PŘÍLOHA A4 PROHLÁŠENÍ O SYSTÉMU ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO V ČR
VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ EVROPSKÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO
V RÁMCI SYSTÉMU ELEKTORNICKÉHO MÝTNÉHO V ČESKÉ REPUBLICE

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení: [•]
zastoupené ___________
jakožto provozovatel systému elektronického mýtného (dále jen „ŘSD“) na straně jedné
a
[•]
se sídlem [•]
IČO: [•]
DIČ: [•]
bankovní spojení: [•]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [•] soudem v [•], oddíl [•]., vložka [•] [případně
ekvivalent zápisu zahraniční společnosti] jejímž jménem jedná [•]
jakožto poskytovatel evropské služby elektronického mýtného (dále jen „Poskytovatel EETS“)
na straně druhé
(ŘSD a Poskytovatel EETS dále samostatně jen „Smluvní strana“ nebo společně jen „Smluvní
strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o poskytování evropské služby elektronického
mýtného v rámci systému elektronického mýtného v České republice
(dále jen „Smlouva“)
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Část I.
Úvodní ustanovení
Článek 1.

Výkladová ustanovení
Při výkladu obsahu této Smlouvy a jejích příloh budou níže uvedené pojmy, které v textu Smlouvy
budou označeny velkým počátečním písmenem, vykládány pouze takto:
1.1.

ČSN - označení pro české technické normy.

1.2.

DSRC - Dedicated Short Range Communication - vyhrazené spojení na krátkou vzdálenost.

1.3.

EETS - Evropská služba elektronického mýtného ve smyslu § 22b Zákona o pozemních
komunikacích.

1.4.

Enforcement - soubor částí technického a programového vybavení Mýtného systému sloužící pro
kontrolu výběru Mýtného a soubor dalších činností sloužících k vymáhání nedoplatků Mýtného
a pokut.

1.5.

ISO - International Organization for Standardization - označení Mezinárodní organizace
pro standardizaci, přeneseně také označení pro technické normy a standardy vydávané touto
organizací.

1.6.

Kontextová data Mýtného - informace stanovené ŘSD, které jsou nezbytné ke stanovení Mýtného,
jež má být uhrazeno za pohyb Zpoplatněného vozidla v určité oblasti podléhající výběru Mýtného,
a k ukončení Mýtné transakce.

1.7.

Kontrolní orgán - orgán státní správy, který na základě zvláštního právního předpisu vykonává
kontrolu užití Zpoplatněných komunikací.

1.8.

KPI - Key Performance Indicator – klíčový ukazatel výkonnosti; měřítko kvality.

1.9.

Mýtná transakce - mýtná transakce zpracovaná SEM na základě jednoho nebo skupiny záznamů
Výkazu o mýtném, pro které SEM přiřadil a ocenil odpovídající mýtný úsek na Zpoplatněné
komunikaci, tj. došlo ke stanovení výše Mýtného na základě platných Kontextových dat ve smyslu
Prohlášení.

1.10.

Mýtné - platba za užití Zpoplatněné komunikace Zpoplatněným vozidlem ve smyslu Zákona
o pozemních komunikacích, jejíž výše je stanovena prováděcími právními předpisy.

1.11.

Mýtný systém (rovněž Systém elektronického mýtného) - systém elektronického mýtného
ve smyslu § 22 odst. 2 Zákona o pozemních komunikacích, který je ve vlastnictví České republiky,
jehož prostřednictvím je v souladu se Zákonem o pozemních komunikacích vybíráno Mýtné na
Zpoplatněných komunikacích.

1.12.

Nařízení o zpracování osobních údajů - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů ve spojení s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES.

1.13.

OBE (On Board Equipment) - elektronické zařízení ve smyslu § 22 odst. 2 Zákona o pozemních
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komunikacích; ve vztahu k EETS jde o úplný soubor částí technického a programového vybavení
potřebný pro poskytování EETS, který je nainstalován na palubě vozidla za účelem shromažďování,
ukládání, zpracování a příjmu/předávání dat na dálku.
1.14.

