniště či na prvním kontrolním dnu. Posuzuje a připomínkuje soulad 
konceptu RDS se ZDS, případně se schválenými ZBV a ověřuje správnost čistopisu RDS, 
včetně zapracování připomínek ke konceptu RDS. Odpovídá za hladký průběh připomínkování 
a schválení RDS.

2.2 Tým objednatele - Jedná se o vybrané specialisty ŘSD ČR (např. ÚKKS, Provozní 
úsek, Úsek výstavby) a o externě zajištěné odborníky, kteří pro tuto činnost mají smluvní vztah 
s ŘSD ČR (dále také jen externí odborníci ŘSD ČR).

2.3 Autorský dozor (dále ,,AD“) - vykonává zpracovatel dokumentace DSP/ZDS na 
základě smlouvy s Objednatelem. Účelem AD je zejména dohled nad souladem zhotovení 
stavby s DSP, ZDS a RDS a posouzení případných pozměňovacích nebo doplňujících návrhů 
(Variací ve smyslu článku 13 Smluvních podmínek pro výstavbu ve znění Zvláštních 
podmínek) a předkládaných ZBV. Výkon autorského dozoru se řídí přílohou C těchto Zásad.

2.4 Asistent Správce stavby. Vykonává dohled nad činností asistentů specialistů.

2.5 Směrnice pro Změny závazků -  Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění.

2.6 Použité zkratky:
HIR Hlavní inženýr realizace
MD ČR Ministerstvo dopravy České republiky
ÚKKS Úsek kontroly kvality staveb ŘSD ČR
PÚ Provozní úsek
SGŘ Směrnice generálního ředitele
SSD Souhrn smluvních dohod
ÚV Úsek výstavby ŘSD ČR

3. Realizační dokumentace stavby
3.1 „REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY“ rozpracovává ZDS o podrobnosti, které 
jsou podmíněny možnostmi, stavebním vybavením a používanými technologiemi vybraného 
Zhotovitele, skutečným postupem a organizací prací, použitými výrobky apod. RDS musí 
respektovat SoD.

3.2 Rozsah stavby a jednotlivých objektů jednoznačně vymezující předmět díla, jeho technické 
vlastnosti a jakost jsou dány SoD. Součástí SoD jsou smluvně potvrzené dokumentace stavby 
a přijatá smluvní částka, předložená Zhotovitelem při zadávacím řízení na základě „Soupisu 
prací stavby“.
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3.3 RDS (i zpracování následných změn RDS z důvodů nutných úprav v průběhu prací) je 
součástí dodávky Zhotovitele a její vyhotovení je podle zadávacích podkladů zahrnuto v ceně 
prací a v ceně prací, které jsou předmětem Změny. RDS slouží Zhotoviteli jako podklad pro 
zhotovení objektů s podrobnostmi a detaily podle potřeby výstavby a v souladu se Směrnicí pro 
dokumentaci staveb MD, TKP, TKP-D a ZTKP. RDS bude mimo jiné vyhotovena v souladu 
s TKP, kapitolou 1, čl. 1.10.5, TKP-D a Datovým předpisem C2.

3.4 RDS musí respektovat a zapracovávat podmínky vydané v pravomocných rozhodnutích 
příslušnými orgány státní správy (např. stavební úřady, speciální stavební úřady atd.).

3.5 Je nepřípustné aby Zhotovitel sám dodatečně připomínkoval Zhotovitelem 
Objednateli/Správci stavby předložený návrh RDS a zpracovatel RDS dodatečně tyto 
připomínky zapracovával do RDS již bez vědomí Objednatele/Správce stavby. Za nepřípustné 
je považováno provádění změn technického řešení a vkládání jiné/další přílohy nebo výkresu 
do čistopisu RDS bez souhlasu Objednatel e/Správce stavby.

3.6 RDS je vždy zpracovávána jako celek na každý SO (případně podobjekt). V odůvodněných 
případech a na písemnou žádost Zhotovitele může Objednatel/Správce stavby povolit realizaci 
stavby po stanovenou dobu podle ZDS bez RDS či umožnit oddělení VTD od RDS. Dělení SO 
na dílčí části je  možné pouze ve zvlášť odůvodněných případech na základě žádosti Zhotovitele 
a písemného souhlasu Objednatele/Správce stavby.

