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RÁMCOVÁ SMLOUVA O PROVEDENÍ MENŠÍCH 

STAVEBNÍCH PRACÍ 
Číslo smlouvy Objednatele:  20ZA-002691 

Číslo smlouvy Zhotovitele: ……………… 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007 

Název související veřejné zakázky:  D5 Oprava svodidel – BESIP D5 km 28,5 – 80,0 

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále 

jako „Smlouva“): 

 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

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

IČO:  65993390 

DIČ:  CZ65993390 

právní forma:  příspěvková organizace 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupeno: xxxxxxxxxxxx, vedoucí Střediska SSÚD 9 

                                                                  Svojkovice Správy dálnic 

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: xxxxxxxxxxxx, vedoucí Střediska SSÚD 9  

                                                                  Svojkovice Správy dálnic 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, vedoucí Střediska SSÚD 9  

                                                                   Svojkovice Správy dálnic 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxx, technický pracovník SSÚD 9 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx 

tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Objednatel”) 

a  

SAFEROAD Czech Republic s.r.o. 

se sídlem Plzeňská 666, 330 21 Líně - Sulkov 

IČO: 25229761 

DIČ: CZ25229761 

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, C 10825 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zastoupen: xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti 
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kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx, jednatel 

e-mail                                                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

tel: xxxxxxxxxxxxxxx 

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx, výrobní ředitel 

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

tel: xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „Zhotovitel“)  

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)  

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) na základě výsledků veřejné 

zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem zadávanou 

mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění (dále jen „Zakázka“). 

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a zadávací dokumentace nebo 

výzvy k podání nabídek Zakázky jsou stanovena tato výkladová pravidla: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Zakázky vyjádřený 

zadávací dokumentací nebo výzvou k podání nabídek; 

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 

ustanovení zadávací dokumentace nebo výzvy k podání nabídek; 

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a zadávací dokumentace nebo výzvy 

k podání nabídek budou mít přednost ustanovení Smlouvy. 

3. Pro účely této Smlouvy se má za to, že jakýkoliv dokument zaslaný Smluvní stranou druhé 

Smluvní straně řádně elektronicky prostřednictvím e-mailu je doručen v den odeslání, a to 

i pokud druhá Smluvní strana toto doručení výslovně nepotvrdí. 

4. Smlouva je uzavřena na rámcové plnění. 

5. Smlouva je uzavřena pouze s jedním dodavatelem a při uzavírání dílčích smluv tak bude 

postupováno bez obnovení soutěže. 

 

II. 

Předmět plnění 

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele dodávat (resp. poskytovat) Objednateli na 

základě jednotlivých dílčích smluv sjednaných na základě Smlouvy a způsobem 
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ve Smlouvě stanoveným řádně a včas plnění specifikované v příloze č. 1 (dále jen 

„Plnění“), a to vždy dle aktuálních potřeb Objednatele. 

2. Smlouva nezakládá povinnost Objednatele odebrat jakékoliv závazné množství Plnění od 

Zhotovitele nebo činit jakékoliv výzvy k poskytnutí Plnění. 

3. Místem provádění Plnění (stavebních prací) je dálnice D5 v úseku km 28,5 – km 80,0. 

4. Zhotovitel je povinen předat spolu s Plněním Objednateli také veškerou dokumentaci 

vztahující se k Plnění, která je obvykle s Plněním Objednateli předávána a to ve dvojím 

vyhotovení:  

- Likvidační a přejímací protokol dle Přílohy č. 4 

- faktura za provedené práce 

- kopii zápisu v pracovním deníku 

- skladová výdejka 

- fotodokumentace 

5. Objednatel se zavazuje zaplatit za Plnění provedené v souladu s touto Smlouvou Cenu 

Plnění uvedenou ve čl. V. této Smlouvy. To neplatí v případě postupu dle čl. V. odst. 4 

Smlouvy. 

6. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy Plnění musí 

odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), 

pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby 

(ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP 

nebo požadovaným správcem stavby, a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo 

na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu 

odpovídá Zhotovitel. 

7. Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti 

silničního provozu, náklady tohoto zabezpečení hradí Zhotovitel. Objednatel může 

rozhodnout, že dopravní zabezpečení bude zajištěno z jeho strany. Tuto skutečnost je 

Objednatel povinen sdělit Zhotoviteli minimálně jeden den před zahájením prací.  