Oblast EETS - oblast podléhající výběru Mýtného, která spadá do oblasti působnosti směrnice
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/520 ze dne 19. března 2019 o interoperabilitě
elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících
se nezaplacení silničních poplatků v Unii. Uživatelé pohybující se v této oblasti používají OBE.
Na území České republiky jde o všechny Zpoplatněné komunikace.

1.15.

Parametry klasifikace vozidel - informace týkající se vozidla, podle nichž se na základě
Kontextových dat Mýtného vypočítává Mýtné.

1.16.

Poskytovatel služby Mýtného nebo Dodavatel SEM - subjekt poskytující ŘSD komplexní služby
související s provozem Mýtného systému. V době uzavření této Smlouvy je jím Sdružení
CzechToll.

1.17.

Právní předpisy - všechny relevantní platné a účinné obecně závazné právní předpisy České
republiky a Evropské unie.

1.18.

Prohlášení (rovněž „Prohlášení o systému elektronického mýtného v České republice“) prohlášení o Mýtném systému ve smyslu § 22c odst. 1 písm. f) Zákona o pozemních komunikacích
a v souladu s článkem 6 odst. 2 Směrnice a článku 3 Prováděcího nařízení, v němž se stanoví
podmínky přístupu poskytovatelů EETS do Mýtného systému, které bylo uveřejněno na webových
stránkách Ministerstva dopravy České republiky (www.mdcr.cz) a na webových stránkách Mýtného
systému (www.mytocz.eu), a které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

1.19.

Prováděcí nařízení - Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/204 ze dne 28. listopadu 2019 o
podrobných povinnostech poskytovatelů evropské služby elektronického mýtného, minimálním
obsahu přehledu o oblasti evropské služby elektronického mýtného, elektronických rozhraních,
požadavcích na prvky interoperability a o zrušení rozhodnutí 2009/750/ES.

1.20.

ŘSD (rovněž Subjekt pro výběr Mýtného) - státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem
dopravy České republiky, která ukládá Mýtné za pohyb vozidel v Oblasti Subjektu pro výběr
Mýtného a v Oblasti EETS na území České republiky, vykonává funkci provozovatele Mýtného
systému dle § 22a Zákona o pozemních komunikacích a zároveň je jediným Subjektem pro výběr
Mýtného na území České republiky ve smyslu článku 2 odst. 3 Směrnice o interoperabilitě.

1.21.

Sazebník ŘSD - sazebník stanovující výši poplatků v souvislosti s EETS a bankovních záruk, jehož
znění platné ke dni uzavření této Smlouvy tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.

1.22.

Sdružení CzechToll - sdružení tvořené společnostmi CzechToll s.r.o., se sídlem
Argentinská 1610/4, 170 00 Praha 7, IČO: 06315160, a SkyToll, a. s., se sídlem Lamačská
cesta 3/B, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44500734, které je Poskytovatelem služby
Mýtného na základě Smlouvy o dodávce a poskytování komplexních služeb provozu Systému
elektronického mýtného ze dne 20. září 2018.

1.23.

SLA - Service Level Agreement - dohoda o standardech poskytovaných služeb, která stanovuje
závazné hodnoty KPI.

1.24.

Směrnice o interoperabilitě - Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/520
ze dne 19. března 2019 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění
přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii.

1.25.

Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích - Směrnice Evropského parlamentu a Rady
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2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví
elektronických komunikací (Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích).
1.26.

Smírčí orgán - smírčí orgán pro oblast smluvních vztahů EETS mezi ŘSD a poskytovateli EETS
ve smyslu článku 11 Směrnice o interoperabilitě a § 22h Zákona o pozemních komunikacích.
Smírčím orgánem je dle § 22h Zákona o pozemních komunikacích Úřad pro přístup k dopravní
infrastruktuře.

1.27.

Souhrnné Mýtné - Mýtné, jež vzniklo užitím Zpoplatněných komunikací Zpoplatněnými vozidly
všech Uživatelů EETS za sledované období.

1.28.

Tarifní systém - rozvržení splatného Mýtného, jež stanoví ŘSD, do jednotlivých tarifních tříd.
Tarify upravuje prováděcí předpis k Zákonu o pozemních komunikacích. V době uzavření této
Smlouvy je jím nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy
na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů.

1.29.