3.7 Změny oproti ZDS mohou nastat pouze v odůvodněných případech:

a) když navržená změna je ku prospěchu Objednatele (OP, čl. 13),
b) když navržená změna vyplývá z podmínek pravomocného rozhodnutí 

vydaného příslušným orgánem státní správy a rozhodnutí nebylo známo v době 
podání nabídky,

c) při zjištění chyby v ZDS,
d) když Objednatel akceptuje změny v legislativě (ČSN, TKP, TP) za účelem 

zvýšení užitných parametrů nebo životnosti díla. Svůj požadavek je však 
Objednatel povinen Zhotoviteli písemně sdělit cestou Správce stavby,

e) v průběhu výstavby při zjištěných nepředvídaných okolnostech,
f) když změnu bude požadovat Správce stavby nebo Objednatel (viz OP, čl. 13).

3.8 Projektant Zhotovitele bude průběžně vést evidenci předávání konceptů a čistopisů RDS 
vč. jejich schválení. Z této evidence bude patrné plnění HMG předávání RDS. Tuto evidenci 
bude pravidelně (min. 1 měsíčně) předávat Správci stavby k posouzení v elektronické podobě 
(formát .xls a PDF).

4. Zásady projednání RDS
Vlastní projednávání RDS probíhá na výrobních výborech. Zhotovitel prostřednictvím 
projektanta RDS svolává výrobní výbor písemnou formou v minimálně 7-mi denním předstihu. 
Současně s pozvánkou na výrobní výbor zašle projektant Zhotovitele týmu Objednatele koncept 
RDS v elektronické podobě. Na výrobní výbor pozve vybrané specialisty Objednatele/Správce 
stavby (HIR, PU, UV, asistent specialista, externí specialisté, apod.), AD, následného 
majetkového správce a zástupce Zhotovitele. Okruh pozvaných bude upřesněn asistentem 
specialistou na prvním kontrolním dnu stavby.

Při projednávání RDS na výrobním výboru dochází pouze k technickému připomínkování, 
nikoliv k odsouhlasení změn. Vyjádření účastníků výrobního výboru k navrženému 
technickému řešení není odsouhlasením změny ve smyslu ěl. 13 OP.
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Při návrhu změn RDS oproti ZDS Zhotovitel na výrobním výboru vždy informuje 
Objednatele/Správce stavby o předpokládaných cenových dopadech změny na daný SO 
a související SO. Informace o cenovém dopadu změny bude obsahovat propočet ceny včetně 
uvedení všech položek soupisu prací, kterých se změna dotýká s vyčíslením rozdílu objemu 
položky proti ZDS a případně uvedením položek nových.

V případě návrhu změn oproti ZDS budou tyto navrhované změny Zhotovitelem jednoznačně 
zdůvodněny a vysvětleny. Dále se bude postupovat podle SGR č. 18/2017 v platném znění. 
Konečný pokyn k akceptaci navrženého řešení vydává oprávněná osoba Objednatele.

4.1 Postup projednávání

4.1.1 Zhotovitel musí předložit Správci stavby podrobný harmonogram podle pod-článku 8.3 
Smluvních podmínek včetně HMG zpracování a předkládání RDS.

4.1.2 Obě strany určí na prvním kontrolním dnu stavby osoby odpovědné za projednávání RDS.

4.1.3 V případě, že RDS je v souladu s přijatou nabídkou, je  koncept RDS zpracován na 
základě projednání na výrobním výboru. Soulad RDS se ZDS (nedochází ke změně technického 
řešení) potvrzuje zpracovatel RDS výslovně v úvodní části technické zprávy.

4.1.4 V případě, že RDS není v souladu s přijatou nabídkou (např. drobné změny výměr na 
stávajících položkách, nebo je navrhována např. změna technologie výstavby, výhodněj ší řešení 
provádění stavby ve smyslu OP čl. 13, nebo dochází k zásadní koncepční změně s dopadem do 
stavebního povolení nebo do SoD anebo je změna vyvolána na základě požadavků Objednatele 
z důvodů zapracování nových norem či předpisů, které nebyly v platnosti před základním 
datem -  pod-článek 1.1.3.1 OP), ie Zhotovitel povinen zpracovat a v rámci konceptu RDS 
Obiednateli/Správci stavby předložit doklady podle bodu O) §23 SGŘ č. 18/2017, Zhotovitel 
zejména předloží:

a) zevrubný popis změn -  bude uvedeno v úvodní části technické specifikace RDS;

b) rozpis ocenění změn položek (příloha č. 9 SGR č. 18/2017) pro navrhovanou změnu 
s propočtem změny ceny v rámci příslušného SO a dopadu na související SO, budou-li 
změnou dotčeny;

c) časový plán realizace včetně vyznačení případného časového dopadu změny jak na 
příslušný SO, tak na změnou ovlivněné SO.

