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SSMMLLOOUUVVAA  ČČ..  SSMMLL//00114400//1188  
 „LETNÍ A ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC II. A III. TŘÍDY  

VE ZLÍNSKÉM KRAJI 2018 – 2022“ 
uzavřené podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen 

ZZVZ) a právních předpisů účinných v době uzavření smlouvy 

 

 

Článek I. 

Účastníci smlouvy 
 

Objednatel:     Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

      příspěvková organizace 

Adresa:     K majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

DIČ:      CZ70934860 

Zastoupený:     xxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxx 

Technický dozor:    xxxxxxxxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Zhotovitelé:      

1) 

Jako správce společnosti:   Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o. 

Adresa:     Valašské Meziříčí, Jiráskova 35, PSČ 757 59 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27627 

IČ:      26820218 

DIČ:      CZ26820218 

 

2) 

Jako společník:    Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o. 

Adresa:     Zlín, K majáku 5001, PSČ 761 23 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 44640 

IČ:      26913453 

DIČ:      CZ26913453 

 

3) 

Jako společník:    Správa a údržba silnic Slovácka, s. r. o. 

Adresa:     Uherské Hradiště, Jarošov 514, PSČ 686 11 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 44642 

IČ:      26913216 

DIČ:      CZ26913216 
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4) 

Jako společník:    Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o. 

Adresa:     Kroměříž, Kotojedy 56, PSČ 767 23 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 44644 

IČ:      26908298 

DIČ:      CZ26908298 

 

jako společníci společnosti s názvem „Sdružení SÚS 2018“, jejímž jménem je na základě 

smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

dne 8. 12. 2017 vč. plné moci oprávněn jednat vedoucí společník: 

 

Správa a údržba silnic Valašska, s. r. o. 

Adresa:     Valašské Meziříčí, Jiráskova 35, PSČ 757 59 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 27627 

IČ:      26820218 

DIČ:      CZ26820218 

Jednající:     xxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail:     xxxxxxxxxxxxx  

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, na jejichž základě bude v průběhu platnosti 

smlouvy dodavatel vyzýván k poskytnutí plnění konkrétních služeb, jejichž předmětem je 

údržba silnic II. a III. tříd ve Zlínském kraji v letech 2018 – 2022. 

 

2. Bližší podmínky vzájemného vztahu při realizaci předmětu smlouvy neuvedené v této 

smlouvě (přesná specifikace činností a termín plnění) budou upraveny jednotlivou výzvou 

k poskytnutí plnění. 

 

3. Smlouva stanovuje vymezení pojmů následovně: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 

b) dodavatelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 

c) poddodavatelem je dodavatel, jehož prostřednictvím plní dodavatel určitou část veřejné 

zakázky, 

d) profilem zadavatele je elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a 

na němž zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám, 

e) položkovým rozpočtem je dodavatelem oceněný soupis prací pro objednatelem vymezené 

požadavky, 

f) výzvou k poskytnutí plnění se rozumí písemný pokyn objednatele k realizaci 

specifikovaných služeb na základě uzavřené smlouvy. 

 

 

 

mailto:susvs@susvs.cz
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Článek III. 

Postup poskytnutí jednotlivých plnění v rámci uzavřené smlouvy 

 
1. Smlouva je uzavřena s vybraným dodavatelem na základě výsledku zadávacího řízení. 

Požadavky objednatele na realizaci jednotlivých plnění na základě smlouvy budou 

uplatňovány vždy prostřednictvím písemné výzvy k poskytnutí plnění, a to min. 10 

kalendářních dnů před zahájením realizace prací. Tato výzva je pro dodavatele závazná. 

Dodavatel je povinen výzvu písemně potvrdit osobou oprávněnou jednat jménem či za 

dodavatele nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení do sídla 

dodavatele. Termín provádění a specifikace služeb bude stanoven v jednotlivé výzvě. 

Skutečně realizovaný objem činností bude odpovídat řádnému plnění předmětu smlouvy dle 

požadavků objednatele. Realizaci prací specifikovaných ve výzvě k poskytnutí plnění je 

dodavatel povinen splnit v termínu uvedeném ve výzvě. 