8. Veškerý vybouraný použitelný materiál je vlastnictvím Objednatele. Objednatel rozhodne 

o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). Materiál bude uložen na SSÚD 9. To 

neplatí v případě postupu dle čl. V. odst. 4 Smlouvy, kdy se veškerý vybouraný materiál 

stává provedením Plnění vlastnictvím Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje v případě postupu 

dle čl. V. odst. 4 Smlouvy k odkupu veškerého vybouraného materiálu. Pohledávka za cenu 

veškerého vybouraného materiálu (zejména tzv. šrotu neboli kovového vybouraného 

materiálu) bude určena na základě likvidačního protokolu. Vlastnické právo přechází 

z Objednatele na Zhotovitele okamžikem jeho vybourání.  

9. Je-li součástí Plnění i převáděný majetek, Zhotovitel provede na své náklady k okamžiku 

předání Plnění zatřídění, nacenění a označení jedinečným číselným identifikátorem 

předávaný (zatříděný) majetek. Tento majetek je předán formou inventury za účasti 

zástupce Objednatele. Pokud není předávané Plnění plně dofinancováno a tedy není možné 
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určit konečnou cenu majetku, nacení se majetek až po úplném dofinancování Plnění. 

Dofinancování majetku a jeho nacenění nemá vliv na zatřídění, označení předávaného 

majetku a provedení předávací inventury. Cena jednotlivého zatříděného majetku je 

rozdělena na cenu základ, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. 

Zatřídění majetku je prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu. 

10. V souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy budou Poskytovatelem zpracovávány 

osobní údaje ve smyslu nařízení 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)), přičemž veškerá práva a povinnosti s tím související 

upravuje příloha č. 5 této Smlouvy (Smlouva o zpracovávání osobních údajů), která je její 

nedílnou součástí. Smluvní strany pro právní jistotu výslovně sjednávají, že příloha č. 5 této 

Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti společně s touto Smlouvou. 

 

III. 

Uzavírání dílčích smluv 

1. Jednotlivé provedení stavebních prací v rámci Smlouvy bude realizováno na základě 

písemných objednávek (výzev) ze strany Objednatele, které budou Objednatelem zaslány 

elektronicky na e-mailovou adresu Zhotovitele:  

 

                                               xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

2. Objednávky Objednatele budou obsahovat údaje potřebné pro řádné provedení stavebních 

prací Zhotovitelem, tedy především vymezení subjektů, odkaz na tuto Smlouvu, specifikaci 

požadovaného plnění, místo plnění, stupeň eskalace požadavku (hrozí či nehrozí nebezpečí 

z prodlení), lhůtu pro dokončení, předpokládanou cenu za plnění této jednotlivé objednávky 

a případně další nezbytné údaje. Vzor objednávky je přílohou č. 3 této Smlouvy, přičemž 

použití tohoto vzorového dokumentu je pro Objednatele nepovinné (tj. Objednatel je 

oprávněn písemnou objednávku učinit i jinou srozumitelnou formou). 

3. V případě, že bude objednávka Objednatele obsahovat chybné nebo pro poskytnutí 

stavebních prací nedostatečné údaje (dále také jako „vadná objednávka“), je Zhotovitel 

povinen na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit na e-mailovou adresu 

Objednatele, ze které byla Zhotoviteli tato objednávka doručena, a to do konce lhůty pro 

potvrzení přijetí (akceptace) objednávky stanovené v následujícím odstavci této Smlouvy. 

V případě, že je objednávka skutečně stižena vadou platí, že Objednatel je po informování 

Zhotovitelem povinen zaslat Zhotoviteli novou opravenou objednávku nebo informaci, že 

na plnění uvedené ve vadné objednávce již netrvá (zneplatnění (storno) vadné objednávky). 

Pokud objednávka přes písemné upozornění Zhotovitele ve skutečnosti stižena vadou není, 

tak je Zhotovitel po písemném oznámení této skutečnosti ze strany Objednatele povinen 

potvrdit přijetí (akceptaci) této objednávky bezodkladně, nejpozději však do tří hodin po 

doručení tohoto oznámení Zhotoviteli.  
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4. Zhotovitel potvrdí přijetí (akceptaci) dílčí objednávky Objednatele ve lhůtě 3 (tří) hodin od 

okamžiku jejího doručení, a to na e-mailovou adresu Objednatele, ze které mu byla tato 

objednávka doručena; výjimku představuje vadná objednávka dle předchozího odstavce 

