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LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Legislativní rámec pro tuto veřejnou zakázku je dán zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, v platném znění (dále v této příloze jen „Zákon") a vyhláškou Ministerstva dopravy a 
spojů ČR č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále v 
této příloze jen „Vyhláška"). Pojmy používané v rámci této veřejné zakázky mají význam stanovený v 
Zákoně a Vyhlášce.

SEZNAM VNITROREZORTNÍCH PŘEDPISŮ
Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné vnitrorezortní předpisy a normy vydané 
Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího seznamu:

a) Technické podmínky MD ČR, které jsou zveřejněny na portálu politiky jakosti pozemních 
komunikací www.pjpk.cz,

b) Vzorové listy, které jsou zveřejněny na portálu politiky jakosti pozemních komunikací 
www.pjpk.cz,

c) Výkresy opakovaných řešení, které jsou zveřejněny na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci 
Technické předpisy,

d) Technické podklady pro zajištění údržby silnic, které jsou zveřejněny na stránkách www.rsd.cz v 
sekci Technické předpisy,

e) Příkaz ředitele PÚ č. 1/2009 + jeho doplňky v platném znění (Označování pracovních míst na 
dálnicích, rychlostních silnicích a ostatních směrově rozdělených silnicích I. třídy), který je 
zveřejněn na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy,

f) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích
a silnicích), která je zveřejněna na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy,

g) Příkaz generálního ředitele č. 23/2014 v platném znění (Zavedení typových technologických 
postupů při práci na komunikaci za provozu -  provozních směrnic), který je zveřejněn na stránkách 
ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy,

h) Provozní směrnice 2/14 Práce na krajnici na směrově rozdělených komunikacích za provozu, která 
je zveřejněna na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy,

i) Provozní směrnice 11/17 Plánování a provádění pracovních míst na dálnicích, která je zveřejněna
na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.

OBECNÁ SPECIFIKACE
Předmětem Rámcové dohody, která byla v rámci Zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců 
s jedním účastníkem, je poskytování stavebních prací spočívajících v opravách asfaltových hutněných 
vrstev vozovek silnic I. třídy, které jsou ve správě ŘSD ČR.
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SPECIFIKACE STAVEBNÍCH PRACÍ
Lokální výměna AHV
Závazné předpisy, které musí být dodrženy v průběhu provádění prací:
Zejména: TKP i,  TKP 7, TKP 26, TP 87, TP 115, ČSN 73 6121, ČSN 73 6129, ČSN EN 13 108 -  1, ČSN EN
13 108- 5, ČSN EN 13 808, a další související, na které se tyto normy odkazují.
Lokální výměna obrusné asfaltové vrstvy nebo asfaltového krytu (obrusné a ložní asfaltové vrstvy).
Stanovení vybrané opravované lokality provádí zástupce investora a to tak, aby oprava navazovala na
nepoškozenou část vozovky.

Lokální výměna obrusné vrstvy:
- frézování obrusné asfaltové vrstvy v daných rozměrech
- zaříznutí vozovky po obvodu s následným ručním dobouráním
- vyčištění frézované plochy vozovky
- případné sanace ložní asfaltové vrstvy-vyfrézování porušených míst, zaříznutí vozovky po obvodu 

vysprávky a ruční dobourání, vyčištění povrchu vozovky v místě sanace, aplikace spojovacího 
postřiku, nalití hran po obvodu sanace asfaltovou modifikovanou zálivkou, po vyštěpení 
spojovacího postřiku lokální pokládka ložní asfaltové vrstvy v místech vysprávek

- případné sanace trhlin dle TP 115: profrézování komůrky v místě trhliny, zalití asfaltovou 
modifikovanou zálivkou

- aplikace modifikovaného spojovacího postřiku
- pokládka obrusné asfaltové vrstvy po vyštěpení spojovacího postřiku
- v případě použití směsi SMA 11 S mod. posyp předobaleným kamenivem v předepsaném množství
- proříznutí a zalití pracovních spár asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka
- vymetení a vyčistění povrchu vozovky
- úklid pracoviště
- předpokládá se prokázání parametrů asfaltových vrstev na vývrtech včetně spojení vrstev 

laboratoří zhotovitele
- pro každou lokalitu opravy jízdního pruhu delší než 150 m musí zhotovitel doložit protokoly 

měření proměnných parametrů vozovky (zejména Fp, IRI, MPD)
- po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí za účasti zástupce objednatele v 

souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné 
nerovnosti a to zejména v oblasti pracovních spár (jinak nelze opravy převzít)

Lokální výměna asfaltového krytu:
- frézování obrusné a ložní asfaltové vrstvy v daných rozměrech s odstupňováním jednotlivých 

vrstev dle stavu vozovky a umístění poruchy ve vazbě na VDZ
- zaříznutí vozovky po obvodu s následným ručním dobouráním
- vyčištění frézované plochy vozovky
- případné sanace podkladní asfaltové vrstvy -  vyfrézování porušených míst, zaříznutí vozovky po 

obvodu vysprávky podkladní vrstvy a ruční dobourání, vyčištění povrchu vozovky v místě sanace, 
aplikace spojovacího postřiku, nalití hran po obvodu sanace asfaltovou modifikovanou zálivkou, 
po vyštěpení modifikovaného spojovacího postřiku lokální pokládka podkladní asfaltové vrstvy (z 
modifikovaného asfaltového betonu pro ložní vrstvy) v místech vysprávek

- případné sanace trhlin dle TP 115: profrézování komůrky v místě trhliny, zalití asfaltovou 
modifikovanou zálivkou

4



- aplikace modifikovaného spojovacího postřiku
- pokládka ložní modifikované asfaltové vrstvy po vyštěpení modifikovaného spojovacího postřiku
- aplikace modifikovaného spojovacího postřiku
- pokládka obrusné modifikované asfaltové vrstvy po vyštěpení modifikovaného spojovacího 

postřiku
- posyp směsi SMA 11S mod. předobaleným kamenivem v předepsaném množství
- proříznutí a zalití pracovních spár asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka
- vymetení a vyčistění povrchu vozovky
- úklid pracoviště
- předpokládá se prokázání parametrů asfaltových vrstev na vývrtech včetně spojení vrstev 

laboratoří zhotovitele
- pro každou lokalitu opravy jízdního pruhu delší než 150 m musí zhotovitel doložit protokoly 

měření proměnných parametrů vozovky (zejména Fp, IRI, MPD)
- po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí za účasti zástupce objednatele v 

souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné 
nerovnosti a to zejména v oblasti pracovních spár (jinak nelze opravy převzít)

Oprava výtluků v AHV
Závazné předpisy, které musí být dodrženy v průběhu provádění prací:
Zejména: TKP 1, TKP 8, TKP 26, TP 87, TP 147, ČSN 73 6121, ČSN 73 6129, ČSN EN 13 108 -  1, ČSN EN
13 108 -  6, ČSN EN 13 808, a další související, na které se tyto normy odkazují.
Stanovení vybrané opravované lokality provádí zástupce investora a to tak, aby oprava navazovala na
nepoškozenou část vozovky.