 

 

Článek IV. 

Předmět a rozsah jednotlivých plnění v rámci uzavřené smlouvy 
 

1. Předmět této smlouvy bude prováděn dle zadávací dokumentace zadávacího řízení ev. č. 

VVZ F2017-032413. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel. 

Podpisem této smlouvy stvrzuje dodavatel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém 

rozsahu. 

 

2. Dodavatel je jako odborně způsobilá osoba povinen nejpozději před zahájením plnění 

smlouvy písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 

nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně 

návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu předmětu smlouvy. 

Tímto není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. 

 

3. Předmětem plnění smlouvy je provádění činností údržby pozemních komunikací zařazených 

do kategorie silnic II. a III. třídy včetně součástí a jejich příslušenství na území a ve 

vlastnictví Zlínského kraje (dále jen silnice). 

 

4. Provádění činností údržby silnic zahrnuje zejména následující činnosti:    

- zimní údržba vozovek, tj. zmírňování závad ve sjízdnosti silnic během zimního období, 

tj. od 1. 11. do 31. 3. následujícího kalendářního roku, a dispečersko–zpravodajská služba 

včetně vedení deníku zimní údržby silnic, zpracování plánu zimní údržby silnic II. a III. 

tříd v rozsahu a ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 

pozemních komunikacích v platném znění,  

- lokální vysprávky silnic penetračním způsobem nebo asfaltobetonovou směsí, 

- plošné vysprávky silnic pokládkou asfaltobetonové směsi finišerem,  

- souvislá údržba silnic (nátěry povrchu vozovek, mikrokoberce), 

- provádění běžných prohlídek silnic a odstraňování zjištěných závad ve sjízdnosti 

vozovek pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souladu s § 6 

vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění, s využitím softwaru poskytnutým 

objednatelem, 

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/46195
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- čištění vozovek silnic, 

- čištění součástí a příslušenství silnic (svislé dopravní značení, směrové sloupky, rigoly, 

propustky, dešťové vpusti), 

- údržba silniční vegetace (sečení travních porostů, kácení stromů) a keřů, 

- nestavební údržba mostů,  

- osazování a opravy bezpečnostního zařízení a obnova svislého a plošného vodorovného 

dopravního značení, 

- zajištění letní pohotovosti pro odstraňování vzniklých překážek silničního provozu po 

dopravních nehodách, živelních pohromách, polomech a jiných nepředvídatelných 

událostech každoročně v období od 1. 4. do 31. 10.,  

- opravy a údržba odvodnění vozovek a silničního tělesa. 

 

5. Dodavatel je při výkonu činností povinen: 

- používat materiály a výrobky, které jsou v souladu s platnými závaznými předpisy 

(technické podmínky, normy, právní předpisy apod.) a jsou opatřeny příslušnými 

certifikáty a atesty, 

- zajistit vydání stanovení přechodné úpravy místního provozu na příslušných silničních 

správních úřadech pro provádění požadovaných činností a dle požadavků těchto 

stanovení označovat pracoviště při provádění prací na silniční síti přechodným 

dopravním značením, 

- vést deník letní údržby silnic, tzn. jednoduchý záznam o provádění všech požadovaných 

prací v min. rozsahu dle čl. VIII., odst. 8. smlouvy, 

- oznamovat objednateli všechny okolnosti, které zjistí při provádění činností a jež mohou 

mít za následek změnu původního požadavku objednatele, 

- neprodleně písemně informovat objednatele o významných změnách stavebně 

technického stavu silnic, 

- pravidelně zpracovávat a předávat objednateli písemný protokol o provedení prací za 

uplynulý kalendářní měsíc, který bude písemně odsouhlasen k tomu pověřeným 

pracovníkem objednatele a bude tvořit nedílnou přílohu faktury, přičemž musí být 

objednateli předložen vždy nejpozději 2. pracovní den následujícího měsíce,  

- kdykoli umožnit objednateli, tj. osobě pověřené správou silnic II. a III. třídy ve Zlínském 

kraji, příp. poskytovateli finančních prostředků (Zlínskému kraji) průběžnou kontrolu 

finančního hospodaření a zajišťování činností v rozsahu předmětu veřejné zakázky a 

kontrolu výstupů ze systému GPS, 

- dodržovat pravidla bezpečnosti práce dle platných předpisů.  

