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CEO: 238/2018 
Ing. Martin Gonzúr 
+420 266 097 295 

3. 8. 2018 

 

 

Věc: Objednávka grafických návrhů k tisku informačních materiálů 

 
V souvislosti s přípravou výroby informačních materiálů k dálničním kupónům emise 2019 
(dále jen „DK“) se na Vás obracíme v souladu s čl. 1, odst. 1.1 Smlouvy o dílo, ze dne 
21. 5. 2015, uzavřené mezi společností RoadMedia s.r.o. a Státním fondem dopravní 
infrastruktury (dále jen „SFDI“), vedenou u SFDI pod CES: 62/2015, s  objednávkou na 
zhotovení grafických návrhů informačního letáku a ceníku k DK této emise. 

V příloze tohoto dopisu Vám současně přikládáme čelní náhledy DK emise 2019 a 
seznam požadovaných úprav ve vztahu ke grafickým návrhům informačních materiálů DK 
emise 2018, přičemž veškeré tyto úpravy jsou také pro názornost přímo vyznačeny 
v přiložených vzorech. 

Objednané grafické návrhy uvedených tiskovin budou dodány objednateli 
v elektronické podobě nejpozději do 31. 8. 2018. 

Předpokládaná maximální celková cena je 10 125,- Kč bez DPH za 13,5 hod práce 
v souladu s čl. 3 výše uvedené smlouvy. 

Dále Vás žádám o potvrzení přijetí a akceptaci této objednávky (potvrzení viz 
následující strana objednávky). Po akceptaci bude objednávka uveřejněna v centrálním 
registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 
 
 

S pozdravem 
 
 

             Ing. Lucie Bartáková 
 ředitelka sekce pro správu 
 finančních zdrojů 
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Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00  Praha 9 

Tel.: +420 266 097 298, fax: +420 266 097 520, certifikát ISO 9001:2009, e-mail: info@sfdi.cz, www.sfdi.cz 

Dodavatel: 
 
RoadMedia s.r.o. 
Letohradská 755/50, 170 00 Praha 7 
zastoupená:  Štěpánem Sedláček, jednatelem 

IČO:  28419766 
bank. spojení:  
č. účtu:   
 
 
Kód a název komodity dle číselníku NIPEZ: 
79822500-7 Služby v oblasti grafického designu 
 
Potvrzení Objednávky 
 
Tímto potvrzuji přijetí objednávky CEO 238/2018 a akceptuji tak veškerá její ustanovení. 

 

 

 

 

Za dodavatele dne   ……………………………………… 

 

 

Podpis    ……………………………………… 

 

Jméno a příjmení (hůlkově) ……………………………………… 

http://www.sfdi.cz/
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Seznam požadovaných úprav informačních materiálů k DK emise 2019 
 

Někam vhodně na leták umístit texty: 
„Pozn.: Na letáku jsou použity pouze ilustrační fotografie dálničních kupónů“ 
„Note: Only illustrative photos of vignettes are used on the leaflet.“ 
„Bem.: Auf dem Flugblatt sind nur die Beispielfotos der Autobahnvignetten benutzt.“ 
 
Informační leták – lícová strana – levá část: 
 
Text: 
„Stav k 1. 10. 2017“ 
nahradit textem: 
„Stav k 1. 10. 2018“ 
 
Nově přidat text: 
„Stand zum 1. 10. 2018“ a „Valid on 1. 10. 2018“ 
 
Text: 
Aktuální stav rozsahu zpoplatněných úseků pozemních komunikací naleznete na 
www.sfdi.cz“ 
nahradit textem: 
„Aktuální stav rozsahu naleznete na www.sfdi.cz“ 
 
Nově přidat text: 
„Den aktuellen Stand finden Sie unter www.sfdi.cz“ a „The current range of toll roads 
can be found on www.sfdi.cz“ 
 
Aktualizovat mapu zpoplatněných pozemních komunikací (viz příloha)  
 
Informační leták – lícová strana – střední část: 
 
Aktualizovat čelní náhledy jednotlivých druhů DK emise 2018 za náhledy DK emise 
2019 (přiloženy v příloze). 
 
Změnit barevnost informačního pruhu v záhlaví informačního letáku z vínové na 
limetkově zelenou. 
 
Aktualizovat období platnosti ročního DK ve všech jazykových mutacích – od 
1. prosince 2018 do 31. ledna 2020. 
 
Odstranit text: 
„www.ibesip.cz/en/road-safety/rules“ 
 
Změnit původní link BESIPu pro vytvoření QR kódu na: 
http://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Pravidla-silnicniho-provozu/BASIC-TRAFFIC-

RULES-IN-THE-CZECH-REPUBLIC  
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Informační leták – lícová strana – pravá část: 
 
Aktualizovat čelní náhledy jednotlivých druhů DK emise 2018 za náhledy DK emise 
2019 (přiloženy v příloze) s ostrými rohy namísto současně zaoblených. 
 