d) „Pasport změny PDPS oproti RDS“, je-li zpracováván, kde v souladu s ustanovením 
článku 13 Smluvních podmínek pro výstavbu staveb pozemních komunikací požádá o 
úhradu navrhovaných změn stavby, které vyplynuly z RDS s jednoznačným 
zdůvodněním a zjednodušenou dokumentací změny, s určením navrhovatele změny a s 
propočtem změny ceny v rámci příslušného SO a dopadu na souvisejících SO, budou-li 
změnou dotčeny. V případě požadavku Objednatele zpracuje a předloží Zhotovitel také 
variantní řešení.

Společně s čistopisem RDS předloží Zhotovitel Objednateli/Správci stavby návrh kompletní 
dokumentace ZBV. Procesní postup při vzniku Změny se řídí §23 SGR č. 18/2017.

4.1.5 Správce stavby si k navrhované změně může vyžádat stanovisko asistenta Správce stavby, 
vybraných asistentů specialistů a AD. Uvedení zástupci se souhlasem Správce stavby mohou 
vydat společné stanovisko k navrhované změně, které předloží Správce stavby k zajištění 
rozhodnutí oprávněné osoby Objednatele o schválení/zamítnutí změny.

V případě, že by v čistopisu RDS, oproti konceptu RDS, mělo dojít ke změně ceny nebo jiné 
úpravě mající vliv na ZBV, bude Zhotovitel o tomto neprodleně (ještě před předložením
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čistopisu RDS ke schválení) informovat Správce stavby zasláním aktualizované přílohy č. 9 
SGŘč. 18/2017.

4.1.6 Vypracování návrhu ZBV a předložení Správci stavby zajišťuje Zhotovitel, dále se 
dodržuje procesní postup uvedený v § 23 SGŘ č. 18/2017. ZBV se předkládá ke schválení 
oprávněné osobě Objednatele cestou Správce stavby.

4.1.7 Drobné změny nebo upřesnění RDS nebo VTD během realizace, které nemají žádné 
dopady do ceny prací, se projednávají ve formě změny RDS a po jejich odsouhlasení 
Objednatelem/Správcem stavby se vydávají ve formě evidované a číslované změny, nikoliv 
však ve formě ZBV. Tzn. „vyjádření projektanta“, vypracované v rozporu s výše uvedenými 
zásadami, není považováno za platnou RDS a je zakázáno podle něj provádět stavební činnosti.

4.1.8 Změny nebo upřesnění RDS zapsané do stavebního deníku Zhotovitelem mají za následek 
vždy zpracování příslušné změny RDS, včetně předložení ZBV (ZBV se předkládá, pokud 
změny RDS mají dopad do ceny podle čl. 4.1.7 těchto Zásad).

4.2 Projednání konceptu RDS s následnými správci
4.2.1 Objekty cizích následných správců (resp. vlastníků, resp. provozovatelů)

Před předáním konceptů RDS k odsouhlasení Objednateli/Správci stavby zajistí Zhotovitel 
v dostatečném předstihu projednání RDS s příslušným následným správcem (vlastníkem, 
uživatelem). Pozvánku na uvedené projednání zašle Zhotovitel i Správci stavby. V případě, že 
při tomto projednání dojde ze strany následného správce k požadavku na změnu oproti 
projednané a schválené ZDS, bude Zhotovitel neprodleně o této skutečnosti informovat 
písemným oznámením odpovědného zástupce Objednatele/Správce stavby.

4.2.1.1 Souhlasí-li Objednatel/Správce stavby se změnou, postupuje se v souladu s článkem 
4.1.4 těchto Zásad.

4.2.1.2 Nesouhlasí-li Objednatel/Správce stavby se změnou, projedná požadavek na změnu 
Správce stavby ve spolupráci s AD přímo s příslušným následným správcem. Z tohoto 
projednání vyplyne jasný písemný závěr, tj. buď je změna přijata, nebo cizí následný správce 
od požadavku ustoupí a změnu nepožaduje.