Lokální oprava výtluků v jedné vrstvě
- frézování obrusné asfaltové vrstvy ve stanovených rozměrech (tl. 40 -  50 mm)
- zaříznutí vozovky po obvodu s následným ručním dobouráním
- vyčištění frézované plochy vozovky
- aplikace modifikovaného spojovacího postřiku
- pokládka modifikované obrusné asfaltové vrstvy nebo modifikovaného litého asfaltu po vyštěpení 

modifikovaného spojovacího postřiku
- v případě použití modifikovaného litého asfaltu posyp předobaleným kamenivem v předepsaném 

množství
- proříznutí a zalití pracovních spár asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka
- vymetení a vyčistění povrchu vozovky
- úklid pracoviště
- při opravě hlubších výtluků v AHV je v odůvodněných případech možná lokální vyrovnávka 

z modifikovaného litého asfaltu pod vrstvu modifikovaného litého asfaltu tl. 40 mm
- po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí za účasti zástupce objednatele v 

souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné 
nerovnosti a to zejména v oblasti pracovních spár (jinak nelze opravy převzít)

Lokální oprava výtluků ve dvou vrstvách
- frézování asfaltové vrstvy v stanovených rozměrech (80 mm) zaříznutí vozovky po obvodu 

s následným ručním dobouráním
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- vyčištění frézované plochy vozovky
- aplikace modifikovaného spojovacího postřiku
- pokládka modifikovaného litého asfaltu po vyštěpení spojovacího postřiku
- pokládka geomříže ze skelných vláken
- pokládka druhé vrstvy modifikovaného litého asfaltu
- posyp předobaleným kamenivem v předepsaném množství
- proříznutí a zalití pracovních spár asfaltovou modifikovanou zálivkou za horka
- vymetení a vyčistění povrchu vozovky
- úklid pracoviště
- při opravě hlubších výtluků v AHV je v odůvodněných případech možná lokální vyrovnávka 

z modifikovaného litého asfaltu pod obě vrstvy modifikovaného litého asfaltu ti. 2x40 mm
- po vyčistění povrchu je třeba zkontrolovat rovinatost 4m latí za účasti zástupce objednatele v 

souladu s platnými TKP. Hotové dílo musí splňovat normové požadavky na podélné a příčné 
nerovnosti a to zejména v oblasti pracovních spár (jinak nelze opravy převzít)

DIO (dopravně inženýrské opatření)
Zajištění pracovního místa v souladu se schématy objednatele.

Všechny ostatní náklady (skládkovné, doprava, atd.) jsou součástí jednotkových cen výše uvedených 
prací a jsou konečné.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE MECHANIZMŮ

Objednatel předpokládá, že pro plnění zakázky bude využívána níže uvedená mechanizace.

o vařič s nepřímým ohřevem a mícháním o objemu materiálu s aplikační hadicí (pro těsnění 
pracovních spár a sanací trhlin),

o řezačka spár s odsáváním řezného kalu (vyfrézování komůrky pracovní spáry či pro frézování 
sanovaných trhlin)

o lehké dodávkové automobily do celkové hmotnosti 3,5 t s minimální ložnou plochou 3 m2, 
vybavené k tažení signalizačních vozíků,

o nákladní automobily s nosností min. 6 t,

o mechanická čistička na čištění spár,

o bourací kladiva,

o zametač,

o kropička,

o silniční fréza,

o distributor pro aplikaci postřiku, 

o finišer na pokládku, 

o silniční válec.

o sady přenosného svislého dopravního značení, spolu s příslušným počtem stojanů na toto značení, 
v minimálním rozsahu odpovídajícím příslušným schématům pro označování pracovních míst na 
silnicích podle platných technických podmínek TP 66,
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o signalizační vozíky se světelnou šipkou pro zajištění pracovního místa,

o zařízení pro operativní označování pracovních míst na směrově dělených silnicích, pojízdné 
uzavírkové tabule typu 1 ( výstražný vozík) a zařízení předběžné výstrahy (předzvěstný vozík) dle 
Příručky pro označováni pracovních míst na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla (viz. 
www.rsd.cz)

Samojízdný nebo tažený stroj musí být osazený světelnou šipkou. Netýká se ručních a ručně vedených 
strojů.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VOZIDLOVÉ JEDNOTKY A KOMUNIKAČNÍHO
PROTOKOLU
Požadavky na GPS systém

Vozidla použitá při plnění zakázky musí být vybavena systémem GPS, který splňuje kritéria:

Vozidla přivážející materiál, odvážející odpad skládku, vozidla zajišťující přepravu osob na pracovní 
místo, vozidla zajišťující převoz pracovních strojů, uzavírková tabule/předzvěstný vozík a dále všechny 
pracovní stroje provádějící jednotlivé činnosti musí být vybaveny systémem GPS (netýká se ručních 
strojů), který splňuje kritéria:

• Sledování polohy v reálném čase, nastavitelný interval provádění záznamů
o dle času (minimální nastavitelný interval 1 s), 
o dle ujeté vzdálenosti (minimální nastavitelný interval 10 m),

• Sledování činnosti pracovního stroje
o válec

■ práce vozidla 
o finišer

■ práce vozidla 
o distributor

■ práce vozidla 
o fréza

■ práce vozidla 
o Samosběr

■ válcové koště,
■ levé boční koště,
■ pravé boční koště,
■ turbína/sání,
■ spuštěná šachta 

o Kropicí vůz
■ levýsplach,
■ pravý splach,
■ střední splach

• Odchylka přijímače GPS pro lokalizaci mechanizmů: max. 15 m.
• Povinností poskytovatele je poskytovat nekorigovaná data z vozidlových jednotek veškeré 

techniky uvedené výše, provádějící resp. zajišťující údržbu v reálném čase (tj. neprodleně po 
uložení do databáze poskytovatele, případně přímo z vozidel) do centrální databáze
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objednatele pomocí závazného XML protokolu, který určí objednatel. Odesílání XML souborů 
objednateli bude realizováno prostřednictvím webové služby, kterou určí objednatel.