Rámcové smlouvy. Dílčí objednávky budou objednatelem zasílány zpravidla mezi 06:00 a 

18:00 hodin místního času, přičemž dílčí objednávky odesílané mezi 18:00 až 23:59 musí 

být Zhotovitelem akceptovány nejpozději do 09:00 hodin dne následujícího po dni odeslání 

dílčí objednávky Objednatelem a dílčí objednávky odesílané mezi 00:00 až 06:00 musí být 

Zhotovitelem akceptovány nejpozději do 09:00 hodin téhož dne. Porušení povinnosti 

Zhotovitele potvrdit ve stanovené lhůtě přijetí řádné dílčí objednávky nemá za následek 

zánik povinnosti Zhotovitele dodat (poskytnout) Objednateli poptávané Plnění řádně a včas 

dle dílčí objednávky. 

 

5. Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí (akceptaci) jednotlivé objednávky Objednatele beze 

změn, tj. není oprávněn obsah objednávky jakýmkoliv způsobem upravovat. Přijetí 

(akceptace) objednávky Zhotovitelem se změnou jejího obsahu oproti návrhu Objednatele 

je zdánlivým právním jednáním, tj. hledí se na něj tak, jako by nebylo učiněno, a to se všemi 

souvisejícími důsledky (např. z pohledu dodržení lhůty uvedené v předchozím odstavci). 

6. Objednávka s cenou plnění nad 50 000 Kč bez DPH je uzavřena okamžikem zveřejnění 

potvrzené (akceptované) objednávky a písemného potvrzení o přijetí (akceptaci) této 

objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 

pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv“). Objednávka s cenou plnění nad 

50 000 Kč bez DPH, jejímž předmětem je ve smyslu § 6 odst. 2 zákona o registru smluv 

odvrácení újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, 

zdraví, majetek nebo životní prostředí a objednávka s cenou plnění do 50 000 Kč bez DPH 

včetně je uzavřena okamžikem doručení řádného písemného potvrzení o přijetí (akceptaci) 

této objednávky Objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn písemně zneplatnit (stornovat) jednotlivou objednávku do 

okamžiku jejího uzavření. Objednatel je dále oprávněn písemně zneplatnit (stornovat) i 

objednávku, u které již došlo k jejímu uzavření, ale v takovém případě je Zhotovitel 

oprávněn požadovat po Objednateli úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů, 

které Zhotovitel v souvislosti se zneplatněnou (stornovanou) objednávkou marně vynaložil. 

Výše úhrady náhrady účelně vynaložených nákladů podle předchozí věty bude stanovena 

dohodou smluvních stran. Zneplatnění (storno) již uzavřené objednávky nemá vliv na práva 

a povinnosti týkající se plnění, které již bylo na základě této objednávky řádně poskytnuto. 

 

IV. 

Doba plnění 

1. Zhotovitel je povinen zahájit Plnění v případě nebezpečí z prodlení nejpozději do 24 hodin 

od okamžiku nabytí účinnosti písemné objednávky Objednatele a v ostatních případech do 

3 dnů od nabytí účinnosti písemné objednávky Objednatele. Objednatel ve výzvě uvede, 

zda v daném případě hrozí či nehrozí nebezpečí z prodlení.   

2. Zhotovitel je povinen uskutečnit Plnění, tj. dokončit a předat jej Objednateli, do data 

uvedeného v písemné objednávce Objednatele. O předání (resp. převzetí) Plnění bude 
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sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není 

povinen převzít Plnění, které vykazuje vady. 

 

V. 

Cena 

1. Objednatel se zavazuje hradit Zhotoviteli za řádné provedení Plnění zadaného 

prostřednictvím jednotlivých písemných objednávek cenu ve výši stanovenou na základě 

jednotkových položkových cen uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy a Zhotovitelem 

skutečně provedeného množství jednotlivých položek odsouhlasených Objednatelem 

(protokolární převzetí), (dále jen „Cena Plnění“) 

2. Smluvní strany sjednávají, že celková cena (tj. součet cen uhrazených v součtu za Plnění 

poskytnuté na základě všech jednotlivých objednávek) nepřekročí částku: 

 

                                          1 843 398,-  Kč bez DPH 

 

3. Položkový rozpočet Ceny Plnění (Soupis prací - výkaz výměr) je uveden v příloze č. 2 této 

Smlouvy. 

