
DODATEK Č. 1 
K RÁMCOVÉ DOHODĚ

Číslo smlouvy: 01ST-000884
Název související veřejné zakázky: Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky staveb 

pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021 (dále jako „Rámcová dohoda“)
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

(dále jako „Dodatek č. 1“)

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
zastoupeno:
IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390 
(dále jen „objednatel”) na straně jedné

a

Konzultantem č. 1: PRAGOPROJEKT/AMBERG -  RD PP velké a BIM 2021 
PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
zastoupeným:
bankovní spojení:
IČO: 45272387, DIČ: CZ45272387
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, oddíl B, vložka 1434
jako Správce společnosti „PRAGOPROIEKT/AMBERG -  RD PP velké a BIM 2021“

AMBERG Engineering Bmo, a.s.
se sídlem: Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Bmo
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 49446703, DIČ: CZ49446703
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v 
Bmě, oddíl B, vložka 1120
jako Společník společnosti „PRAGOPROIEKT/AMBERG -  RD PP velké a BIM 2021“

a

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vl. 4487 

a
Konzultantem č. 3: ŘSD-MAX-PD-21 
AFRY CZ s.r.o
se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073 
jako vedoucí společník

Konzultantem č. 2: Valbek. snol. s r.o. 
se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3 
zastoupeným: 
bankovní spojem:
IČO: 48266230, DIČCZ48266230
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:

Pontex, spol. s r.o.
se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4 
zastoupeným:
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bankovní spojení:
IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994 
jako společník

SATRA, spol. s r.o.
se sídlem: Pod pekárnami 878/2, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 18584209, DIČ: CZ18584209
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 3014 
jako společník

4roads s.r.o.
se sídlem: Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 06327354, DIČ: CZ06327354
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328 
jako společník

a

Konzultantem č. 4: HBH / 1INK / GEOtest / SAGASTA 
HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: 
zastoupeným: 
bankovní spojem:
IČO: 44961944, DIČ: CZ44961944
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996 
jsko vedoucí společník

Link projekt s.r.o.
se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Zabovřesky, 616 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 27678032, DIČ: CZ27678032
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304 
jako společník

GEOtest, a.s.
se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 46344942, DIČ: CZ46344942
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Bmě, oddíl B, vložka 699 
jako společník

SAGASTA s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116 
jako společník

a

Konzultantem č. 5: SUDOP GROUP Velké projekty BIM 2021 

SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem: Olšanská 2643/la, 130 80 Praha 3, Žižkov,

2



zastoupeným:

bankovní spojení:
IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088 
jako „Správce“ a „Společník 1“

PUDIS a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6 
zastoupeným:

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458 
jako „Společník 2“

SUDOP EU a.s.
se sídlem: Olšanská 2643/la, 130 00 Praha 3, Žižkov, 
zastoupeným:

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645 
jako „Společník 3“

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno 
zastoupeným:

IČO: 46347488, DIČ: CZ46347488 
jako „Společník 4“

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem: Kominárska 141/2, 4 Bratislava -  městská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika 
zastoupeným:

IČO: 31322000, DIČ: SK2020524770
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: do obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem 
Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B 
jako „Společník 5“

a

Konzultantem č. 6: Morava -  RD velké zakázky BIM 2021 
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 1558
jako vedoucí společník společnosti „Morava -  RD velké zakázky BIM 2021“ na základě plné moci

SHB, akciová společnost
se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, 
vložka 4477

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava
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zastoupeným: 
bankovní spojení:
IČO: 42767377, DIČ: CZ42767377
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, 
vložka 10727

PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno -  Staré Brno
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 25564901, DIČ: CZ2556901
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 33954

VIAPONT, s.r.o.
se sídlem: Vodní 258/13, 602 00 Brno
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, 
vložka 8917

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava -  Vítkovice
zastoupeným:
bankovní spojem:
IČO: 64616886 DIČ: CZ64616886
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 
vložka 9104

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1 
zastoupeným: 
bankovní spojem:
IČO: 48588733 DIČ: CZ48588733
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 14051

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7 
zastoupeným:

bankovní spojem:
IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, 
vložka 1418
(dále jen „Konzultanti44 či jednotlivě „Konzultant44) na straně druhé.

