
FORMULÁŘ 1.11
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A 

PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost Frýdek -  Místek. obchvat 
Vedoucí společník SILNICE GROUP a.s.
se sídlem Na Florenci 2116/15,110 00 Praha 1 -  Nové Město, Česká republika 
IČ: 622 42 105
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12069 
a
Společník VÁHOSTAV - SK, a.s.,
se sídlem: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava, Slovenská republika 
IČ: 31 356 648
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresného súdu Bratislava I Slovenská republika, oddíl Sa, 
vložka 5996/B 
a
Společník Przedsi^biorstwo Budowy Drog i Mostów sp. z o.o. 
se sídlem: ul. Kolejowa 28, 05-300 Minsk Mazowiecki 
IČ: 710251913

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „D48 Frýdek-Místek, 
obchvat - II. etapa“, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 644740 (dále jen „uchazeč"), tímto 
závazně

prohlašuje, že

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 
527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným 
vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších 
předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které 
požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

č. Název a identifikace Popis zařízení či Právní titul Termín expirace
(zejm. číslo, datum technologického uchazeče k právní ochrany

udělení, resp. procesu, který je nakládání s právy patentu či
registrace do předmětem ochrany k patentu či užitného vzoru
příslušného užitnému vzory v na území České

rejstříku) patentu či rozsahu republiky
užitného vzoru stanoveném v 

příslušných 
ustanoveních

1 .

Smlouvy



2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu 
zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, resp. věcí, 
výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný 
status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

č. Název a identifikace 
(zejm. číslo, datum 

udělení, resp. 
registrace do 
příslušného 
rejstříku)

průmyslového vzoru

Popis věci, výrobku či 
zařízení, které je 

předmětem ochrany

Právní titul 
uchazeče k 

nakládání s právy 
k průmyslovému 
vzoru v rozsahu 

stanoveném v 
příslušných 

ustanoveních 
Smlouvy

Termín expirace 
právní ochrany 
průmyslového 

vzoru na území 
České republiky

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým 
vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, 
které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. 
průmyslový vzor.

Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora 
v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu stanoveném v Pod-článku 17.5 
Smluvních podmínek.

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

DatnnrfVřK m  OTt3

na základě^do^&HpB^rifíe moci 
Společnost Frýdek -  Místek, obchvat