4. V případě, že bude Plnění spočívat v odstranění následku škodní události, kde je viník 

známý, náleží Zhotoviteli Cena Plnění. Objednatel za poskytnuté Plnění Zhotoviteli nebude 

hradit Cenu Plnění přímo, ale cena Plnění bude Zhotoviteli uhrazena prostřednictvím 

příslušné pojišťovny, která bude povinna hradit pojistné plnění z titulu pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Objednatel se zavazuje, že jeho 

právo na předmětné pojistné plnění postoupí Zhotoviteli. Objednatel negarantuje a 

neodpovídá za to, že výše pojistného plnění poskytnutého příslušnou pojišťovnou 

Zhotoviteli za poskytnutí Plnění bude odpovídat Ceně Plnění. V případě, že bude pojistné 

plnění nižší, než jaká byla Cena Plnění, nemá Zhotovitel nárok na doplacení tohoto rozdílu 

ze strany Objednatele. V případě, že příslušná pojišťovna bude krátit pojistné plnění o výši 

šrotovného (tj. ceny šrotu), Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pohledávka Objednatele 

z titulu nezaplacené kupní ceny za vybouraný materiál dle čl. II odst. 8 Smlouvy se 

započítává oproti pohledávce Zhotovitele z titulu nezaplaceného šrotovného.  

  

 

VI. 

 Platební podmínky 

1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě 

jednotlivé písemné objednávky jednorázovým bankovním převodem na účet Zhotovitele 

uvedený na faktuře, a to na základě daňového dokladu, dále faktury vystavené Zhotovitelem 

se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu je Zhotovitel 

povinen předložit Objednateli ve lhůtě do 15 dnů ode dne protokolárního převzetí Plnění 

Objednatelem bez vad a nedodělků. V případě, že se bude jednat o Plnění (škodní událost), 

kde je viník známý, bude úhrada provedena cestou příslušného pojistitele viníka škodní 

události. V tomto případě vystaví Objednatel Zhotoviteli Pověření ve věci zastupování a 

souhlas s finančním plněním ve prospěch Zhotovitele opravy.  
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2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené právním řádem, zejména ust. § 29 

zákona č. 235/2004 Sb. a ust. § 435 Občanského zákoníku. Faktura dále musí obsahovat 

číslo Smlouvy, název Zakázky a ISPROFIN/ISPROFOND. Pokud faktura nebude 

obsahovat všechny požadované údaje a náležitosti nebo budou-li tyto údaje uvedeny 

Zhotovitelem chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu Zhotoviteli ve lhůtě 

splatnosti vrátit k odstranění nedostatků, aniž by se tak dostal do prodlení s úhradou Ceny 

Plnění. Zhotovitel je povinen zaslat Objednateli novou (opravenou) fakturu ve lhůtě 15 

(patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení prvotní (chybné) faktury Objednateli. Pro 

vyloučení pochybností se stanoví, že Objednatel není v takovém případě povinen hradit 

fakturu ve lhůtě splatnosti uvedené na prvotní (chybné) faktuře a Zhotoviteli nevzniká 

v souvislosti s prvotní Fakturou žádný nárok na úroky z prodlení. Přílohou faktury je vždy 

protokol o převzetí stavebních prací Objednatelem podepsaný a odsouhlasený oběma 

smluvními stranami, jenž obsahuje i soupis skutečně provedených prací. 

3. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na Cenu Plnění. 

4. V případě fakturace, která bude uplatňována cestou příslušného pojistitele viníka škodní 

události, vystaví Zhotovitel na každou škodní událost samostatný daňový doklad.  

5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost úhrady faktury vystavené Zhotovitelem je splněna 

okamžikem odepsání příslušné peněžní částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu 

Zhotovitele uvedeného na faktuře. Zhotovitel je ve smyslu předchozí věty povinen na 

faktuře uvádět účet Zhotovitele uvedený v ustanovení Smlouvy upravujícím Smluvní 

strany. 

6. Platby budou probíhat v Kč (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje budou 

uvedeny v této měně. 

7. Objednatel u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 

Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje 

režim přenesené daňové povinnosti. Faktury musí být vystaveny včetně DPH. 

 

VII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady, pojištění 

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Plnění ve smyslu § 2619 a § 2113 

Občanského zákoníku, a to na dobu 60 měsíců ode dne protokolárního předání díla. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady dodaného Plnění dle Občanského zákoníku, Objednateli 

vznikají v případě dodání vadného Plnění nároky dle § 2615 a násl. Občanského zákoníku. 

