
O B J E D N Á V K A
Číslo objednávky: 01UT-000206 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 115 0009 
Název veřejné zakázky: Naprogramování aplikace pro WIM na redukci počtu přestupků

za měsíc

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 10006-15937031/0710 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: CROSS Zlín, a.s.
Adresa: Hasičská 397, 736 02 Zlín
IČO: 607 15 286
DIČ: CZ60715286
Kontaktní osoba: ................ ............
Email: ............................
Tel: ....................

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke 
splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit 
za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: D8 km 5,0L; D8 km 46,9; D5 km 105,2P; D2 km 8,2P

Kontaktní osoba Objednatele: .............................

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 000 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem 
na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je  stanoven na 30 dnů ode dne 
doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb 
Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby 
ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré 
povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky 
Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele 
se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v 
registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem
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zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto 
objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení 
důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění 
včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Naprogramování aplikace pro WIM na redukci počtu přestupků za 
měsíc.

Kód
zboží Název položky MJ Počet

MJ

Cena za 
MJ bez 

DPH

Cena za 
počet MJ 
bez DPH

10
Naprogramování nádstavbové 

aplikace CrossWIM, odzkoušení, 
otestování

kpl 1 156 000,- 156 000,-

20
Implementace na CrossWIM 

(D8 km 5,0L; D8 km 46,9; D5 km 
105,2P; D2 km 8,2P)

kpl 4 10 000,- 40 000,-

Cena cel em bez DPH 196 000,-

Popis funkce:

1) Administátor (oprávněný uživatel ŘSD) nastaví do WIM maximální počet přestupků, 
které se za měsíc smí vygenerovat

2) Váha automaticky rozpočítá počet přestupků na jednotlivé dny v měsíci
3) Váha vygeneruje náhodné časy pro spuštění generování přestupků pro jednotlivé dny a 

tyto (pouze administrátorovi -  oprávněný uživatel ŘSD) zobrazí v tabulce pro 
následující měsíc

4) V následujících dnech, dle náhodně vygenerovaných časů, bude docházet ke spuštění 
generování přestupků. Generování přestupků je ukončeno dosažením předem 
vypočteného počtu, který má být vygenerován za daný den. Pokud nedojde v daný den 
k nashromáždění požadovaného množství přestupků, časové okno pokračuje i další 
den. Může tak dojít i ke sloučení sousedních časových oken.

5) Pokud v průběhu měsíce administrátor změní maximální počet přestupků pro daný 
měsíc, dojde k přepočítání maximálního počtu přestupků pro zbylé dny v měsíci.

6) V historii by mělo být možné vyfiltrovat přestupky vystavené na rozhraní WIM_ORP
7) Výše uvedené by se mělo projevit pouze na rozhraní WIM_ORP, jinak aplikace bude 

dále fungovat stále stejně (maximálně by mohl přibýt sloupec, v kterém by bylo 
možné identifikovat, že ten který přestupek byl zároveň odeslán na rozhraní 
WIM_ORP)

8) Tento modul by mělo být možné kompletně vypnout, aby váha mohla fungovat opět 
v plném provozu.

Lhůta pro dodání či termín dodání: do 3 týdnů ode dne nabytí účinnosti této objednávky

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 196 000,- / 237 160,-

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí 
prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele posta@rsd.cz.
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Dodavatel akceptací této objednávky současně potvrzuje, že není ve střetu zájmů dle 
§ 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, tj. není obchodní 
společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., 
o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního 
správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl 
představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

V Praze dne dle data el. podpisu 

Za Objednatele:

Podpis oprávněné osoby:

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH D Úl ÉRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Datum: 2022.09.20 
15:08:08 +02'00'
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