4.2.2 Objekty, kde je majetkovým správcem ŘSD ČR - Provozní úsek

Ke konceptu RDS, jejíž součástí je  změna na SO v majetkové správě ŘSD ČR, zajistí Správce 
stavby vyjádření PU. V případě, že majetkový správce (PU ŘSD ČR) požaduje změnu a 
Objednatel/Správce stavby ji akceptuje, jedná se o změnu podle pod-čl. 13.1 OP, při níž se 
postupuje přiměřeně podle čl. 4.1 těchto Zásad.

5. Ověřování shody RDS

5.1 Zhotovitel předá 5 souprav konceptu RDS včetně elektronické verze dokumentace 
podle datového předpisu C2 zpracované v souladu s předchozími odstavci k posouzení Správci 
stavby/Objednateli. Koncept RDS (hlavní desky) je podepsán mimo jiné odpovědnou osobou 
Zhotovitele. Vlastní připomínkování pracovních paré konceptu RDS po stránce technické a 
obsahové zajišťuje Asistent specialista.

Všechny přílohy jsou v popiskách a záhlaví stránek označeny textem „koncept k projednání, 
datum ve formátu DD.MM.RRRR“.

5.2 Asistent specialista zajistí prostřednictvím členů týmu Správce stavby, vybraných 
specialistů ŘSD ČR a AD posouzení shody konceptu RDS se ZDS (včetně posouzení návrhu 
změn podle čl. 4.1.4) po stránce technické i obsahové. Platí pravidlo, že členové týmu Správce 
stavby, vybraní specialisté ŘSD ČR ani AD nejsou oprávněni vznášet bezdůvodné požadavky
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(členové týmu Správce stavby, vybraní specialisté ŘSD ČR ani AD nesmí svými požadavky 
měnit SoD).

Kompletní připomínky předá Asistent specialista Zhotoviteli do 15 pracovních dnů od doručení 
konceptu RDS.

Zapracování připomínek ke konceptu RDS provede Zhotovitel do 10 pracovních dnů od jejich 
doručení a vystaví čistopis RDS v počtu 9 tištěných paré. Čistopis RDS předá Zhotovitel 
v dohodnutém počtu Objednateli/Správci stavby cestou Asistenta specialisty, která zajistí 
posouzení doplnění a zapracování připomínek Objednatele do RDS.

V případě shledání závad vrátí Asistent specialista do 5 dnů zpět čistopis Zhotoviteli. V případě, 
že nebudou v RDS zjištěny vady, opatří čistopis RDS do 5 dnů podpisem a razítkem 
Objednatele/Správce stavby (paré 1-3 zůstává Objednateli; paré 4-5 správci stavby; zbývající 
paré jsou vráceny Zhotoviteli; poslední paré obdrží následný majetkový správce).

5.3 Objednatel/Správce stavby může uplatňovat připomínky k RDS nejen seznamem 
písemných požadavků, ale i přímým zákresem do výkresu. Tyto připomínky však musí být 
v souladu se SoD a nesmí mít další vliv na cenu díla. V tomto případě se na desky dokumentace 
uvede:

".... 5 písemnými připomínkami ŘSD ČR č.j....... ",

nebo výkres potvrdí s textem:

„ ověřil s připomínkami: datum, podpis

Zhotovitel zajistí opravu nebo doplnění jednotlivých výkresů a do rastru "změny.... ", do řádku
s indexem napíše:

"Výkres upraven podle připomínek ŘSD ČR z .............datum, jméno

a řádek podepíše. Tím se z přílohy, např. 3 stane příloha 3a a RDS bude mít následující přílohy: 
1, 2, 3a, 4, atd. Takto upravené matrice nebo originály Zhotovitel opatří razítkem:

„ Věcně ověřeno Zhotovitelem, připomínky zapracovány. "

datum...... podpis......

5.4 Při dalším doplnění nebo změně obsahu výkresu během stavby bude postupováno obdobně
a úpravy s příslušným indexem budou rovněž zaznamenány do tabulky změn. příklad .... 3b.
Doplnění zajistí Zhotovitel a písemně potvrdí správce stavby.

V evidenci platných výkresů (evidenci vede Zhotovitel) bude patrné, že k da tu ...........schválené
změny pro objekt...........jsou platné přílohy např.: 1, 2, 3, 4, 5 a ................

Výkresy budou evidovány v databázi Zhotovitele pod čísly např.:

číslo objektu číslo přílohy index změny

230 03 a

číslo výkresu: 230 - 03a (8 pozic).