Poskytovatel je povinen zajistit funkčnost telemetrických prvků umístěných na mechanismech.

Popis komunikačního protokolu viz samostatná příloha č. lté to  Specifikace Plnění.

ORIENTAČNÍ SPECIFIKACE KOMUNIKACÍ V OBLASTI

Přehled komunikací

Tabelární přehled komunikací v oblasti.

Viz samostatná příloha č. 2 této Specifikace Plnění.

Mapové podklady

Mapa oblasti

Viz samostatná příloha č. 3 této Specifikace Plnění.

DALŠÍ POŽADAVKY
Poskytované plnění tj. veškeré materiály, stavební díly, technolog, zařízení a pracovní postupy musí 
odpovídat požadavkům uvedeným v právních předpisech, technických normách a technických 
podmínkách Ministerstva dopravy ČR (www.pjpk.cz). Dopravní zabezpečení musí být prováděno dle 
TP66.

Veškeré práce na komunikaci budou prováděny za kompletního zabezpečení DIO a v souladu se 
„Stanovením přechodné úpravy provozu" KÚ odboru dopravy a SH, případně MD ČR, které si je povinen 
Zhotovitel zajistit v dostatečném časovém předstihu. Dále je nutné dodržovat všechny předpisy a 
vyhlášky související s BOZP, PO, bezpečností silničního provozu a ochranou životního prostředí na 
dotčených silnicích I. třídy.

Poskytovatel si zajistí odvoz a likvidaci odpadu dle platného zákona a vyhlášky o odpadech.

Způsob předání prací bude specifikován v dílčí objednávce. Jako podklad pro převzetí prací je nutné 
doložit požadované údaje z GPS.
Dodavatel bude prováděné činnosti údržby komunikací, které jsou předmětem uzavřené rámcové 
dohody, evidovat v software webové aplikace „Provozní deník", kterou Objednatel Dodavateli 
zpřístupní a umožní vyškolení uživatelů vítězného Dodavatele k jejímu užívání.

Odsouhlasený měsíční soupis prací odešle poskytovatel elektronicky do systému objednatele, kterým 
je Helios Green (dále jen HeG). Postup zasílání viz samostatná příloha č. 4 této Specifikace plnění -  
Stálé datové rozhraní.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1 -  Popis komunikačního protokolu 

Příloha č. 2 -  Přehled komunikací

Příloha č. 3 -• Mapové podklady viz. webové stránky: https://geoportál rsd.cz/web

Příloha č. 4 -  Stálé datové rozhraní

Příloha č. 5 -  Zvláštní technické kvalitativní podmínky

Příloha: Technologický předpis -  TePř

Požadavky

Vzor technologického předpisu pro plošnou nebo lokální opravu AHV

Technologický předpis se musí řídit TKP 1 a TKP 7.
1. Identifikační údaje dokumentu -  titu ln í list:
■ Pořadové číslo, Zhotovitel, Stavba, Stavební objekt, účinnost, zpracovatel, schvalující orgán 
Zhotovitele a Objednatele včetně jména, funkce, data a podpisu odpovědných osob
2. Obsah
3. Odpovědný personál zhotovitele a podzhotovitelů za provádění rozhodujících 
technologických procesů
4. Identifikační údaje investora
5. Vysvětlivky použitých termínů a zkratek a odkazy na použité předpisy:
■ Alespoň TKP 1 a TKP 7
6. Technické údaje o Stavbě:
■ Ukazatele Stavby jako např. délkové či objemové charakteristiky, skladby a typy konstrukcí 
(výměry a objemy prací)
7. Používané stavební materiály a stavební směsi:
■ Jejich identifikace, vlastnosti a průkazní zkoušky
■ Popis materiálů použitých k úpravě podkladu a při pokládce
■ Základní údaje o technologii výroby směsi včetně teplot materiálů a směsi
8. Popis technologie provádění stavebních prací včetně dopravy materiálů a směsí, výkonových 
charakteristik výrobních center a stanovení klimatických omezení včetně způsobu ošetřování 
hotových konstrukcí:
■ Doprava směsi -  teploty, časy
■ Úprava podkladu -  jeho druh a požadavky před pokládkou
■ Rozprostírání směsi - způsob pokládky, teploty směsi, dělení pracovních pruhů a jejich 
ohraničení, úprava spojů, napojení na okolní plochy a objekty
■ Případné zdrsňování vrstvy -  způsob, druh a množství posypu
■ Zkoušky typu -  evidenční údaje o vypracování, schválení a době platnosti
■ Zohlednit vedení stavebního deníku v rámci postupu prací i v návaznosti na KZP
9. Používané stavební mechanizmy
10. Kontrolu a zkoušení -  KZP v členění na zkoušky průkazní, kontrolní stavebních materiálů a 
směsí a hotových konstrukcí a případně přejímací zkoušky:
■ Kontrolní a zkušební plán nebo odkaz na něj, je-li samostatným dokumentem
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■ Odběr vzorků, uvedení rozsahu a četnosti kontrolních zkoušek při výrobě a pokládce, údaj o 
zajištění nezávislé kontroly
■ Přejímka hotové vrstvy
11. Zásady BOZP a příp. PO
12. Zajištění ochrany životního prostředí
13. Tabulka seznámení pracovníků s dokumentem
14. Seznam příloh
15. Přílohy:
■ Certifikát o způsobilosti zhotovitele; veškeré doklady k použitým materiálům a směsím

V případě opravy několika vrstev (standardně obrusná vrstva a ložní) je nutné zohlednit spojovací 
postřik (TKP 26). Dále se může objevit varianta s použitím výztužné sítě (geomříže). Osnova 
technologického předpisu zůstává stejná, jen bude analogicky rozšířena o tyto body.