 

 

Článek V. 

Čas a místo plnění  
 

1. Termín plnění smlouvy:    1. 4. 2018 – 31. 3. 2022 

 

2. Termín splnění jednotlivé výzvy:  dle termínu uvedeném ve výzvě 

 

3. Fyzická kontrola techniky pro zajištění zimní 

údržby (sypače, frézy apod.) ve stanovených 

počtech:      k 31. 8. 2018 
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4. Předložení smlouvy o zajištění dodávek 

posypového materiálu pro následující zimní  

sezónu s uvedením jeho původu objednateli: k 31. 7. každého kalendářního roku 

 

5. Předložení dodacích listů (skladovacích karet)  

prokazujících předzásobení posyp. materiálem  

objednateli:     k 15. 10. každého kalendářního roku 

 

6. Místo plnění zakázky:     silniční síť II. a III. tříd na území a ve  

vlastnictví Zlínského kraje 

 

7. Místo předání dokladů pro předání předmětu smlouvy: sídlo objednatele 

 

8. Způsob předání a převzetí závazku dle jednotlivé výzvy k poskytnutí plnění: 

Předmět smlouvy bude plněn formou jednotlivých písemných výzev objednatele a bude 

splněn oboustranně potvrzeným protokolem. Řádně zhotovený závazek bez vad a nedodělků 

bude dodavatelem předán objednateli nejpozději poslední den termínu splnění závazku. 

Předání a převzetí závazku se mohou za dodavatele i objednatele účastnit osoby k tomu 

určené jednotlivými smluvními stranami. 

 

 

Článek VI. 

Cena za realizaci předmětu smlouvy 
 

1. Cena za provedení předmětu jednotlivé výzvy uzavřené na základě smlouvy je pro jednotlivé 

položky sjednána jako nejvýše přípustná ve výši uvedené v oceněném položkovém rozpočtu 

dodavatele, který je neoddělitelnou přílohou smlouvy. 

 

2. Nárok na zaplacení ceny vzniká vždy řádným splněním jednotlivé výzvy (čl. V., odst. 8.). 

 

3. Položkové ceny jsou platné po celou dobu plnění smlouvy. 

 

4. Cena za realizaci předmětu smlouvy na základě smlouvy je jejími účastníky sjednána 

v souladu se zákonem o cenách. K této ceně je dopočtena DPH v zákonem stanovené výši. 

 

5. Cena za realizaci předmětu smlouvy na základě smlouvy je stanovena na základě 

dokumentace předané objednatelem dodavateli. Pro obsah ceny za realizaci předmětu 

smlouvy je rozhodující soupis prací.  

 

6. Cena za realizaci předmětu smlouvy na základě smlouvy obsahuje mimo vlastní provedení 

prací veškeré související náklady (materiál, provoz technického zřízení apod.), není-li 

uvedeno jinak. 
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Článek VII. 

Zaplacení ceny 
 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Provedené práce a činnosti budou předávány za uplynulý 

kalendářní měsíc vždy k poslednímu dni v měsíci. Podkladem pro předání a převzetí 

měřeného plnění bude písemný zjišťovací protokol vypracovaný dodavatelem, který bude 

pověřenému pracovníkovi objednatele doručen nejpozději 2. pracovní den měsíce 

následujícího do místa sídla objednatele. Objednatel je povinen vyjádřit se k písemnému 

zjišťovacímu protokolu dodavatele o provedených pracích a činnostech do čtyř pracovních 

dnů ode dne jeho předložení. Po písemném odsouhlasení k tomu pověřeným pracovníkem 

objednatele bude dodavatelem vystaven daňový doklad (faktura) nejpozději druhý pracovní 

den následující po písemném odsouhlasení. Přílohou a nedílnou součástí daňového dokladu 

bude písemný zjišťovací protokol o provedených pracích a činnostech podepsaný zástupci 

obou smluvních stran. Splatnost daňových dokladů je 21 dnů ode dne jejich prokazatelného 

doručení objednateli do jeho sídla. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet 

dodavatele uvedený ve smlouvě. 