Je nutno dodržovat číselnou posloupnost při číslování příloh po dobu celé stavby a její přípravy.

Dvě různé přílohy nesmí mít stejné číslo. Zjistí-li Objednatel nebo Správce stavby, že 
připomínky nebyly v plném rozsahu zapracovány, vrátí všechny výtisky Zhotoviteli se 
stanoviskem nezahaj ovát práce. Kopii stanoviska obdrží Správce stavby.

6. Formální úprava RDS

6.1 Hlavní desky objektu
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Zhotovitel dodrží schéma úpravy vzhledu dle přílohy A těchto Zásad. Ve spodní polovině bude 
umístěna rozpiska (štítek) Zhotovitele RDS. V rozpisce musí být, mimo jiné, vždy uvedeno:

-  název a číslo stavby

-  název a číslo objektu

v obou případech označeno i textově podle ZDS

-  číslo soupravy (paré)

-  datum vyhotovení ve formátu DD.MM.RRRR

Jinak se jedná o běžně používanou rozpisku projektanta. Každá souprava (desky) musí být 
orazítkována (autorizační razítko CKAIT) Zhotovitelem RDS.

6.2 Výkresy
6.2.1 Každý výkres nebo příloha dokumentace bude opatřena podle vzoru v příloze B těchto 
Zásad následujícím způsobem (od spodní hrany):

-  rozpiska Zhotovitele RDS - t.j. štítek projektanta (ve stejných intencích, jako hlavní 
desky). Vyžaduje-li to povaha výkresu uvést systémy: BPV, Jadran, JTSK;

-  nad štítkem Zhotovitele RDS bude štítek pro potvrzení dokumentace Zhotovitel 
stavby či Zhotovitelem příslušného SO;

-  a nad ním jsou uvedeny název a číslo stavby, vše v souladu se ZDS;

-  nad ním je tabulka eventuální úpravy výkresu během stavby.

6.2.2. Objednatel/Správce stavby požaduje, aby bylo vždy patrné, který výkres je v platnosti. 
Evidenci o změnách vede Zhotovitel stavby.

Příklad : výkres č. 6

- připomínka, změna od ŘSD ČR z 18. 8. 2016 ...

- do tabulky do řádku s indexem a) Zhotovitel napíše: „Opraveno podle 
připomínek ŘSD CR“.

Tím se z výkresové přílohy č. 6 stává příloha č. 6a a jako novou ji Zhotovitel vydá do všech
souprav. V evidenci, kterou vede Zhotovitel bude patrno, že na S O ..........j e k  d a tu ...............
platný výkres 6a.

Toto se vztahuje i na výkresy, které budou ze ZDS pouze převzaty. Důležité je, aby kopírovaný 
výkres (včetně rozpisky zpracovatele ZDS) byl rozšířen o rozpisky dle přílohy.

6.2.3. Čistopis RDS se po schválení předává současně s písemnou formou i v elektronické 
formě na elektronickém nosiči dat (vloženém do každé soupravy). Textové přílohy jsou ve 
formátu needitovatelném textovými editory -  např. uzamčené *pdf. Výkresové a obrazové 
přílohy jsou v uzamčeném formátu *.pdf a *.dwf a podobně. Forma předání elektronické verze 
RDS se řídí datovým předpisem C2. Všechny přílohy jsou označeny textem „Schválený 
čistopis, datum DD.MM.RRRR“.

6.3 Součástí RDS musí být dále tyto doklady nebo informace:
6.3.1 „Prohlášení o shodě RDS a ZDS“ musí obsahovat vyjádření Zhotovitele RDS že:

-  RDS je v souladu s přijatou nabídkou

nebo
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-  RDS obsahuje změny oproti ZDS.

6.3.2. Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
Objednatelem ve znění Zvláštních podmínek

- splněny

- nesplněny - s uvedením důvodu a návrh nového odsouhlaseného řešení

6.3.4. Technické kvalitativní podmínky -  dtto 6.3.2.

6.3.5. Technická specifikace -  dtto 6.3.2

6.3.6. Podmínky stavebního povolení - dtto 6.3.2.

Nedílnou součástí technické zprávy čistopisu RDS pak dále musí být:

a) "Zápis o koordinaci souvisejících objektů" mezi zpracovateli RDS souvisejících objektů;

b) doklad o projednání RDS s následným správcem.