Vzor technologického předpisu pro opravu výtluků litým asfaltem (MA)

Technologický předpis se musí řídit TKP 1 a TKP 8.
1. Identifikační údaje dokumentu -  titulní list:
■ Pořadové číslo, Zhotovitel, Stavba, Stavební objekt, účinnost, zpracovatel, schvalující orgán 
Zhotovitele a Objednatele včetně jména, funkce, data a podpisu odpovědných osob
2. Obsah
3. Odpovědný personál zhotovitele a podzhotovitelů za provádění rozhodujících 
technologických procesů
4. Identifikační údaje investora
5. Vysvětlivky použitých termínů a zkratek a odkazy na použité předpisy:
■ Alespoň TKP 1 a TKP 8
6. Technické údaje o Stavbě:
■ Ukazatele Stavby jako např. délkové či objemové charakteristiky, skladby a typy konstrukcí 
(výměry a objemy prací)
7. Používané stavební materiály a stavební směsi:
■ Jejich identifikace, vlastnosti a průkazní zkoušky
■ Popis materiálů použitých k úpravě podkladu a při pokládce
■ Základní údaje o technologii výroby směsi včetně teplot materiálů a směsi
8. Popis technologie provádění stavebních prací včetně dopravy materiálů a směsí, výkonových 
charakteristik výrobních center a stanovení klimatických omezení včetně způsobu ošetřování 
hotových konstrukcí:
■ Doprava směsi -  teploty, časy, údaje o přepravníku a manipulačních prostředcích na stavbě
■ Rozprostírání směsi - způsob pokládky, teploty směsi, dělení pracovních pruhů a jejich 
ohraničení, úprava spojů, napojení na okolní plochy a objekty
■ Zdrsňování vrstvy -  způsob, druh a množství posypu
■ Zohlednit vedení stavebního deníku v rámci postupu prací i v návaznosti na KZP
9. Používané stavební mechanizmy
10. Kontrolu a zkoušení -  KZP v členění na zkoušky průkazní, kontrolní stavebních materiálů a 
směsí a hotových konstrukcí a případně přejímací zkoušky:
■ Kontrolní a zkušební plán nebo odkaz na něj, je-li samostatným dokumentem
11. Zásady BOZP a příp. PO
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12. Zajištění ochrany životního prostředí
13. Tabulka seznámení pracovníků s dokumentem
14. Seznam příloh
15. Přílohy:
■ Certifikát o způsobilosti zhotovitele; veškeré doklady k použitým materiálům a směsím

Dále se může objevit varianta s použitím výztužné sítě (geomříže). Osnova technologického 
předpisu zůstává stejná, jen bude analogicky rozšířena o tyto body.
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Firma: Závod 1

3.1.1
^ A s p e

Soupis objektů s DPH
Stavba: RD - Výspravy výtluků okr. MO, TP

V arianta: IV -

Odbytová cena [KČJ 
OC + DPHJKí]

Objekt____________________ Název__________________________________________OC________DPH

Stavebnf objekty:

[01] Oprava výtluků (ruíní pokládka)

[02] Lokální oprava AB (poldádka finišerem)

[03] Pomoc práce zHz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

58 229 590,50 
70 457 804,50

OC + DPH

V Obrnicích,

Za Vedoucího společníka -  HERKUL a.s.

Za Společníka 2  -  Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Za Společníka 3  ~  POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s.



Příloha č. 3

SEZNAM PODDODAVATELŮ

a) Dodavatel nevyužije při plnění předmětu Rámcové dohody a dílčích smluv žádných 
poddodavatelů.

b) Dodavatel využije při plnění předmětu Rámcové dohody a dílčích smluv následujících 
poddodavatelů:

1 -----jméno/název:------ [doplní dodavatel]
se sídlem:---------- [doplní dodavatel]
IČO----------------- [doplní dodavatel]
rozsah plnění:----- [doplní dodavatel]

jméno/název:-------------------- [doplní dodavatel]
se sídlem:-------------------------[doplní dodavatel]
IČO:------------------------------- [doplní dodavatel]
rozsah plnění:------------------- [doplní dodavatel]

3 -----jméno/název:------ [doplní dodavatel]
se sídlem:-----------[doplní dodavatel]
IČO:----------------- [doplní dodavatel]
rozsah plnění:----- [doplní dodavatel]



Příloha č. 4

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL -  VZOR

Potvrzení o převzetí
název a číslo stavby (sekce)

Předávaná stavba nebo sekce nebo ucelená část stavby nebo sekce
Stavba (zakázka)
Sekce
Část stavby nebo sekce

Přejímací řízení
Zahájeno
Ukončeno

Osoby oprávněné stavbu (zakázku), sekce nebo jejich část předat a převzít
i-unkce Jméno Kontaktní údaje

Zhotovitel
(Vedoucí
sdružení)

Vedoucí stavby

Objednatel Oprávněná osoba
Pověřená Osoba
Technický pracovník
TDS

Stavba (zakázka)
Identifikace stavby (zakázky)
Nadřízený orgán objednatele
Objednatel
Pověřená osoba objednatele
Smlouva
Dílčí smlouva
Zodpovědný stavbyvedoucí
Asistent správce stavby/asistent 
specialista
Místo stavby
Katastrální území
Zahájení prací
Ukončení prací
Ukončení prací
Technický popis předávané stavby 
(zakázky) nebo její části

uvede se popis předávané stavby nebo sekce nebo jejich 
části s výčtem parametrů

Základní popis stavby (zakázky) nebo sekce
Technický popis předávané stavby 
(zakázky) nebo její části

uvede se popis předávané stavby nebo sekce nebo jejich 
části s výčtem parametrů

Stránka 4 z 19



Základní popis stavby (zakázky) nebo 
sekce

uvede se popis předávané stavby nebo sekce nebo jejich 
části s výčtem parametrů

Technický popis předávané stavby (zakázky) nebo její části
Základní popis stavby (zakázky) nebo 
sekce

uvede se popis předávané stavby nebo sekce nebo jejich 
části s výčtem parametrů

Umístění Stavby
Poloha Stavby od Číslo silnice

Od. část
Staničení
ULS - úsek
Staničení
Souřadnice začátku

Poloha Stavby do 
(pouze u liniových 
staveb)