Uživatel EETS - fyzická nebo právnická osoba, která je jako Uživatel EETS vedena v evidenci
u Poskytovatele EETS.

1.30.

Výkaz o mýtném - Záznam o průjezdu vozidla mýtným bodem, tj. místem na Zpoplatněné
komunikaci, kde je zaznamenáván průjezd vozidla a který je Poskytovatel EETS povinen uvést ve
Výkazu o mýtném ve formátu odsouhlaseném mezi Poskytovatelem EETS a Subjektem pro výběr
mýtného (ŘSD).

1.31.

Zákaznický servis - ta část EETS poskytovaná Poskytovatelem EETS Uživatelům EETS, která
umožňuje zejména získat, vrátit nebo vyměnit OBE, uhradit mýtné, uplatnit reklamaci či získat
informace.

1.32.

Zákon o zpracování osobních údajů - zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů, nebo jakýkoliv zákon, který jej v budoucnu nahradí.

1.33.

Zákon o pozemních komunikacích (rovněž Zákon 13/1997 Sb.) - zákon č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nebo jakýkoliv zákon, který jej
v budoucnu nahradí.

1.34.

Zpoplatněná komunikace - pozemní komunikace na území České republiky, jejíž užití podléhá
úhradě Mýtného v souladu se Zákonem o pozemních komunikacích. Soubor všech Zpoplatněných
komunikací na území České republiky tvoří oblast podléhající výběru Mýtného ve smyslu článku 2
odst. 8 Směrnice o interoperabilitě.

1.35.

Zpoplatněné vozidlo - vozidlo, jehož pohyb po Zpoplatněné komunikaci podléhá v souladu
se Zákonem o pozemních komunikacích a jeho prováděcími předpisy úhradě Mýtného. Při uzavření
této Smlouvy se za Zpoplatněná vozidla ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 Zákona o pozemních
komunikacích považují silniční motorová vozidla nejméně se čtyřmi koly, jejichž největší povolená
hmotnost činí více než 3,5 tuny.

Článek 2.
Účel Smlouvy
2.1.

Účel. Účelem této Smlouvy je:
a) umožnění Uživatelům EETS užívat Zpoplatněné komunikace při využití EETS, tj. bez nutnosti
uzavření přímého smluvního vztahu mezi Uživatelem EETS a ŘSD, a
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b) zajištění přístupu Poskytovatele EETS do oblasti EETS v rámci Mýtného systému, a
c) umožnění Poskytovateli EETS v souladu s Právními předpisy poskytovat EETS Uživatelům EETS
na území České republiky.

Část II.
Předmět Smlouvy
Článek 3.
Předmět Smlouvy
3.1.

Základní závazek ŘSD. ŘSD se touto Smlouvou zavazuje umožnit Poskytovateli EETS poskytování
EETS Uživatelům EETS na území České republiky v rámci Mýtného systému, a to za účelem
stanoveným v této Smlouvě a za podmínek stanovených touto Smlouvou, příslušnými Právními
předpisy a Prohlášením.

3.2.

Základní závazek Poskytovatele EETS. Poskytovatel EETS se touto Smlouvou zavazuje poskytovat
na území České republiky EETS Uživatelům EETS za účelem stanoveným v této Smlouvě,
způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou, příslušnými Právními předpisy a
Prohlášením.

3.3.

Závazek k úhradě Mýtného. Poskytovatel EETS se touto Smlouvou zavazuje hradit ŘSD
za Uživatele EETS Souhrnné Mýtné, a to za podmínek a způsobem stanoveným touto Smlouvou.

Článek 4.
Podmínky přístupu Poskytovatele EETS do Mýtného systému
4.1.

Oprávnění k poskytování EETS. Poskytovatel EETS prohlašuje, že je osobou oprávněnou
k poskytování EETS, tj. že je ve smyslu § 22b odst. 2 Zákona o pozemních komunikacích buď
právnickou osobou usazenou v České republice, které bylo ze strany Ministerstva dopravy České
republiky uděleno oprávnění k poskytování EETS, nebo právnickou osobou, které bylo toto
oprávnění uděleno v souladu s Rozhodnutím Komise příslušným orgánem jiného členského státu
Evropské unie.

4.2.