I.
PŘEDMĚT DODATKU RÁMCOVÉ DOHODY

Smluvní strany se dohodly, že Rámcová dohoda s názvem Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky 
staveb pozemních komunikací a jejich realizaci zejména metodou BIM 2021, č. 01ST-000884, uzavřená v souladu 
se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,NOZ“) a zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávám veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“) se mění a doplňuje takto:

V příloze č. 5 „Vzory: Výzvy, Smlouvy, bankovní záruky zajištění splnění smlouvy, Předávacího protokolu a Smlouvy 
o zpracování osobních údajů“ Rámcové dohody se u „Vzoru Smlouva“ nahrazuje „Příloha č. 3 Odměna a platba“ 
přiloženou „Přílohou č. 3 Odměna a platba, ve znění Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě“.
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Ostatní ujednám Rámcové dohody číslo 01ST-000884 se nemění.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

2. Objednatel a každý ze zhotovitelů prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah 
Dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Dodatku č. 1 
rozhodující.

3. Každý ze zhotovitelů bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném 
pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Příloha: Příloha č. 3 Odměna a platba, ve znění Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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PŘÍLOHA 3 - ODMĚNA A PLATBA, 
ve znění Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě

Zálohy nebudou poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.

1. Cena a sazby

Cena za provedení díla (včetně poskytnutí služeb) bude odpovídat součtu cen jednotlivých dílčích činností, uvedenému 
ve Smlouvě. V případě služeb „technické pomoci objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ a 
„autorský dozor“ bude cena určena jako násobek příslušné hodinové sazby, uvedené v konkrétní Smlouvě o dílo, a 
skutečného počtu hodin poskytování těchto služeb. V případě ostatních dílčích činností bude cena odpovídat celkovým 
(paušálním) cenám stanoveným pro tyto činnosti v konkrétní Smlouvě. Cena za provedení služeb bude hrazena pro 
jednotlivá plnění Konzultantovi způsobem uvedeným níže. Změna ceny je možná pouze za podmínek uvedených 
v Rámcové dohodě. Pakliže není v Rámcové dohodě výslovně stanoveno jinak, tyto ceny zahrnují veškeré režijní 
náklady, souvisící výdaje, daně a další závazky, správní a jiné poplatky, dopravné, stravné apod. Tyto ceny jsou fixní a 
nebudou se během doby trvání příslušné Smlouvy měnit.

Ceny jsou stanoveny v Kč.

2. Způsob platby podle činností stanovených v Rozsahu služeb

[Pozn. pro zpracovatele: Zpracovatel v níže uvedeném textu ponechá jenom relevantní části odpovídající Rozsahu 
služeb dílčí veřejné zakázky.]

2.1. Technická pomoc objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy

Odměna za „technickou pomoc Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“ dle příslušné Smlouvy 
bude Konzultantu hrazena kvartálně (za příslušné kalendářní čtvrtletí) zpětně dle skutečného počtu odpracovaných 
hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané Smlouvě, vynásobené skutečným počtem 
hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato evidence, schválená Objednatelem, je 
podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury Konzultantem, vztahující se k „technické pomoci 
Objednateli dle jeho potřeb při realizaci projektové přípravy“. Evidenci odpracované doby předá konzultant objednateli 
do 7 kalendářních dnů po ukončení každého měsíce, ve kterém byla „technická pomoc Objednateli dle jeho potřeb při 
realizaci projektové přípravy“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů 
předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba objednatele, kterou je osoba 
uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně to je zpravidla do 14 kalendářních dnů 
schválí nebo vznese své připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany 
objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury -  daňového dokladu (Předávací 
protokol). Na základě dohody smluvní stran je možné vykazovat provedené práce i za delší období (není nutné 
vykazovat měsíčně).