Číslo silnice
Od. část
Staničení
ULS - úsek
Staničení
Souřadnice konce

Změny Smlouvy -  Dodatky ke Smlouvě
Číslo Název Důvod změny Smlouvy

Změny oproti zadávací dokumentaci
Dodatečně požadované práce a dodávky □  Nebyly požadovány -  DByly požadovány
Změny oproti dílčí 
objednávce

Kontrola prací

Nevypořádané neshody z průběhu výstavby

Předávaná dokumentace (u p ře sn it p o d le  k o n k ré tn í s tavby) Vyhotovení Předáno

1. Souhrnná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti dokončených 
stavebních prací

2 +
1 CD

2. Zpráva o hodnocení jakosti Objednatelem 1

3. Zpráva o hodnocení jakosti Pověřenou osobou objednatele 1

4. Zpráva o hodnocení jakosti (Asistentem) Pověřená osoba objednatele 1
3

5. Stavební deníky (originály) zůstávají u zhotovitele do doby provedení 
nedodělků a odstranění vad za účelem zapsání chybějících prací (po 
provedení všech nedodělků a odstranění všech vad předá správce 
stavby doplněné stavební deníky do archivu objednatele).

Originál

6. Elektronická verze Potvrzení o převzetí 1 CD
Rozdělovník (u p ře sn it p o d le  k o n k ré tn í s tavb y)
□
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Zjištěné vady
Číslo Popis vady Odstranit do
1
2
Zjištěné nedodělky
Číslo Popis nedodělku Odstranit do
1
2

Podmínky převzetí

Jiná ujednání

Závěr
Po provedené prohlídce stavby (sekce) TDS, zhotovitel předává stavbu (sekci) včetně dokumentace 
uvedené v tomto potvrzení a dokumentaci vypracovanou dle metodického pokynu MD -  Výkon 
stavebního dozoru Dokumenty požadované Správcem stavby s oznámením o dokončení prací

Záruky
Předmět záruky
Odkaz
Délka záruky
Počátek záruční doby
Konec záruční doby
Omezení
Prodloužení záruky
Předmět záruky
Důvod prodloužení
Prodloužení o
Nový konec záruční doby

Ostatní dílčí záruky
Předmět záruky
Záruční doba
Počátek záruční doby
Konec záruční doby
Omezení
Prodloužení záruky
Předmět prodloužení 
záruky
Důvod prodloužení
Prodloužení o
Nový konec záruční doby

V Dne
Datum
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Příloha č. 5

DÍLCI s m l o u v a  / PŘÍLOHA -  VZOR
Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002799 

Číslo dílčí smlouvy: [bude doplněno]
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva"):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
(dále jen „ŘSD") 
a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

[dodavatel doplní svůj název]
se sídlem: [bude doplněno]
IČO: [bude doplněno]
DIČ: [bude doplněno]
zápis v obchodním rejstříku: [bude doplněno] 
právní forma: [bude doplněno]
bankovní spojení: [bude doplněno]
zastoupen: [bude doplněno]
(dále jen „Dodavatel")

(dále společně jen „Smluvní strany")

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne [bude doplněno] postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění: 

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): [bude doplněno]

množství / rozsah Plnění: [bude doplněno]

4 . ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek
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dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: [bude doplněno]

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do [bude doplněno] kalendářních dnů 
ode dne uzavření této Dílčí smlouvy

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 
obdrží její elektronický originál.

9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění

Příloha č. 2 - Příloha.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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Příloha č. 2:

PŘÍLOHA
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa
1.1.4

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Objednatele Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 [bude doplněno]
Doba pro dokončení 1.1.9 [bude doplněno] měsíců/ kalendářních dnů / 

týdnů (Doba pro dokončení bude vždy 
minimálně 30 kalendářních dnů)

Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Dílčí objednávka/Příloha
(b) Rámcová dohoda
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 [bude doplněno]
Zástupce objednatele 3.2 [bude doplněno]
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Bankovní záruka je komplexně upravena 

v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se 
nepoužijí.

Záruka za odstranění vad 4.6. Bankovní záaika je komplexně upravena 
v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se 
nepoužijí.

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci 10.1 Nepoužije se.
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 
bankovní záruky podle článku XIV. 
Rámcové dohody 
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 
ve stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové 
dohody
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny 
v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se 
nepoužije.

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plněni 14.2 Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. 
Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 
14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem
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Příloha č. 6

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY - V Z O R
Pořadové číslo Výzvy k podání nabídek: [bude doplněno]

1. Identifikační údaje zadavatele 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov 

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

Kontaktní osoba zadavatele: [bude doplněno]

E-mail kontaktní osoby zadavatele: [bude doplněno] 

Telefon kontaktní osoby zadavatele: [bude doplněno] 

(dále jen „ŘSD" nebo „zadavatel")

2. Předmět veřejné zakázky

Zadavatel uzavřel dne [bude doplněno] rámcovou dohodu s názvem [bude doplněno] (dále jen 
„Rámcová dohoda") se společností [bude doplněno], se společností [bude doplněno] 
a se společností [bude doplněno].

Touto Výzvou k podání nabídky (dále jen „Výzva") zadavatel vyzývá všechny dodavatele 
k podání nabídky na uzavření dílčí smlouvy na základě této Rámcové dohody.

Popis požadovaného druhu Plnění: [bude doplněno]

Požadované množství Plnění: [bude doplněno]

Místo dodání Plnění: [bude doplněno]

Termín dodání Plnění: [bude doplněno]

Popis předmětu Plnění je dále uveden v návrhu dílčí smlouvy a jejím příloze - v Položkovém 
rozpočtu poptávaného plnění. Návrh dílčí smlouvy včetně jejích příloh je přílohou č. 1 této
Výzvy.

3. Podmínky závazné pro dodavatele

Podmínky závazné pro dodavatele jsou uvedené v návrhu dílčí smlouvy, která je přílohou č. 1 
této Výzvy. Podmínky neupravené v návrhu dílčí smlouvy se řídí Rámcovou dohodou.
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Dodavatel je oprávněn v návrhu dílčí smlouvy, která je přílohou č. 1 této Výzvy, a jejích 
přílohách vyplnit pouze barevně označená místa. Jinak nesmí do návrhu dílčí smlouvy 
a do jejích příloh zasahovat.

Dodavatel v rámci své nabídky předloží pouze vyplněný návrh dílčí smlouvy a Položkový 
rozpočet poptávaného plnění.