Prohlášení. Poskytovatel EETS prohlašuje, že prozkoumal a detailně se seznámil s Prohlášením,
které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, a prohlašuje, že zcela splňuje v něm obsažené podmínky,
a zavazuje se, že bude tyto podmínky splňovat nepřetržitě po celou dobu trvání této Smlouvy.

4.3.

Územní vymezení Mýtného systému. Mýtný systém pokrývá celou síť Zpoplatněných komunikací
na území České republiky. Přehled sítě Zpoplatněných komunikací, platný ke dni uzavření této
Smlouvy, tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. Poskytovatel EETS bere na vědomí, že po dobu trvání
této Smlouvy může docházet ke změnám v rozsahu sítě Zpoplatněných komunikací, aniž by tím
byly dotčeny práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy.

4.4.

Smlouvy s Uživateli EETS. Poskytovatel EETS bude poskytovat EETS Uživatelům EETS na
základě smluv o EETS, uzavíraných mezi Poskytovatelem EETS a těmito Uživateli EETS
dle příslušných Právních předpisů upravujících EETS. Na základě těchto smluv bude Poskytovatel
EETS účtovat Uživatelům EETS Mýtné dle platného Tarifního systému za užití Zpoplatněných
6
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komunikací Zpoplatněnými vozidly. Poskytovatel EETS je povinen uhradit ŘSD Mýtné Uživatelů
EETS formou Souhrnného Mýtného, a to způsobem a v termínech uvedených v této Smlouvě.
4.5.

Související činnosti. Veškeré činnosti, které jsou potřebné pro řádné poskytování EETS Uživatelům
EETS, zajistí Poskytovatel EETS na své náklady a na svou odpovědnost. Součástí těchto činností
je mj. i zajištění poskytování uživatelských služeb a souvisejících nezbytných činností (získání
potřebného počtu OBE, jejich vydávání Uživatelům EETS, činnosti související se zajištěním řádné
funkčnosti OBE, vyúčtování ceny za poskytnutou EETS Uživatelům EETS), a další činnosti, které
má Poskytovatel EETS vykonávat ve smyslu Právních předpisů a/nebo smluv uzavřených
s Uživateli EETS a/nebo této Smlouvy.

Část III.
Podmínky poskytování EETS
Článek 5.
Akceptační procedura, implementace a zkušební provoz
5.1.

Procesní postup pro implementaci Poskytovatele EETS. Procesní postup pro implementaci
Poskytovatele EETS je popsán v čl. 8 Prohlášení, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

5.2.

Kompatibilita OBE. Poskytovatel EETS je povinen zajistit, aby všechny druhy OBE,
prostřednictvím kterých bude poskytovat EETS, plně odpovídaly technickým parametrům
a požadavkům uvedeným v Prohlášení, zejména v čl. 5 Prohlášení, v přílohách Prohlášení
a případně v dokumentech, na které Prohlášení odkazuje.

5.3.

Změny v rámci implementace. Pokud bude Poskytovatel EETS v průběhu implementace požadovat
harmonizační úpravy Mýtného systému, sdělí své požadavky písemně ŘSD. ŘSD je oprávněno
požadavek na takové úpravy odmítnout. Požadavek na harmonizační úpravu bude odmítnut vždy
tehdy, pokud by takové úpravy mohly ovlivnit či ohrozit řádné a nepřetržité fungování Mýtného
systému a/nebo EETS ostatních poskytovatelů EETS. Veškeré úpravy Mýtného systému,
odsouhlasené ze strany ŘSD, budou provedeny na náklady Poskytovatele EETS.

5.4.

Podmínka pro zahájení poskytování EETS. Podmínkou pro zahájení poskytování EETS je vystavení
protokolárního souhlasu se zahájením poskytování EETS (akceptační protokol) ze strany ŘSD
ve smyslu čl. 8.14 Prohlášení a stanovení termínu zahájení poskytování EETS. Podmínkou
pro poskytování EETS po ukončení zkušebního provozu je vystavení osvědčení o vhodnosti
ze strany ŘSD ve smyslu čl. 8.16 Prohlášení.

5.5.

Výměna důvěryhodných objektů. Způsob výměny důvěryhodných objektů je uveden v čl. 5.7
Prohlášení.