3. Reklamace, prostřednictvím kterých Objednatel uplatňuje záruku za jakost Plnění či práva 

vyplývající z vadného Plnění, musí být řádně doloženy a musí mít písemnou formu. O každé 

reklamaci bude Zhotovitelem sepsán reklamační protokol, který musí obsahovat popis 

reklamované vady, dobu nahlášení vady, návrh způsobu odstranění vady, záznam 

o provedené opravě a akceptaci zjednání nápravy Objednatelem. 

4. Oprávněně reklamované vady Plnění Zhotovitel odstraní bez zbytečného odkladu 

a bezplatně. Neučiní-li tak ani v Objednatelem dodatečně písemně stanovené přiměřené 
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lhůtě, je Objednatel oprávněn vady Plnění odstranit jiným vhodným způsobem a požadovat 

po Zhotoviteli uhrazení všech s odstraněním těchto vad přímo souvisejících nákladů. 

5. Je-li provedením Plnění s vadami porušena tato Smlouva podstatným způsobem, 

má Objednatel nároky z vad Plnění podle ust. § 2106 Občanského zákoníku.  

6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti, prostřednictvím 

které bude hradit případné škody způsobené Objednateli nebo třetí osobě při plnění této 

Smlouvy. Minimální výše pojistného plnění činí cenu uvedenou ve Smlouvě plus 15% dle 

možné výše způsobené škody. Tuto pojistnou smlouvu je Zhotovitel povinen na výzvu 

Objednatele bez zbytečného odkladu předložit Objednateli k nahlédnutí. 

 

VIII. 

Důstojné pracovní podmínky, sociální a environmentální odpovědnost 

1. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 

zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 

(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále 

předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. 

zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a 

Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu 

na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se 

také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu 

na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v 

příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení 

k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění 

Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho 

poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 

ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních 

ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V 

případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto 

článku Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, 

správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen 

přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat 

Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je 

oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude 

orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního 

deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy. 

2. Zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 

sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních 

pokut se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, 

jako jsou sjednané v této Smlouvě.  

3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 

zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 

environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 

spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 



 

Stránka 9 z 16 
 

znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů.  

4. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem 

veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 

protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen: 

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,  

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 

lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení 

opakování předmětného protiprávního jednání, 

c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle čl. VIII. odst. 4 písm. b) této Smlouvy, 

včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li 

Objednatelem stanovena).  

5. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy: 

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že Zhotovitel byl v rámci řízení zahájeného 

orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného 

závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, 

b) pokud Zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s čl. VIII. odst. 4 písm. b) této 

Smlouvy a ke zjednání nápravy Zhotovitelem nedojde ani na základě písemné výzvy 

Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost 

odstoupení od Smlouvy Objednatelem Zhotovitele výslovně upozorní,  

c) v případě opakovaného porušení povinnosti Zhotovitele písemně informovat 

Objednatele o přijatých nápravných opatřeních  (minimálně 2 porušení předmětné 

povinnosti) a dále  

d) v případě, že Zhotovitel uvede v písemné informaci dle čl. VIII. odst. 4 písm. a) a c) této 

Smlouvy doručené Objednateli zjevně nepravdivé informace. 

6. Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené 

na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. 

Best Practices. 

 

IX. 

Zvláštní povinnosti Zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje prostudovat připomínky a upozornění Objednatele, týkající se 

průběhu a způsobu plnění smluvních povinností Zhotovitele, a v případě jejich 

opodstatněnosti bez zbytečného odkladu vyvodit odpovídající závěry a přijmout opatření k 

odstranění nedostatků v plnění Smlouvy. O těchto opatřeních bude informovat Objednatele. 

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

§ 8 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 

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

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

veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 

a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. 

Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně 

způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě 

pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu 

vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a 

Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením 

vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní 

dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele 

předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.  

3. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele. 

4. Zhotovitel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou 

vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Zhotovitel se zavazuje používat stroje 

a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou 

schopna bezpečného provozu. 

5. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na 

dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele 

podle Smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací doložit, že disponuje osobou, která je proškolena 

příslušným výrobcem pro montáž svodidel, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy. 