6.3.6. Soupis prací

V souladu s články těchto Zásad vypracovaný podle zásad OTSKP-SPK v elektronické 
i písemné podobě:

a) neoceněný autorizovaný podpisem projektanta

b) oceněný autorizovaný podpisem Zhotovitele

Pro účel projednání změny podle čl. 4.1.4 těchto Zásad postačí k orientačnímu určení ceny 
nových položek propočet pomocí Expertních cen ŘSD, který bude následně upřesněn při 
projednávání předložené změny stavby.

„08002 -1/58 Stará Ves nad Ondřejnicí, most ev.č. 58-024“

Přílohy:
Příloha A Vzor rozpisky titulního listu SO RDS
Příloha B Vzor rozpisky výkresu RDS nebo přílohy dokumentace SO
Příloha C Činnost a pravomoci autorského dozoru
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Příloha A - Vzor rozpisky titulního listu SO RDS

a
b
c

e text z m ě n y  — o d ů v o d n ě n í d a t u m p o d p is

Nůiev stavby:

D1 M O D E R N IZ A C E  -  O S E K  X X ,  X X X
Č í s l o  objektu

SO x x - x x x
Objednatel stavby:

i — §— - ř e d it e l s t v í s il n ic  a  d á l n ic  Cř

11 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Na P a n k r S c l  5+6/56, 145 05, P r a h a  4

Razítko:

Kontroloval:

Datum: Podpis:

Zhotovitel stavby: Razítko:

Kontroloval:

Datum: Podpis:

Koordinátor ROS: Razítko:

Kontroloval:

Oatum: Podpis:

Zpracovatel ROS:
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Příloha B -  Vzor rozpisky výkresu RDS nebo přílohy dokumentace SO

a
b
c

e te xt 2m á n y  — od ů vo d n čn í' d a tu m pod pis

Název stavby;

D1 MODERNIZACE -  OSEK XX, XXX
Č ís lo  o b jektu

SO x x - x x x
Objednatel stavby: Razítko:

l — . 1 [LUH 1 L L j  1 VI  j I L N I U  A  UA Lr i T f cT f r i

v -  Ředitelství silnic a dálnic čp
Na PankrScl 5 4 6 /5 6 , 145 05, Praha 4

Kontroloval:
Datum: Podpis:

Zhotovitel stavby: Razítko:

Kontroloval:

Datum: Podpis:

koordinátor ROS; Razítko:

Kontroloval:

Datum: Podpis:

Zprqccvq:fi| RtS:
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Příloha C - Činnost a pravomoci autorského dozoru

VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

1. ÚČEL AUTORSKÉHO DOZORU

Účelem autorského dozoruje zejména dohled nad souladem zhotovení stavby s koncepčním 
návrhem stavby (DÚR, DSP a ZDS) a posouzení RDS a případných pozměňovacích a/nebo 
doplňujících návrhů, připravených jinou osobou. Základní činnosti viz čl. 3.

2. ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORU

Autorský dozor (AD) se sjednává jako občasný. U AD se vyžaduje návštěva stavby podle 
základních činností AD definovaných v čl. 3 nebo na výzvu správce stavby/objednatele stavby, 
při které AD stavby plní povinnosti podle této objednávky.

3. ZÁKLADNÍ ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORU

Výkon autorského dozoru bude zabezpečovat:

1) dohled nad souladem zhotovení stavby s technickým a architektonickým návrhem 
v projektové dokumentaci stupně DÚR, DSP a zejména se ZDS;

2) podání vysvětlení k návrhu stavby (vztahuje se na všechny stavební objekty), který je 
uveden v zadávací dokumentaci stavby;

3) kontrolu souladu RDS se zadávací dokumentací stavby -  včetně kontroly zapracování 
požadavků vyplývajících z pravomocných stavebních povolení, zajišťovanou 
zhotovitelem stavby a posouzení návrhů RDS z hlediska technické správnosti 
a ekonomické vhodnosti;

4) posouzení technické správnosti a ekonomické přijatelnosti dokumentace změn 
navržených objednatelem a/nebo zhotovitelem stavby a důvodu navržení změny;

5) aktivní účast na pravidelných a nepravidelných technických a kontrolních akcích 
(kontrolní dny na stavbě, zahájení a ukončení důležitých etap stavby, sledování 
rozhodujících a technicky náročných prací apod.);

6) koordinace projektů RDS jednotlivých dílčích částí stavby;
7) AD se bude spolupodílet při schvalování „změn během výstavby“ podle „SGR č. 