Změnit barevnost informačního pruhu v záhlaví vč. čísla označující rok platnosti z 
vínové na limetkově zelenou. 
 
Aktualizovat rok platnosti DK ve všech jazykových mutacích na „2019“. 
 
Obměnit hlavní motiv použití u vzoru DK 2018 (fotografii). 
 
 
Informační leták – rubová strana – CZ 
 
Aktualizovat čelní náhledy jednotlivých druhů DK emise 2018 za náhledy DK emise 
2019 (přiloženy v příloze). 
 
Změnit barevnost informačního pruhu v záhlaví informačního letáku z vínové na 
limetkově zelenou. 
 
Za text „Na oba díly kupónu….vašeho vozidla“ přidat text „(např. lihovým fixem)“. 
 
 
Informační leták – rubová strana – D 
 
Aktualizovat čelní náhledy jednotlivých druhů DK emise 2018 za náhledy DK emise 
2019 (přiloženy v příloze). 
 
Změnit barevnost informačního pruhu v záhlaví informačního letáku z vínové na 
limetkově zelenou. 
 
Za text „Tragen Sie auf beiden….Fahrzeugs ein““ přidat text „(z.B. mit dem 
Permanent marker)“. 
 
 
Informační leták – rubová strana – GB 
 
Aktualizovat čelní náhledy jednotlivých druhů DK emise 2018 za náhledy DK emise 
2019 (přiloženy v příloze). 
 
Změnit barevnost informačního pruhu v záhlaví informačního letáku z vínové na 
limetkově zelenou. 
 
Za text „Fill in the vehicle registration….place indicated““ přidat text „(e.g. alcohol 
based marker)“. 
 
 
 
 
 
 



 

Ceník   
 
Někam vhodně na ceník umístit texty: 
„Pozn.: Na ceníku jsou použity pouze ilustrační fotografie dálničních kupónů“ 
„Note: Only illustrative photos of vignettes are used on the price list.“ 
„Bem.: Auf der Preisliste sind nur die Beispielfotos der Autobahnvignetten benutzt.“ 
 
Aktualizovat čelní náhledy jednotlivých druhů DK emise 2018 za náhledy DK emise 
2019 (přiloženy v příloze). 
 
Změnit barevné provedení dominantní barvy z vínové limetkově zelenou. 
 
Aktualizovat rok platnosti DK ve všech jazykových mutacích na „2019“. 
 
 



Označení Úsek Délka (km) 

D0 Modletice – Praha, Slivenec (exity 76–16) 23 

D1 Praha, Chodov – Kývalka (exity 2–182)         180 

D1 Holubice – Kroměříž, západ (exity 210–258) 48 

D1 Kroměříž, východ – Říkovice (exity 260–272) 12 

D1 Lipník nad Bečvou – Ostrava, Rudná (exity 298–354) 58 

D2 

Brno, Chrlice – státní hranice (exit 3 až km 61) 

(v opačném směru až od Lanžhot, odpočívka) 

58 

D3 Mezno – Čekanice (km 62 až exit 76) 14 

D3 Měšice – Veselí nad Lužnicí, sever (exity 79–104) 25 

D4 Jíloviště – Háje (exity 9–45) 36 

D5 Praha, Třebonice – Beroun, východ (exity 1–14) 14 

D5 Beroun, západ – Ejpovice (exity 22–67) 45 

D5 

Sulkov – státní hranice (exit 89 až km 151)      

(v opačném směru až od Rozvadov, odpočívka) 

62 

D6 Jeneč – Nové Strašecí (exity 7–32) 25 

D7 Kněževes – Knovíz (exity 3–18) 15 

D8 Zdiby – Řehlovice (exity 1–65) 65 

D8 

Knínice – státní hranice (exit 80 až km 92)       

(v opačném směru bez poplatku) 

12 

D10 Stará Boleslav – Bezděčín (exity 14–39) 25 

D10 Kosmonosy – Ohrazenice (exity 46–71) 25 

D11 Jirny – Hradec Králové, Kukleny (exity 8–90) 82 

D35 Sedlice – Opatovice (exity 126–129) 4 

D35 Mohelnice, jih – Křelov (exity 235–261) 26 

D35 Holice – Lipník nad Bečvou (exity 276–296) 20 

D46 Vyškov, východ – Prostějov, jih (exity 1–21)  21 

D46 Držovice – Hněvotín (exity 26–37) 11 

D48 Bělotín – Bělotín, východ (exity 1–3)   4 

D48 Frýdek-Místek – Žukov (km 47 až exit 70) 19 

D52 Rajhrad – Pohořelice, sever (exity 10–23) 13 

D55 Hulín – Otrokovice (exity 16–30) 14 

D56 Ostrava, Hrabová–průmyslová zóna – Frýdek-Místek (exity 40–51)    12 
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