4. Způsob výběru, hodnotící kritéria

Zakázka je zadávána postupem s obnovením soutěže dle § 135 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“ nebo ,,zákon“) 
mezi účastníky Rámcové dohody.

Hodnotícím kritériem pro výběr vítězného dodavatele, se kterým bude podepsána dílčí 
smlouva, je nejnižší nabídková cena. Dodavatel je povinen vyplnit Položkový rozpočet 
poptávaného plnění, který tvoří přílohu č. 1 návrhu dílčí smlouvy. Hodnocena přitom bude 
položka uvedená v položkovém rozpočtu jako „Celková nabídková cena v Kč bez D Pf|“ .

Dodavatel nesmi nabídnout v nabídce na uzavřeni dílčí smlouvy méně výhodné cenové 
podmínky plnění, než nabídl v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody.

5. Lhůta a místo pro podání nabídek

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nabídky mohou být podány v souladu s § 211 odst. 3 
ZZVZ pouze písemně, a to elektronickou formou prostřednictvím certifikovaného 
elektronického nástroje eGORDION - Tender aréna (dále jen „Tender aréna") dostupný 
na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je  rovněž uveřejněn podrobný návod na jeho 
použití (odkaz „nápověda" v zápatí) a kontakty na uživatelskou podporu

Minimální technická specifikace osobního počítače, prostřednictvím kterého může dodavatel 
podat nabídku v elektronickém nástroji Tender aréna, je včetně minimálních požadavků 
na programové vybavení dostupná na internetové adrese https://www.tenderarena.cz/ v sekci 
„nápověda" v zápatí stránky.

Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován v elektronickém nástroji Tender 
aréna (odkaz „registrace dodavatele44 na webové stránce www.tenderarena.cz) a uživatel 
dodavatele musí pro podání nabídky disponovat rolí „účastník zakázky". Vyřízení registrace 
provozovatelem elektronického nástroje Tender aréna trvá max. 48 hodin (v pracovní dny) 
po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněno.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel 
doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání 
nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí 
nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky do elektronického nástroje, tj. včetně 
veškerých příloh a provedení následného postupu tak, jak je popsán v nápovědě Tender 
aréna)
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Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje Tender aréna se považují 
za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti 
v elektronickém nástroji Tender aréna. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost 
jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj Tender aréna adresátovi odeslal 
na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém 
nástroji Tender aréna byla doručena nová zpráva, či nikoli.

Za řádné a včasné seznamování se s písemnostmi zasílanými zadavatelem prostřednictvím 
elektronického nástroje Tender aréna, jakož i za správnost kontaktních údajů uvedených 
u dodavatele zodpovídá vždy dodavatel.

Zadavatel nepřipouští podání nabídky v listinné podobě.

Zadavatel nepožaduje, aby nabídka dodavatele jako celek (ani jednotlivé dokumenty obsažené 
v nabídce dodavatele) byla dodavatelem elektronicky podepsána.

Účastník Rámcové dohody může podat pouze jednu nabídku. Nabídka musí být zpracována 
v českém jazyce.

Obsah nabídky musí odpovídat požadavkům stanoveným zákonem a musí obsahovat veškeré 
doklady a jiné požadavky zadavatele, uvedené v těchto zadávacích podmínkách.

Účastník Rámcové dohody, jehož nabídka po posouzení nebude splňovat beze zbytku 
požadavky stanovené v těchto zadávacích podmínkách, může být dle § 48 odst. 2 ZZVZ, 
vyloučen.

Nabídka musí být podána nej později do [bude doplněno], do [bude doplněno] hodin.

6. Další podmínky stanovené zadavatelem

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

Údaje uvedené v dílčí smlouvě vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné 
zakázky. Těmito podklady je účastník Rámcové dohody povinen se řídit při zpracování 
nabídky.

Veškeré dotazy k zadávacímu řízení jsou účastníci Rámcové dohody povinni adresovat 
na kontaktní osobu zadavatele uvedenou výše.

Zadavatel je oprávněn zrušit toto řízení bez uvedení důvodu do doby uzavření dílčí smlouvy.

Účastníkům Rámcové dohody nevzniká právo na jakoukoliv úhradu nákladů spojených s účastí 
v tomto řízení.

Účastníci Rámcové dohody jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit 
transparentní a nediskriminační průběh řízení.

V Chomutově dne [bude doplněno]

Podpis oprávněné osoby

Přílohy: Příloha č. 1 -  Návrh dílčí smlouvy včetně jejích příloh
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Příloha č. 9

PODMÍNKY A ZPŮSOB NAVÝŠENÍ CENY O MÍRU INFLACE 
(INFLAČNÍ DOLOŽKA)

1. ŘSD pro účely tohoto článku stanovuje tzv. rozhodné datum, kterým se rozumí 7 
kalendářní den před původním koncem lhůty pro podání nabídek uvedeným ve zveřejněné 
zadávací dokumentaci pro zadání Rámcové dohody (tj. bez případných následných posunů 
konce této lhůty prostřednictvím informací poskytnutých ŘSD dle § 98 nebo 99 zákona č. 
134/2016 Sb ).

2. Dodavatel je oprávněn zvýšit jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2 Rámcové dohody 
v průběhu každého kalendářního roku jejího trvání u jednotlivých položek (dále jen 
„jednotkové ceny“), a to za podmínek a způsobem uvedenými níže, přičemž:

a) Zvýšení jednotkových cen v prvním kalendářním roce trvání Rámcové dohody je 
možné pouze v případě, že rozhodné datum spadá do některého kalendářního roku 
předcházejícího uzavření Rámcové dohody. V takovém případě je možné jednotkové 
ceny navýšit ihned po uzavření Rámcové dohody, a to o přírůstek, který u příslušné 
položky nebo práce stanoví „Index cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ (dále 
také jako „míra inflace“) vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející 
kalendářní rok nebo kumulativně kalendářní roky (tj. pokud je časový úsek mezi 
rozhodným datem a uzavřením smlouvy delší než 1 kalendářní rok, lze uplatnit 
navýšení za celou tuto dobu).

b) Zvýšení jednotkových cen v ostatních kalendářních rocích trvání Rámcové dohody je 
možné vždy, přičemž takové navýšení bude provedeno o přírůstek, který u příslušné 
položky nebo práce stanoví „Index cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ 
vyhlášený Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok.