 

2. Práce a činnosti provedené dodavatelem ve 12. měsíci kalendářního roku budou předávány 

k odsouhlasení objednateli v následujících termínech: 

a) práce provedené od 01. 12. do 15. 12. do dvou následujících pracovních dnů  

b) práce provedené od 16. 12. do 31. 12. do dvou následujících pracovních dnů 

K zjišťovacímu protokolu dodavatele za práce a činnosti provedené ve 12. měsíci roku je 

objednatel povinen vyjádřit se písemně do jednoho pracovního dne ode dne předání prací. Po 

písemném odsouhlasení k tomu pověřeným pracovníkem objednatele bude dodavatelem 

vystaven daňový doklad (faktura) nejpozději druhý pracovní den následující po písemném 

odsouhlasení. Splatnost daňového dokladu (faktury) vystaveného ve 12. měsíci roku bude do 

dvou pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli do jeho sídla. 

 

3. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění platí, že: 

a) zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem předání a převzetí měřeného 

plnění ve sjednaném rozsahu a sjednaných lhůtách, 

b) práce dodávané na základě této smlouvy jsou plněním výhradně pro výkon veřejné 

správy, u nichž nebude režim přenesené daňové povinnosti uplatněn. 

 

4. Pokud faktura obsahuje veškeré náležitosti a přílohy a je vystavena na oprávněnou částku, 

objednatel nesmí odmítnout elektronickou fakturu vystavenou dodavatelem za plnění 

z důvodu jejího formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické faktury. 

 

5. Dodavatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti či jejich část z uzavřené smlouvy 

platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.  

 

6. V případě, že objednateli s ohledem na financování závazku z veřejných prostředků nebudou 

poskytnuty tyto prostředky ve sjednaném rozsahu dle smlouvy, má objednatel právo 

jednostranně odstoupit od smlouvy.  
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Článek VIII. 

Provádění činností 
 

1. Vše potřebné k provedení činností zajišťuje dodavatel na svůj náklad a nebezpečí. 

 

2. Dodavatel se zavazuje umožnit objednateli kontrolovat průběh provádění činností a 

korigovat časový postup. 

 

3. Dodavatel jako odborný dodavatel činností prohlašuje, že se přesvědčil o správnosti a 

dostatečnosti podkladů týkajících se předmětu smlouvy, nemají vady či nedodělky, které 

brání řádnému provedení činností. 

 

4. Dodavatel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené 

smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za 

vady díla bude řešena podle platných právních předpisů. 

 

5. Dodavatel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění 

činností, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně bezpečnosti 

silničního provozu.  

 

6. Dodavatel odpovídá za provoz na místě provádění činností v plném rozsahu. Dodavatel na 

svůj náklad a nebezpečí zajistí vydání potřebných povolení k zajištění bezpečnosti silničního 

provozu dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a dalších 

právních předpisů. 

 

7. Dodavatel se zavazuje udržovat pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 

zejména ekologickými, a zákona o odpadech. 

  

8. O provádění činností je dodavatel povinen vést jednoduchý záznam o provádění všech 

požadovaných prací, ve kterém budou uvedeny minimálně následující údaje: 

- datum provedení činnosti 

- klimatické podmínky 

- místo provádění činností (čísla silnice a uzlového úseku) 

- druh prováděných činností (číselník dle položkového rozpočtu) 

- jména pracovníků vykonávajících uvedenou činnost 

- mechanismy použité pro výkon činnosti 

- druh a množství spotřebovaného materiálu 

- skutečně provedené výkony (počet měrných jednotek). 

Žádný zápis v záznamu však není dohodou o změně podmínek sjednaných v této smlouvě.  

 

9. Dodavatel je povinen mít po celou dobu plnění smlouvy sjednáno pojištění proti škodám 

způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho 

pracovníky, a to do výše pojistného plnění 10 mil. Kč ročně. Doklady o pojištění (vč. 

potvrzení o řádném zaplacení pojistného) předloží dodavatel objednateli při podpisu 

smlouvy. V případě, že v průběhu realizace zakázky skončí platnost pojistné smlouvy, 

předloží dodavatel objednateli doklady o pojištění vč. potvrzení o řádném zaplacení 

pojistného na základě navazující pojistné smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů po 
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jejím uzavření.  