Článek 6.
Změny
6.1.

Změny na straně ŘSD. Poskytovatel EETS prohlašuje a uznává, že je výlučným oprávněním ŘSD
kdykoliv přistoupit k jakékoliv dočasné či trvalé úpravě, změně, rozšíření či zúžení Mýtného
systému či k nahrazení stávajícího Mýtného systému jiným mýtným systémem. ŘSD bude
informovat Poskytovatele EETS v přiměřeném předstihu o těch změnách Mýtného systému, které
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mohou mít vliv na činnost Poskytovatele EETS, a tyto změny s Poskytovatelem EETS projedná.
6.2.

Zásadní změny Mýtného systému. Smluvní strany prohlašují, že práva a povinnosti stanovené touto
Smlouvou byly stanoveny s ohledem na technologii Mýtného systému užívanou ke dni uzavření této
Smlouvy. Poskytovatel EETS se zavazuje, že pokud ŘSD přistoupí k zásadní změně v technologii
Mýtného systému, která bude mít vliv na práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této
Smlouvy, uzavře s ŘSD na základě výzvy ŘSD a ve stanoveném termínu příslušný dodatek k této
Smlouvě, příp. novou smlouvu, která bude reflektovat provedenou zásadní změnu Mýtného
systému. V případě změny technologie Mýtného systému nese každá ze Smluvních stran své
náklady související s takovou změnou, tj. ŘSD nese náklady na úpravu Mýtného systému a
Poskytovatel EETS nese náklady na přizpůsobení EETS aktuální technologii Mýtného systému.

6.3.

Změny z důvodů na straně Poskytovatele EETS. V případě, že Poskytovatel EETS požádá ŘSD
o úpravu Mýtného systému z důvodů na straně Poskytovatele EETS, je ŘSD oprávněno
ze závažných důvodů provedení takové úpravy odmítnout. ŘSD vždy posoudí, zda je taková změna
technicky možná a zda jejím provedením nedojde k ohrožení Mýtného systému a jeho plné
a nepřetržité funkčnosti a/nebo ohrožení poskytování EETS ostatních poskytovatelů EETS.
Požadovaná úprava Mýtného systému bude provedena v přiměřených termínech stanovených ŘSD,
a to na náklady Poskytovatele EETS.

6.4.

Změny z důvodů změny Právních předpisů. V případě, že dojde ke změnám EETS a/nebo Mýtného
systému z důvodů změny Právních předpisů, nese v takovém případě každá ze Smluvních stran své
náklady související s takovou změnou.

Článek 7.
Poplatky spojené s EETS
7.1.

Poplatek za akceptaci. Poskytovatel EETS se zavazuje uhradit ŘSD do deseti (10) kalendářních dní
od podpisu této Smlouvy poplatek za akceptaci, a to ve výši a struktuře stanovené v Sazebníku ŘSD,
jehož znění platné ke dni uzavření této Smlouvy tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy. Úhrada poplatku
za akceptaci je podmínkou pro zahájení implementace na straně ŘSD.

7.2.

Poplatek za služby. Poskytovatel EETS je povinen hradit ŘSD poplatky za poskytování služeb
souvisejících s EETS dle této Smlouvy (náklady ŘSD vzniklé v souvislosti s EETS, tj. zejména
činnosti související s připojením OBE Uživatelů EETS k Mýtnému systému a další činnosti ŘSD,
které jsou nezbytné pro EETS dle této Smlouvy), a to formou pravidelného poplatku ve výši
stanovené v Sazebníku ŘSD, který je Přílohou č. 3 Smlouvy.

7.3.

Další poplatky. Pokud Poskytovatel EETS požádá ŘSD o provedení některé činnosti uvedené
v Sazebníku ŘSD, je povinen uhradit ŘSD související poplatek dle Sazebníku ŘSD.

7.4.