3. Jednotková cena, zvýšená postupem podle tohoto článku se musí rovnat součinu položkové 
ceny příslušné položky nebo práce uvedené v příloze č. 2 této Rámcové dohody a násobitele 
úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ 
vyhlašovaného pro příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem.

x = y * z
X N ově stanovená jednotková cena položky uvedené v  příloze č. 2 Rám cové dohody

y Aktuální zasm luvněná jednotková cena položky stanovená v  příloze č. 2 Rámcové dohody
Z Násobitel úpravy stanovený dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ 

v souladu s níže uvedeným  odst. 4 tohoto článku, a to v  procentech (např. pokud je 
v příslušném poli předmětného indexu uvedeno číslo 102, je násobíte lem 102%)

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

a) index pro kód „CC-CZ“ = „2 - Inženýrská díla“ (označení řádku)

b) index pro „stejné období předchozího roku = 100“, hodnoty „průměr od poč. roku“ 
(označení sloupce)
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(dále jen „Cenový index“).

5. V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlašovaným
Českým statistickým úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový
index. V případě, že bude Cenový index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí
RSD bez zbytečného odkladu určit jiný vhodný index pro postup podle tohoto článku.

6. Předpokladem pro zvýšení jednotkových cen dle tohoto článkuje

a) u zvýšení jednotkových cen dle odst. 2 písm. a) doručení písemného oznámení o 
uplatnění tohoto práva dodavatelem RSD do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti 
smlouvy.

b) u zvýšení jednotkových cen dle odst. 2 písm. b) doručení písemného oznámení 
o uplatnění tohoto práva dodavatelem RSD nejpozději do 31. března daného 
kalendářního roku.

Nedoručením písemného oznámení dle tohoto odstavce ve stanovených lhůtách zaniká právo
dodavatele na navýšení jednotkových cen v daném kalendářních roce.

7. Dodavatel je následně povinen doručit RSD

a) o míru inflace upravenou přílohu č. 2 smlouvy,

b) v samostatném dokumentu podrobnou kalkulaci zvýšení jednotkových cen, a to 
s uvedením původních jednotkových cen, míry inflace a kompletního výpočtu zvýšení 
jednotlivých jednotkových cen.

Dokumenty dle tohoto odstavce musí být dodavatelem RSD doručeny nej později do 14 
kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení dle odst. 6 tohoto článku nebo do 
14 kalendářních dnů ode dne vyhlášení „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ- 
CC“ vyhlašovaného pro předcházející kalendářní rok Českým statistickým úřadem podle 
toho, která z těchto skutečností nastane později.

8. RSD ve lhůtě do 14 kalendářních dnů ode dne doručení dokumentů dodavatelem dle odst. 
7 tohoto článku posoudí, zda byly tyto dokumenty doručeny řádně (ve lhůtách, obsahově 
správné a úplné) a

a) pokud budou dokumenty doručeny po lhůtě, právo dodavatele na navýšení 
jednotkových cen v daném kalendářním roce zaniká,

b) pokud budou dokumenty doručeny ve lhůtě, ale po obsahové stránce nesprávné či 
neúplné, vrátí (doručí) dokumenty ve stanovené lhůtě s odůvodněním dodavateli 
k přepracování,

c) pokud budou dokumenty doručeny řádně, ve stanovené lhůtě oznámí (doručí) 
dodavateli, že navýšení jednotkových cen uznává.

9. Pokud RSD vrátí dokumenty dodavateli dle odst. 8 písm. b) tohoto článku, je dodavatel 
povinen RSD doručit opravené znění těchto dokumentů ve lhůtě do 14 kalendářních dnů 
ode dne jejich vrácení (doručení dodavateli). Uvedená 14 denní lhůta nezapočne běžet, 
pokud RSD vrátí dokumenty dodavateli s chybějícím či nedostatečným odůvodněním a
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současně na tuto skutečnost dodavatel ŘSD bezodkladně (nejpozději však do 14 
kalendářních dnů ode dne doručení dodavateli) po zjištění písemně upozorní. 14 denní 
lhůta dle první věty tohoto odstavce v takovém případě započne běžet až okamžikem 
řádného vrácení (doručení) dokumentů k přepracování dodavateli.

10. Pokud dodavatel ve lhůtě nedoručí ŘSD opravené znění dokumentů ve smyslu 
předcházejícího odstavce, jeho právo na navýšení jednotkových cen v daném kalendářním 
roce zaniká. Předcházející věta se uplatní i v případě, že opravené znění těchto dokumentů 
ve lhůtě doručeno ŘSD bude, nicméně ani opravená znění nebudou obsahově správná či 
úplná. Pokud budou opravená znění doručena řádně, uplatní se odst. 8 písm. c) tohoto 
článku.

11. Zvýšení jednotkových cen podle předchozích odstavců je účinné od okamžiku doručení 
písemného oznámení ŘSD dodavateli dle odst. 8 písm. c) tohoto článku. Jednotlivé zvýšení 
jednotkových cen sjednaných v této Rámcové dohodě při aplikaci tohoto článku se použije 
vždy pouze pro futuro ve smyslu nově uzavíraných Dílčích smluv, tj. nepoužije se zpětně 
na Dílčí smlouvy již uzavřené před účinností takového jednotlivého zvýšení jednotkových 
cen.

12. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že

a) v případě záporné míry inflace se cena nesnižuje,

b) končí-li poslední den lhůty v den pracovního klidu (sobota, neděle, státní svátek), končí 
lhůta až následující pracovní den.
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[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová sm louva s e  jako příloha sm louvy na plnění 
předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsaná]

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
(dále jen „Správce”)

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

[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 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), 
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 fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 
ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.
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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 pracovní 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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2.4.1 osoba pověřená Správcem:

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 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
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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 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.

13.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

N A  D Ů K A Z  S V É H O  S O U H L A S U  S  O B S A H E M  T É T O  S M L O U V Y  K  N Í  S M L U V N Í S T R A N Y

P Ř IP O J IL Y  S V É  U Z N Á V A N É  E L E K T R O N IC K É  P O D P IS Y  D L E  Z Á K O N A  Č . 2 9 7 /2 0 1 6  S B „ O

S L U Ž B Á C H  V Y T V Á Ř E J ÍC ÍC H  D Ů V Ě R U  P R O  E L E K T R O N IC K É  T R A N S A K C E , V E  Z N Ě N Í

P O Z D Ě J Š ÍC H  P Ř E D P IS Ů .
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PŘÍLO HA č. 1: PODROBNO STI O ZPR A C O VÁ N Í OSO BNÍCH 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

□  Zpracování

□  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...]

Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text 
vymažte.
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P Ř ÍL O H A  č. 2: T E C H N IC K Á  A  O R G A N IZ A Č N Í O P A T Ř E N Í

1. 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 práv a povinností.

c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou 
přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."

d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování 
osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je 
odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).

e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány 
a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je 
zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:

i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna 
účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli 
bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému 
získání jakýchkoli osobních údajů.

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou 
dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému 
zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým 
odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role 
a odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání 
a / nebo při zácviku;

b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni 
o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; 
zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně
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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 použití software. V případech, 
kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.

b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání 
osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným 
osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou 
kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro 
ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných 
osob.
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PŘÍLO HA č. 3: A UTO RIZO VANÉ PŘEDÁNÍ OSO BNÍCH 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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Ředitelství silnic a dálnic CR, státní příspěvková organizace, 
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

Doručovací adresa: ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov 
IČ:65993390 
DIČ: CZ65993390

jako „Prodávající" na straně jedné 

a

[název obchodní společnosti - doplní uchazeč]
se sídlem: [doplní uchazeč] ________________________
zastoupená: [titul, jméno, příjmení a funkce - doplní uchazeč]
IČ: [doplní uchazeč]
DIČ: [doplní uchazeč] _____________  _____________  _____
zapsána v obchodním rejstříku vedeném [doplní uchazeč], odd. [doplní uchazeč], vložka [doplní 
uchazeč]
bankovní spojení: [doplní uchazeč] 

jako „Kupující" na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění, zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích v platném znění tuto

KU PN Í SM LOUVU
číslo sm louvy: 08PU-002799-1

k prodeji vytěženého materiálu získaného při výspravě výtluků  a lokálních poruch 
povrchů na kom unikacích I. třídy v okr. Most a Teplice.

I.

Předmět smlouvy

1. Prodávající je příslušný hospodařit s materiálem -  asfaltové směsi frézované a vybourané, 
získaným při opravě mostu na stavbě „Výspravy výtluků okr. MO, TP“ .

2. Předmětem této smlouvy je prodej nepotřebného materiálu - asfaltové směsi frézované a 
vybourané, celkové množství, který prodávající touto smlouvou prodává a kupující se zavazuje 
tento materiál převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu bude upřesněno na základě 
skutečně odebraného množství.



Podmínky prodeje

1. Kupující se zavazuje:

a) Předmět prodeje převzít:
dne (ve dnech): průběžně podle postupu prací, nejpozději do konce termínu dokončení stavby, 
v množství: na základě zaměření skutečně odebraného množství potvrzeného TDS ve 
stavebním deníku.

b) Místem převzetí je stavba, uvedená v čl. I. 1. předmětu této kupní smlouvy.

c) Nebude-li materiál převzat kupujícím v dohodnutém termínu a množství, bude prodávajícím 
deponován na místě určeném TDS. V tomto případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu 
takto vzniklé náklady.

d) Při nepřevzetí materiálu v dohodnutém termínu a množství nejpozději do 5-ti následujících 
pracovních dnů je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % z kupní ceny za každý i 
započatý den prodlení.

2. Prodávající se zavazuje:

a) Zajistit v dohodnutém termínu materiál k převzetí v dohodnutém množství.

b) Materiál připravit k převzetí na určeném místě.

III.

Kupní cena

1. Kupní cena se sjednává dohodou v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb. na 
základě doložených vážních lístků ze sběrny surovin.

2. Cena bude upřesněna na základě skutečně odebraného množství nepotřebného materiálu 
potvrzeného TDS ve stavebním deníku.

3. Kupní cena bude kupujícím uhrazena do 30-ti dnů po obdržení faktury od prodávajícího. Nebude-li 
kupní cena ve stanoveném termínu uhrazena, je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.

IV.

Další ujednání

1. Kupující bere na vědomí, že jím kupovaný materiál nese stopy opotřebení -  jde o použitý materiál, 
s jehož stavem se seznámil. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že nelze jeho kvalitu 
kupujícím dodatečně reklamovat.

2. Věci neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákona 
č. 219/2000 Sb. o majetku ČR.

3. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána srozumitelně, určitě, na základě 
pravdivých údajů dle jejich svobodné vůle a že smluvnímu ujednání nejsou na překážku žádné 
okolnosti bránící jejímu uzavření.



4. Kupující bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., neboť ŘSD ČR je 
subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost smlouvy uveřejňovat.

5. Kupující nepovažuje obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

NA DŮKAZ SV ÉH O  SO U H LA SU  S  OBSAHEM  TÉTO  SM LO U VY K  N Í SM LUVNÍ S T R A N Y  P Ř IP O JILY  
S V É  UZNÁVANÉ E LE K T R O N IC K É  P O D P IS Y  D L E  ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLU ŽB Á C H  
V Y TV Á Ř EJÍC ÍC H  D Ů VĚRU  PR O  E LE K T R O N IC K É  TRA N SA KCE, VE ZN ĚN Í P O Z D Ě JŠ ÍC H  
P Ř E D P IS Ů



FORMULÁŘ 2.3.2.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB 

Společnost Společnost pro výspravy výtluků okr. MO, TP

Společníci společnosti :

HERKUL a.s. (společník 1, vedoucí společník, správce)
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným (společník 2)

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. (společník 3)

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

Zastoupeni vedoucím společníkem 
Společnost HERKUL a,s.,
se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice 
IČ: 25004638,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 
1820,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „Výspravy výtluků okr. MO, TP", ev. č. 
dle Věstníku veřejných zakázek Z2021-021384 (dále jen „dodavatel"),

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

v
Části veřejné zakázky, které budou plnit poddodavatelé

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 Rámcové dohody uzavřené s vybraným dodavatelem, 
a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 
zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny 
osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně 
neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl 
zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení jiné osoby

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo jiné 

osoby

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím jiné osoby