 

10. Dodavatel se zavazuje umožnit pracovníkům Zlínského kraje zařazeným do krajského úřadu, 

který je poskytovatelem finančních prostředků objednatele, nahlédnout do podkladů 

nezbytně nutných pro kontrolní činnost ve smyslů platných zákonů ČR. 

 

 

Článek IX. 

Poddodavatelé dodavatele 
 

1. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci:  

Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval 

v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy: 

• poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazoval 

kvalifikaci v zadávacím řízení  

• vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení 

• poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost 

• poddodavatel neuzavře s dodavatelem smlouvu na realizaci stavebních prací nebo služeb 

v termínu a za podmínek, které byly dohodnuty v písemném závazku tohoto 

poddodavatele - tuto skutečnost je dodavatel povinen objednateli řádně prokázat.  

V případě vzniku některé z výše popsaných skutečností je dodavatel povinen objednatele 

prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je 

dodavatel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností 

předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v kritériích a úrovni dle 

zadávacích podmínek jiným poddodavatelem.  

 

 

Článek X. 

Zajištění řádného plnění 
 

1. Za porušení smluvní povinnosti dodavatele písemně potvrdit ve sjednané lhůtě výzvu 

k poskytnutí plnění dle čl. III., odst. 1 smlouvy, nebo pokud dodavatel do 2 pracovních dnů 

ode dne doručení písemné výzvy písemně neoznámí svou neschopnost poskytnout plnění, 

zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, i započatý, den 

prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a 

vymáhání. 

 

2. Za porušení smluvní povinnosti dodavatele zhotovit předmět smlouvy v době sjednané 

v jednotlivé výzvě k poskytnutí plnění zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 

5 000 Kč za každý, i započatý, den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemají žádný vliv 

na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání. 

 

3. V případě, že fyzická kontrola techniky pro zajištění zimní údržby (sypače, frézy apod.) dle 

čl. V., odst. 3. provedená objednatelem za účasti obou smluvních stran prokáže, že dodavatel 

k datu provedení kontroly nemá veškerá technická zařízení v počtech stanovených zadávací 

dokumentací k dispozici, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti a objednatel 
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je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

4. Za porušení smluvní povinnosti dodavatele písemně se vyjádřit k reklamaci vady předmětu 

smlouvy v době sjednané v čl. XII., bod 3. smlouvy zaplatí dodavatel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, i započatý, den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě 

nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání. 

 

5. V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek z jednotlivé výzvy k poskytnutí plnění 

ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti a objednatel je 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

6. V případě prodlení s peněžitým plněním má strana v prodlení povinnost zaplatit úrok 

z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den trvání prodlení. 

 

7. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit porušenou povinnost. 

Nárok objednatele vůči zhotoviteli na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 

utvrzené smluvní pokutou není zaplacením smluvní pokuty nijak dotčen.    

 

 

Článek XI. 

Změna podmínek smlouvy 
 

1. Objednatel nepřipouští podstatnou změnu podmínek smlouvy po dobu jejího trvání. 

Objednatel neumožňuje podstatnou změnu podmínek ani při zadávání veřejných zakázek na 

základě této smlouvy. Za podstatnou změnu podmínek smlouvy se nepovažuje uplatnění 

vyhrazených změn. Objednatel si vyhrazuje změnu podmínek smlouvy v souladu s § 100 

ZZVZ v následujících případech: 

a) Objednatel připouští změnu ceny včetně DPH v průběhu trvání smlouvy v případě 

změny zákonné sazby DPH. V případě, že v průběhu plnění závazku dojde ke změně 

sazby DPH, bude k ceně díla bez DPH ve výši dle uzavřené smlouvy připočtena DPH 

ve výši platné ke dni zdanitelného plnění. 

b) Cena díla bez DPH bude zvýšena o procento odpovídající kladnému procentu 

meziroční inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za předchozí kalendářní rok 

(poprvé za rok 2018), a to vždy s účinností od prvního dne měsíce následujícího po 

měsíci, v němž bude takové vyhlášení oficiálně učiněno.  

c) Celková skutečná cena plnění bez DPH se může odchýlit od celkové nabídkové ceny 

dodavatele bez DPH v závislosti na rozsahu skutečně provedeného měřeného plnění 

zhotovitele, přičemž k ocenění tohoto plnění bude závazně použit položkový rozpočet 

v příloze této smlouvy. 