2.2. Autorský dozor

Odměna za autorský dozor dle příslušné Smlouvy bude Konzultantu hrazena kvartálně (za příslušné kalendářní čtvrtletí) 
zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Fakturované ceny budou odpovídat hodinové sazbě uvedené v dané 
Smlouvě, vynásobené skutečným počtem hodin poskytovaných služeb. Odpracovanou dobu eviduje Konzultant a tato 
evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí měsíční faktury Konzultantem, 
vztahující se k autorskému dozoru. Evidenci odpracované doby předá Konzultant objednateli do 5 dnů po ukončení 
každého měsíce, ve kterém byl „autorský dozor“ realizována, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem 
dokumentů předaných v rámci těchto služeb Objednateli (pokud existují). Objednatel (kontaktní osoba Objednatele, 
kterou je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě) tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své 
připomínky.

Konzultant je oprávněn vystavit fakturu -  daňový doklad až po schválení evidence odpracované doby ze strany 
objednatele. Objednatelem schválená evidence odpracované doby je přílohou faktury -  daňového dokladu (Předávacího 
protokolu).
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2.3. Inženýrská činnost

Odměna za výkon inženýrské činnosti bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:
- 20 % na základě doložení dokladu o tom, že byly osloveny všechny DOSS, jejichž stanovisko je vyžadováno pro

získání všech správních rozhodnutí, které jsou předmětem plnění;
- 60 % na základě podání úplné žádosti o územní rozhodnutí/stavební povolení (tzn. včetně všech dokladů

potřebných pro zahájení řízení) na hlavní trasu (pokud je hlavní trasa rozdělena na více řízení, bude splátka 
uhrazena po podání poslední žádosti);

- 10 % na základě podání úplné žádosti o územní rozhodnutí/stavební povolení (tzn. včetně všech dokladů
potřebných pro zahájení řízení) na všechny ostatní stavební objekty stavby (pokud je předmětem plnění 
zajištění více územních rozhodnutí/stavebních povolení, bude splátka uhrazena po podání poslední žádosti);

- 10 % na základě získání všech územních rozhodnutí/stavebních povolení v právní moci, které jsou předmětem
plnění (splátka bude uhrazena po získání posledního).

Součástí faktury bude, osobami k tomu oprávněnými ve Smlouvě, potvrzený Předávací protokol, potvrzující splnění 
výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Celková cena za inženýrskou činnost bude odpovídat celkové (paušální) ceně za tuto činnost uvedené ve Smlouvě, a to 
bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb v rámci inženýrské činnosti.

Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z 
katastru nemovitostí, aj.) budou Konzultantu proplaceny dle konzultantem skutečně uhrazené výše, a to na základě 
účetního dokladu. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou ke schválení) je osoba uvedená v 
konkrétní Smlouvě.

Pro zamezení dvojímu výkladu uvádíme, že pokud jsou v soupisu prací uvedeny položky sloužícím k nacenění a 
oceněné /zajištění znaleckého posudku“ zahrnují tyto položky nejen spolupráci Konzultanta se znalci, ale i cenu 
samotných znaleckých posudků (znalečné).

2.4. Majetkoprávní vypořádání

Odměna za výkon majetkoprávního vypořádání bude poskytovateli hrazena v níže uvedených splátkách:
- 30 % poté, co poskytovatel odešle návrh smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) na všechny vlastníky 

v rozsahu dle záborového elaborátu;
- 60 % poté co poskytovatel uzavře smlouvy (kupní, nájemní, věcná břemena) se všemi vlastníky, kteří jsou 

ochotni smlouvu uzavřít, a pro zbylé pozemky v rozsahu dle záborového elaborátu podá úplný návrh na 
vyvlastnění či podá úplný návrh na mezitimní rozhodnutí;

- 10 % po zajištění kompletního majetkoprávního vypořádání stavby (kupní a nájemní smlouvy, věcná břemena) 
v rozsahu dle ZE.