7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání všech smluvních vztahů založených dílčími 

objednávkami na základě této Smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, 

zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi 

směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění dílčích 

objednávek podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho 

poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění 

dílčích objednávek podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem 

či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru 

pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen 

zajistit, že všechny osoby, které se na plnění dílčích objednávek podílejí (bez ohledu na to, 

zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou proškoleny z 

problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle 

účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem 

na předmět dílčích objednávek vyžadováno. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) 

bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci 

pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného 

protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně 

jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po 

dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od dílčí objednávky, pokud 

Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným 
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ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, 

v řízení dle tohoto článku Smlouvy. 

 

X. 

Dopravně inženýrská opatření a související smluvní sankce 

 

1. Zhotovitel je při poskytování Plnění povinen dodržovat veškeré povinnosti a pravidla 

týkající se dopravně inženýrských opatření a přechodného dopravního značení, zejména 

postupovat v souladu s rozhodnutím příslušného silničního správního úřadu dle zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„rozhodnutí“), a stanovením příslušného správního úřadu ve smyslu zákona č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 

(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stanovení“), a 

používat k označování prvky, které odpovídají veškerým technickým předpisům 

(především, označování pracovních míst na dálnicích I a II. díl). Technické předpisy 

jsou uvedeny na internetových stránkách xxxxxxxxxxx v sekci technické předpisy nebo na 

xxxxxxxxxxx . 

2. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinnosti Zhotovitele v podobě lehké závady 

přechodného značení, kdy značení není provedeno dle požadavků, ale nedochází 

k ohrožení bezpečnosti provozu či BOZP (dále jen „Lehká závada“), se považují 

následující situace: 

a. rozpor dopravního značení se vzorovými listy staveb pozemních komunikací (VL 6.1, 

VL 6.2, VL 6.3); 

b. chybějící dopravní zařízení na podélné uzávěře nebo nesprávné rozestupy těchto 

zařízení; 

c. špatná kombinace folií nebo nesprávná třída folie (rozpor s požadavky na provedení a 

kvalitu pro identifikaci třídy folie pro stálé svislé dopravní značky na dálnicích 

a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic (PPK – FOL)); 

d. jiné porušení požadavků stanovených v příručce pro označování pracovních míst na 

dálnicích I. a II. díl, požadavků na provedení a kvalitu přechodného dopravního značení 

na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic PPK – PRE, 

požadavků na provedení a kvalitu výstražných a předzvěstných vozíků používaných pro 

přechodné značení na dálnicích a rychlostních silnicích ve správě Ředitelství silnic a 

dálnic PPK – VOZ, a jinými obdobnými pravidly (zejména špatné soulepy, výška 

značek, svislost značek, chybějící štítky či jiné nedostatky obdobného rozsahu či 

charakteru); 

e. použití jiného materiálu na vodorovné značení než schváleného Objednatelem. 

3. Smluvní strany sjednávají, že za porušení povinnosti Zhotovitele v podobě hrubé 

závady přechodného značení, kdy značení je provedeno natolik špatně, že dochází 

k ohrožení bezpečnosti provozu nebo BOZP (dále jen „Hrubá závada“), se považují 

následující situace: 

a. kratší příčná uzávěra se Z 4 o více než 5 m (pět metrů); 

b. chybějící dopravní značky; 
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c. chybějící dopravní zařízení na příčné uzávěře; 

d. nevhodná, chybějící nebo nefunkční výstražná světla (a to včetně výstražných světel 

špatně natočených, mimo svislici, nepřišroubovaných nebo se špatnou výškou); 

e. špatně provedené nebo neprovedené zneplatnění dopravních značek; 

f. použití neschválených dopravních značek, dopravních zařízení a světelných signálů; 

g. použití výstražných a předzvěstných vozíků ve zjevném rozporu se schváleným 

schématem; 

h. nedodržení bezpečnostní zóny za příčnou uzávěrou; 

i. nepřípustný počet podkladních desek na sobě; 

j. chybějící výstražné prahy, předzvěstná šipka nebo dopravní kužel se světlem; 

k. rozpor obsahu dopravní značky se stanovením; 

l. špatné zobrazení na předzvěstném nebo výstražném vozíku (viz schéma 002, 003 

Příručky pro označování pracovních míst I. díl); 

m. neschválené zatření rušených vodorovných značek místo jejich odstranění; 

n. porušení podmínek stanovení nebo rozhodnutí. 

4. V případě výskytu Lehké závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každou Lehkou 

závadu a započatý kalendářní den jejího výskytu. 

5. V případě výskytu Hrubé závady se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každou Hrubou 

závadu a započatý kalendářní den jejího výskytu. 