 

Článek XII. 

Záruka 
 

1. Dodavatel poskytuje na veškeré stavební práce, služby a dodávky záruku v délce 36 měsíců, 

s níže uvedenými výjimkami: 

▪ svislé dopravní značení, vodorovné dopravní značení plastem  48 měsíců 

▪ opravy ostatních součástí a příslušenství komunikací  24 měsíců 



Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ 70934860 

 10 

▪ vodorovné dopravní značení barvou     12 měsíců 

 

2. Záruční doba začne běžet následující den po dni převzetí předmětu smlouvy dle jednotlivé 

výzvy k poskytnutí plnění bez vad a nedodělků objednatelem. 

 

3. V případě výskytu vady realizovaného předmětu smlouvy v průběhu záruční doby uplatní 

objednatel u dodavatele písemnou reklamaci. Dodavatel se zavazuje písemně sdělit 

objednateli své stanovisko k uplatněné vadě předmětu smlouvy a dohodnout termín pro její 

odstranění do 7 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace. 

V případě reklamované vady, jež by mohla způsobit havárii, započne dodavatel s jejím 

odstraňováním ihned po písemném oznámení objednatele, i když nesouhlasí se svou 

odpovědností za reklamovanou vadu.  

 

4. Objednatel je povinen umožnit dodavateli odstranění vady. 

 

5. Provedenou opravu vady dodavatel objednateli předá na základě písemného předávacího 

protokolu. Na provedenou opravu poskytuje dodavatel záruku ve stejné délce jako v odst. 1. 

tohoto článku. 

 

 

Článek XIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Objednatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit, 

a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť 

a) dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 

b) dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo 

modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr 

dodavatele, nebo 

c) výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve 

smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr 

Evropské unie. 

 

2. Dodavatel si je vědom skutečnosti, že předmět smlouvy je financován z veřejných 

prostředků. Dodavatel souhlasí se zrušením části závazku v průběhu realizace předmětu 

smlouvy v případě, že mu bude doručen písemný přípis objednatele o tom, že finanční 

prostředky z  veřejných finančních prostředků na realizaci předmětu smlouvy nebudou 

objednateli poskytnuty ve sjednaném rozsahu. V pochybnostech se má za to, že písemný 

přípis je doručen třetí pracovní den po jeho odeslání. 

 

3. Při splnění výše uvedené podmínky je zrušení části sjednaného závazku dohodnuto 

účastníky smlouvy v rozsahu dosud neprovedených prací, a to ke dni zrušení závazku. 

Rozsah těchto prací bude potvrzen objednatelem a dodavatelem v písemném protokolu. 

Účinnost zrušení části závazku nastane vždy dnem doručení písemného přípisu dle odst. 2 

dodavateli. 

 

4. Tuto smlouvu je rovněž možné ukončit písemnou výpovědí bez udání důvodu. Výpovědní 

doba činí šest měsíců a počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení 
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výpovědi.     

 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá tato smlouva dnem jejího 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru 

smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. O zveřejnění smlouvy v registru smluv bude 

objednatel neprodleně dodavatele informovat. 

 

6. V ostatním se právní vztah řídí platnými právními předpisy. 

 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro objednatele i 

dodavatele. 

 

8. Účastníci smlouvy potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň účastníci 

smlouvy prohlašují, že tuto smlouvu projednali a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

 

Ve Zlíně dne      Ve Valašském Meziříčí dne   

 

 

 

 

 

 

…………………………………………  ………………………………………… 

 xxxxxxxxxxxx           xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxx    xxxxxxxxxxxxxx 

     xxxxxxxxxxxxxxx 

  