Součástí faktury bude ve Smlouvě oprávněným zástupcem Objednatele potvrzený Předávací protokol potvrzující 
splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

2.5. Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy [TES / DUR / DUR+, /DSP / DUSP / VD-ZDS1

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy rTES / DUR / DUR+, /DSP / DUSP / VD-ZDS1 bude 
Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:

- 15 % na základě projednání koncepce technického řešení před odevzdáním konceptu rTES / DUR / DUR+,
/DSP / DUSP / VD-ZDS1; Dokladem o provedení projednání je záznam z výrobního výboru.

- 60 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné rTES / DUR / DUR+, /DSP / DUSP / VD-ZDS1;
- [25 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu příslušné TES / DUR / DUR+, /DSP / DUSP nebo 20 % 

z této ceny po odevzdání úplného čistopisu VD-ZDS1;
- 5 % z této ceny po zapracování všech změn v rámci výběrového řízení a vydání tištěné podoby VD-ZDS po 

výběrovém řízení. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného 
předmětu Smlouvy bez vad a nedodělků zástupcem Objednatele ve věcech technických. Přílohou potvrzení je 
soupis Konzultantem skutečně provedených prací a předaných dokladů. Kontaktní osobou Objednatele v této 
věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě.

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy (EIA, vizualizace, fotokompozice, videokompozice) bude 
Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:
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- 60 % z této ceny po odevzdání úplného konceptu příslušné EIA, vizualizace, fotokompozice, videokompozice
- 40 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu příslušné EIA, vizualizace, fotokompozice, videokompozice 

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy (BIM) bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:
- měsíční plnění v rozsahu poskytnuté technické pomoci v oblasti BIM (položky 12);
- 50 % z ceny každé dílčí položky po odevzdání konceptu u položek 2 - 6 dle Přílohy 1;
- 50 % z ceny každé dílčí položky po odevzdání čistopisu u položek 2 - 6 dle Přílohy 1;
- ostatní položky dle Přílohy 1 jsou hrazeny až po odevzdání čistopisu kompletního plnění BIM dle Smlouvy.

Součástí faktury bude ve Smlouvě oprávněným zástupcem Objednatele potvrzený Předávací protokol potvrzující 
splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy 
(činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora 
uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu TES, DUR, DUR+, DUSP, DSP a VD-ZDS, EIA, vizualizace, 
fotokompozice, videokompozice, BIM.

3. Společné ustanovení k fakturám

Faktura -  daňový doklad -  vystavená Konzultantem, musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ISPROFIN.
Faktura vč. předávacího protokolu bude doručena na korespondenční adresu Objednatele uvedenou v příslušné 
Smlouvě.
Splatnost faktury je 30 (třicet) kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury na korespondenční adresu 
Objednatele uvedenou v příslušné Smlouvě.

Faktury budou Objednatelem hrazeny převodními příkazy.

Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Konzultanta.

4. Objednatel je oprávněn fakturu ve lhůtě splatnosti konzultantu vrátit, aniž by se dostal do prodlení s její 
úhradou, jestliže:

a) faktura neobsahuje správné nebo úplné údaje, včetně přiloženého Předávacího protokolu (je-li jakákoli 
položka nebo část položky ve faktuře předložené Konzultantem Objednateli zpochybněna);

b) faktura neobsahuje správné nebo úplné náležitosti požadované právním řádem nebo Rámcovou dohodou;
c) Konzultant nemá bankovní účet uvedený na faktuře řádně registrovaný v databázi „Registrů plátců DPH“.

Vrácením faktury Konzultantu se ruší povinnost úhrady dané faktury v původně stanovený den její splatnosti. 
Konzultant je povinen vystavit novou fakturu, která bude mít všechny náležitosti v souladu s právním řádem a 
Rámcovou dohodou a bude mít stanoven den splatnosti tak, aby doba mezi doručením opravené faktury objednateli a 
dnem splatnosti činila nejméně 30 (třicet) kalendářních dnů.

5. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den dle příslušné Smlouvy:
a) ve vztahu k technické pomoci Objednateli včetně autorského dozoru: vždy poslední den kalendářního měsíce, 
za který je odměna za tyto služby účtována;
b) ve vztahu k inženýrské činnosti: vždy poslední den kalendářního měsíce, ve kterém je ze strany Objednatele 
písemně potvrzeno převzetí všech rozhodnutí, povolení nebo dokladů, v souladu s kap. 2.3

6. Cenové úpravy položkových cen v důsledku inflace nebudou použity.

7. Poplatky za financování

Při zpoždění platby ze strany Objednatele bude postupováno podle Pod-článku 8.5.8 s tím, že v případě prodlení 
Objednatele s úhradou peněžité částky je Objednatel povinen uhradit Konzultantovi zákonný úrok z prodlení 
z opožděné platby, je však vyloučen nárok na náhradu škody.
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V případě nedodržení konkrétních termínů dokončení Služeb nebo jejich částí uhradí Konzultant smluvní pokutu 
stanovenou pro jednotlivé činnosti, tímto však není vyloučen případný nárok na náhradu škody.

8. Smluvní pokuty
[Pozn. pro zpracovatele: Bude-li smluvní pokuta uvažována, zpracovatel v níže uvedeném textu, ponechá jenom 
relevantní řádky odpovídající Rozsahu služeb dílčí veřejné zakázky. Výše smluvní pokuty nelze upravovat.]

Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení termínů dokončení 
Služeb nebo jejich částí

koncept TES
[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení]

čistopis TES
[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení]

koncept DUR
[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení]

čistopis DUR
[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení]

Výkon inženýrské činnosti k ÚR
[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení]

koncept DUR+
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení]

čistopis DUR+
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení]

koncept DUSP
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení]

čistopis DUSP
0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení]

koncept DSP
[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení]

záborový elaborát + geometrické plány
[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení]

čistopis DSP [0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč
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Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení termínů dokončení 
Služeb nebo jejich částí

bez DPH za každý započatý den prodlení]

Majetkoprávní příprava -  uzavření smluv (kupní, 
nájemní, věcná břemena) a/nebo podání úplného 
návrhu na vyvlastnění -  pro veškeré pozemky dotčené 
stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu

[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení]

Výkon inženýrské činnosti -  oslovení všech DOSS, 
jejichž stanovisko je vyžadováno pro získání všech 
správních rozhodnutí, jejichž zajištění je předmětem 
plnění

[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení]

Výkon inženýrské činnosti k SP nebo společnému 
povolení (hlavní trasa)

[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení]

Výkon inženýrské činnosti k SP nebo společnému 
povolení (ostatní SO)

[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení]

Koncept VD-ZDS
[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení]

Koncept čistopisu VD-ZDS
[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení]

Čistopis VD-ZDS
[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení]

Výkon technické pomoci/výkon AD
[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení]

koncept EIA
[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení]

čistopis EIA
[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení]

koncept vizualizace, fotokompozice, videokompozice
[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení]

čistopis vizualizace, fotokompozice, videokompozice
[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení]

koncept BIM [0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč
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Popis části díla (služeb) Smluvní pokuta za nedodržení termínů dokončení 
Služeb nebo jejich částí

bez DPH za každý započatý den prodlení]

čistopis BIM
[0,1 % z ceny odpovídající části plnění bez DPH za 
každý započatý den prodlení, minimálně však 1000 Kč 
bez DPH za každý započatý den prodlení]

9. Konzultant nejpozději k datu zahájení poskytování Služeb dle Smlouvy předloží Objednateli bankovní záruku za 
řádné provedení díla ve výši 3,5 % z Celkové nabídkové ceny bez DPH dle této Smlouvy, vystavenou ve prospěch 
Objednatele.
Vzor bankovní záruky - zajištění splnění Smlouvy stanovil Objednatel v Rámcové dohodě.

[Pozn. pro zpracovatele: Bankovní záruka - použije se u dílčích zakázek s
bez DPH.]

kládanou hodnotou vyšší než 20 mil

Digitálně podepsal:
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