18/2017“ v platném znění (v případě aktualizace směrnice platí směrnice zveřejněná na 
stránkách RSD ČR) -  tzv. podpisy a v případě potřeby písemnými stanovisky.

4. VZTAH AD KE ZHOTOVITELI STAVBY

AD neovlivňuje přímo činnost zhotovitele stavby. Přímo sdělené návrhy, posudky, 
doporučení a zjištění, které musí mít písemnou formu (budou vždy předloženy také Správci 
stavby a objednateli), mají pro zhotovitele význam informativní. Rozhodnutí ve všech těchto 
záležitostech přísluší správci stavby nebo objednateli stavby v rámci jejich kompetence ve 
vztahu ke stavbě.
Zhotovitel stavby je povinen podle stavebního zákona spolupracovat s osobou vykonávající AD 
a umožnit výkon AD:

1) zajištěním přístupu do všech míst na staveniště i mimo staveniště, mající vztah 
k provádění prací;
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2) poskytnutím potřebných podkladů vyžádaných AD;
3) sdělením veškerých informací o stavbě a jejím provádění;
4) příslušným reagováním na upozornění a zjištění AD;
5) umožnění zápisu do stavebního deníku.



FORM ULÁŘ 2.3.1.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO M ATERIÁLU

Společnost IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 
se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 
IČO: 25869523
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419, 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce 08002 -1/58 Stará Ves nad O ndřej ničí, 
most ev.č. 58-024, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-004009 (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:

M ateriál Množství
Jednotková cena 

v Kč bez DPH

Asfaltové směsi frézované a vybourané 317,8 t 85,08

Kovový šrot 2 ,1 1
cena za výkup šrotu 

(v místě a čase 
obvyklá)

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.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 
se sídlem: Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 
IČO: 25869523
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419, 
jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce 08002 -1/58 Stará Ves nad Ondřejnicí, 
most ev.č. 58-024, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2020-004009 (dále je n „ dodavatel").

I)
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím 
poddodavatelů:

v
Části veřejné zakázky, které budou plnit poddodavatelé

Zakládání 

Štětové stěny 

Piloty

Zemní práce 

Demolice mostu 

Asfalty 

Litý asfalt 

Svodidla 

Zábradlí

Mostní provizorium 

Předpínání 

DIO

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 ktom u, aby byl zadavatel 
schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firm a nebo 
název nebo jm éno a 
příjm ení jiné osoby

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo jiné

osoby

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím  jiné osoby

NETYKÁ SE [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]



[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění 
předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

S m l o u v a  o  z p r a c o v á n í  o s o b n í c h  ú d a j ů

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:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Správce”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390

příspěvková organizace

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

CZ65993390

[zpracovatel doplní svůj název]
se sídlem
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel]
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel] 
[doplní zpracovatel]
[doplní zpracovatel] 

(dále jen „Zpracovatel" nebo „Prvotní Zpracovatel")

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany")

a
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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 fyzických 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
0 ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních 
údajů (dále jen „Smlouva").

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 smlouvou" 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 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) 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.
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„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.

„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:
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2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [doplní zpracovatel], e-mail: [doplní zpracovatel], 
tel: [doplní zpracovatel].

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). 
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.

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje 
Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem kjeho odborným znalostem 
a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.

3.3 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.

3.4 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.

4 Spolehlivost Zpracovatele

4.1 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.

4.2 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;
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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.

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
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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.

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;
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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 
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
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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.

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") („Zpracovatel")

V dne V dne
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[jméno a funkce doplní zpracovatel]

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje 
čl. 28 odst. 3 GDPR,

[konkrétní výčet smluvních vztahů doplní zpracovatel]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie:

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů -  např. adresní a identifikační údaje; 
popisné (výška, váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, 
kamerové záznamy)]

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: prosím zaškrtněte Vás týkající se

□  Zpracováni

□  Automatizované zpracování

□  Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

[Popište zde, např. příprava stavby,...]

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 [Uveďte zde konkrétní typy údajů]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů -  např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]
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Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text 
vymažte.
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PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

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 práva 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
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informováni o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních 
závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

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.
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v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané 
vývojářem operačního systému.

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 použiti 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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PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

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. [doplní zpracovatel]
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