Sazebník ŘSD. Aktuální znění Sazebníku ŘSD ke dni uzavření této Smlouvy tvoří Přílohu č. 3 této
Smlouvy a zároveň je uveřejněno na webových stránkách Ministerstva dopravy České republiky
(www.mdcr.cz) a na webových stránkách Mýtného systému (www.mytocz.eu). Všechny změny
Sazebníku ŘSD budou uveřejněny tamtéž. ŘSD je oprávněno po dobu trvání této Smlouvy podle
svého uvážení jednostranně měnit výši poplatků, doplňovat Sazebník ŘSD o jednotlivé zpoplatněné
úkony a činnosti či tyto zpoplatněné úkony a činnosti ze Sazebníku ŘSD odebírat, přičemž se ŘSD
s Poskytovatelem EETS dohodlo, že při jakékoliv změně Sazebníku ŘSD nebude uzavírán dodatek
k této Smlouvě. Jakoukoliv změnu Sazebníku ŘSD je ŘSD povinno neprodleně Poskytovateli EETS
oznámit. Jakákoliv změna Sazebníku ŘSD je vůči Poskytovateli EETS účinná jeden měsíc po
uveřejnění změny na webových stránkách Ministerstva dopravy České republiky (www.mdcr.cz) a
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na webových stránkách Mýtného systému (www.mytocz.eu). V případě jakékoliv žádosti
Poskytovatele EETS o provedení činnosti, která podléhá poplatku uvedenému v Sazebníku ŘSD,
bude Poskytovateli EETS účtován poplatek platný ke dni, kdy Poskytovatel EETS doručil ŘSD
písemnou žádost o provedení zpoplatněné činnosti.
7.5.

Náhrada vynaložených nákladů. V případě, že Poskytovatel EETS požádá ŘSD o změnu Mýtného
systému či jinou činnost, jejíž provedení si vyžádá dodatečné náklady, a pro tuto činnost nebude
v Sazebníku ŘSD stanoven poplatek, je Poskytovatel EETS povinen uhradit ŘSD náklady
vynaložené na provedení této požadované činnosti. ŘSD sdělí Poskytovateli EETS na vyžádání
předběžný odhad takových nákladů, který však není závazný. Poskytovatel EETS je povinen uhradit
ŘSD náklady na základě písemného vyúčtování. ŘSD je oprávněno požadovat úhradu zálohy na
náklady do výše 50 % předběžného odhadu takových nákladů.

7.6.

Úhrada plateb. Platby dle tohoto článku Smlouvy budou uhrazeny Poskytovatelem EETS na základě
vyúčtování ŘSD. Bližší podmínky úhrady a splatnosti stanoví čl. 13. této Smlouvy.

7.7.

Neúspěšná akceptační procedura. V případě, že akceptační procedura nebude úspěšná z důvodů,
které nelze přičítat Poskytovateli EETS, a zároveň dojde k ukončení této Smlouvy, má ŘSD nárok
pouze na tu část poplatku za akceptaci, která odpovídá prokazatelně vynaloženým nákladům
na straně ŘSD. Zbylá část poplatku za akceptaci bude Poskytovateli EETS vrácena do 30 dnů ode
dne ukončení Smlouvy. V případě, že akceptační procedura nebude úspěšná z důvodů na straně
Poskytovatele EETS a bude nutné opakovat všechny nebo některé testy bude postupováno za
podmínek stanovených v Prohlášení, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

Článek 8.
Kvalita Výkazů o mýtném a poskytovaných služeb
8.1.

Kvalita Výkazu o mýtném. Závazné požadavky na kvalitu Výkazů o mýtném OBE, ze kterých pak
SEM generuje Mýtné transakce jsou uvedeny v Prohlášení, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

8.2.

Kvalita poskytovaných služeb. Závazné požadavky na kvalitu služeb SLA a příslušné KPI jsou
uvedeny v Prohlášení, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy.

Článek 9.
Zákaznický servis
9.1.

Odpovědnost za poskytování Zákaznického servisu. Poskytovatel EETS zajistí na své náklady
a odpovědnost poskytování kompletního Zákaznického servisu, nezbytného pro řádné poskytování
EETS, Uživatelům EETS.

9.2.