6. Smluvní pokuty dle tohoto čl. X. odst. 4 a odst. 5 Smlouvy se sčítají, avšak Smluvní 

strany sjednávají, že smluvní pokuty za výskyt Lehkých závad a Hrubých závad mohou 

činit v součtu maximálně 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za jeden 

kalendářní den výskytu Lehkých závad a Hrubých závad. 

7. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele: 

a. k náhradě škody Objednatele v plné výši; 

b. k náhradě škody vzniklé v důsledku porušení povinností a pravidel dle tohoto čl. X. 

Smlouvy třetím osobám (především uživatelům komunikací) v plné výši; 

c. k poskytnutí Plnění Objednateli; 

d. dodržovat veškeré povinnosti a pravidla stanovená v tomto čl. X., jiných ustanoveních 

této Smlouvy či plynoucí z obecně závazných právních předpisů či jiných 

aplikovatelných pravidel a dokumentů. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi povinnostmi a pravidly, které je při 

poskytování Plnění povinen dodržovat dle tohoto čl. X. Smlouvy, a zejména že jsou mu 

známy veškeré technické či jiné předpisy, na které je v tomto čl. X. Smlouvy 

odkazováno a které jsou případně uvedeny na internetových stránkách xxxxxxxxxxx 

v sekci technické předpisy nebo na xxxxxxxxxxx . Zhotovitel se zavazuje uvedenými 

povinnostmi, pravidly a technickými či jinými předpisy řídit. 

9.  Zhotovitel je povinen s povinnostmi, pravidly a předpisy dle tohoto čl. X. Smlouvy 

seznámit veškeré osoby a subjekty, které se na poskytování Služeb podílí, jakož i osoby 

a subjekty, které případně využil ke zpracování dopravně inženýrských opatření a 

přechodného dopravního značení (společně dále jen „Zapojené osoby“). Zhotovitel je 

povinen zajistit dodržování povinností, pravidel a předpisů dle tohoto čl. X. Smlouvy 
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ze strany Zapojených osob a za jejich nesplnění a následky z toho vyplývající odpovídá 

vůči Objednateli či třetím osobám vždy Zhotovitel, a to i v případě, že k porušení 

povinností došlo zcela nebo částečně ze strany Zapojené osoby. 

 

XI. 

Smluvní sankce 

1. Za prodlení s řádným poskytnutím Plnění se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny neposkytnutého Plnění, a to za každý i započatý den 

prodlení. 

2. V případě prodlení Objednatele s uhrazením ceny je Zhotovitel oprávněn po Objednateli 

požadovat úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy. 

3. Pokud Zhotovitel dle č. III odst. 3 Smlouvy písemně upozorní Objednatele na vadnou 

objednávku a následně Objednatel zjistí, že se jednalo o objednávku bezvadnou, je 

Objednatel oprávněn za každý takový jednotlivý případ požadovat po Zhotoviteli 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny této objednávky. 

4. V případě nepotvrzení přijetí (akceptace) objednávky ve lhůtě stanovené v čl. III odst. 4 

Smlouvy nebo v poslední větě čl. III odst. 3 Smlouvy Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn 

po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny Plnění uvedené v této 

objednávce, a to za každou i započatou hodinu prodlení. 

5. V případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v čl. III odst. 5 Smlouvy je Objednatel 

oprávněn za každý takový jednotlivý případ požadovat po Zhotoviteli jednorázovou 

smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny této objednávky. 

6. V případě, že Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů uvedených v čl. XII odst. 2, 3 nebo 

5, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 

92 169,90 Kč. 

7. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost Smluvní strany k náhradě škody druhé 

Smluvní straně, a to v plné výši. Uplatněním smluvní pokuty není dotčena povinnost 

Zhotovitele k řádnému dokončení Plnění a jeho předání Objednateli. 

 

XII. 

Ukončení Smlouvy 

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit písemnou dohodou. V případě, že bude uzavřena 

Rámcová Dohoda, Objednatel si vyhrazuje právo na zrušení této Smlouvy o provedení 

menších stavebních prací resp. její nedočerpání.  

2. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex tunc v případě, že 

Zhotovitel ani přes dodatečnou písemnou výzvu Objednatele neposkytne v Objednatelem 

stanovené lhůtě součinnost nutnou k zahájení plnění předmětu této Smlouvy. Objednatel je 

současně oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy s účinky ex nunc v případě, že 

Zhotovitel ani přes dodatečnou písemnou výzvu Objednatele obsahující přiměřenou lhůtu 

ke zjednaní nápravy nezahájí plnění jednotlivé objednávky. 

3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že prokáže, že Zhotovitel 

v rámci své nabídky podané v Zakázce uvedl nepravdivé údaje, které ovlivnily výběr 

nejvhodnější nabídky. 
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4. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní 

strana opakovaně (minimálně třikrát) poruší své povinnosti dle této Smlouvy a na tato 

porušení smluvních povinnosti byla Smluvní stranou písemně upozorněna. Smluvní strany 

výslovně sjednávají, že jsou dle tohoto odstavce Smlouvy oprávněny od Smlouvy platně 

odstoupit i tím způsobem, že písemné odstoupení od Smlouvy doručí druhé Smluvní straně 

společně s třetím písemným upozorněním na porušení smluvní povinnosti druhé Smluvní 

strany. 

5. Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že druhá Smluvní 

strana poruší své smluvní povinnosti podstatným způsobem. Podstatným porušením 

smluvních povinností se rozumí zejména: 

a) Prodlení Smluvní strany se splněním jakékoliv smluvní povinnosti delší než 60 dnů.  

6. Objednatel je oprávněn písemně vypovědět Smlouvu s účinky od doručení písemné 

výpovědi Zhotoviteli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď Smlouvy dle tohoto ustanovení 

se však netýká již řádně uzavřených objednávek na jednotlivá dílčí plnění. Při uplatnění 

tohoto práva Objednatelem nemá Zhotovitel nárok na jakoukoliv finanční úhradu 

s výpovědí Smlouvy související (např. úhrada k plnění Smlouvy Zhotovitelem 

naskladněného materiálu). 

7. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo Smluvní strany na úhradu smluvní pokuty 

nebo náhrady škody v plné výši. 

 

XIII. 

Registr smluv 

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem 

o registru smluv.. Zhotovitel 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. 

2. 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 ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv. 

3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona 

o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.  

4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitele o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv 

nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy. Objednatel je dále 

povinen informovat Zhotovitele o uveřejnění jednotlivé dílčí objednávky v registru smluv 

tak, aby Zhotovitel mohl poskytnout Plnění v této Smlouvě stanovených lhůtách.  

 

XIV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva je 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 
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souborů tvořících v souhrnu Smlouvu1). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv. 

2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to se zahájením plnění ode dne účinnosti Smlouvy 

a ukončení do 6 měsíců nebo do dne, v němž nabyde účinnosti rámcová dohoda, jež bude 

výsledkem otevřeného zadávacího řízení provozního úseku ŘSD ČR  nebo do okamžiku, 

kdy celková cena uhrazená Zhotoviteli za celý předmět plnění dosáhne částky uvedené v čl. 

V odst. 2 této Smlouvy podle toho, která z těchto skutečností nastane dříve. Dosažením 

částky dle předchozí věty se rozumí i stav, kdy celková cena uhrazená Zhotoviteli za celý 

předmět plnění se této částce limitně přiblíží (další Objednávka již není v rámci stanovené 

limitní částky možná nebo by vzhledem ke zbývající částce v možném rozsahu postrádala 

pro Objednatele smyslu), přičemž postačí, že tuto skutečnost Objednatel Zhotoviteli 

oznámí. V případě uvedeném v předchozí větě Smlouva skončí dnem doručení 

předmětného oznámení Zhotoviteli.   

3. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně 

číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými zástupci obou 

Smluvních stran. 

4. Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený 

touto Smlouvou Občanským zákoníkem. 

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 

elektronický originál. 

6. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2909 Občanského 

zákoníku. 

7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

 

Příloha č. 1 – Specifikace Plnění 

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny Plnění  (Soupis prací -Výkaz výměr) 

Příloha č. 3 – Vzorová Objednávka 

Příloha č. 4 – Likvidační a přejímací protokoly 

Příloha č. 5 – Smlouva o zpracování osobních údajů 

 

                                                           
1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 

hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 

příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, 

ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 

došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Kupující používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER 

kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA. 
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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. 

 

 

 

                                                                      XXXXX 
Za Objednatele: 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR                             

Za Zhotovitele: 

 

SAFEROAD Czech Republic s.r.o. 

 

xxxxxxxxxxxx 

vedoucí Střediska SSÚD 9 Svojkovice 

Správy dálnic 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

jednatel společnosti 
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