Rozsah součinnosti ŘSD. Poskytovatel EETS bere na vědomí, že není oprávněn využívat služby
poskytované ze strany ŘSD a/nebo Poskytovatele služby Mýtného v rámci Mýtného systému
provozovatelům Zpoplatněného vozidla a/nebo řidičům Zpoplatněného vozidla mimo režim EETS,
pokud to není výslovně stanoveno touto Smlouvou, Prohlášením a/nebo Právními předpisy.
Poskytovatel EETS ani Uživatelé EETS tak zejména nejsou oprávněni využívat distribuční síť
Mýtného systému (tj. kontaktní a distribuční místa Mýtného systému) či zákaznické služby
Mýtného systému (zejména zákaznickou telefonní linku a kontaktní e-mailovou adresu, výdej OBE,
servis OBE a vyřizování reklamací OBE). ŘSD nebude v rámci EETS poskytovat Uživatelům EETS
Zákaznický servis, a to ani na žádost Uživatele EETS. O této skutečnosti je Poskytovatel EETS
povinen všechny Uživatele EETS informovat.
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9.3.

Změna rozsahu součinnosti ŘSD. Rozsah součinnosti ŘSD dle odst. 9.2. této Smlouvy může být
změněn pouze za podmínky uzavření samostatného smluvního ujednání mezi Poskytovatelem
EETS a ŘSD a při splnění Prohlášení. Součástí takového smluvního ujednání bude rovněž stanovení
odměny ŘSD za poskytování případných dodatečných služeb Zákaznického servisu.

9.4.

Podpora Uživatelů EETS. Poskytovatel EETS poskytne na své náklady a odpovědnost podporu
Uživatelům EETS dle požadavků uvedených v čl. 5.8 Prohlášení.

Článek 10.
Výpadky Mýtného systému a EETS
10.1.

Informační povinnost. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně informovat způsobem
uvedeným v Příloze č. 4 této Smlouvy o jakémkoli plánovaném či zjištěném přerušení, výpadku či
omezení EETS nebo Mýtného systému, které se může dotknout druhé Smluvní strany. Poskytovatel
EETS má tuto informační povinnost rovněž vůči Uživatelům EETS, a to v rozsahu výpadku nebo
omezení, které mohou ovlivnit možnost využití EETS.

10.2.

Výpadek pokrytí EETS na straně Poskytovatele EETS. Poskytovatel EETS je povinen zajistit
nepřetržité poskytování EETS v Mýtném systému. V případě, že dojde k výpadku pokrytí Mýtného
systému službou EETS, je povinen obnovit poskytování EETS v Mýtném systému nejpozději
do šesti (6) měsíců od okamžiku výpadku EETS.V případě výpadku pokrytí Mýtného systému
službou EETS jsou Uživatelé EETS, resp. řidiči Zpoplatněných vozidel pohybujících
se po Zpoplatněné komunikaci, povinni provést před dalším pohybem po Zpoplatněné komunikaci
neprodleně na nejbližším distribučním či kontaktním místě standardní registraci v rámci Mýtného
systému, doplatit ŘSD dlužné Mýtné vzniklé od okamžiku výpadku EETS, a následně hradit Mýtné
některým z přípustných způsobů přímo ŘSD, a to až do řádného obnovení EETS. O takovém
trvajícím výpadku EETS a jeho důsledcích je proto Poskytovatel EETS povinen neprodleně
informovat Uživatele EETS.

10.3.

Přerušení, výpadek Mýtného systému. V případě přerušení či výpadku Mýtného systému ŘSD
přijme taková opatření, aby došlo bez zbytečného odkladu k obnovení jeho řádného provozu.
O výpadku Mýtného systému bude ŘSD neprodleně informovat Poskytovatele EETS, pakliže
v důsledku takového výpadku má dojít či dojde k přerušení předpisu Mýtného na straně ŘSD.
Do doby obnovení řádného provozu Mýtného systému, nebo do okamžiku přijetí jiného náhradního
řešení ŘSD umožní Zpoplatněným vozidlům Uživatelů EETS pohyb po Zpoplatněných
komunikacích a minimalizování prodlevy jejich pohybu po Zpoplatněných komunikacích, aniž by
tito Uživatelé EETS byli považováni za neplatiče Mýtného.

10.4.

Plán řízení rizik. Poskytovatel EETS je povinen v souladu s Právními předpisy zpracovat a následně
aktualizovat plán řízení rizik. Poskytovatel EETS se zavazuje takto zpracovaný a aktualizovaný plán
řízení rizik dodržovat.

10.5.

Společná rozhodnutí o opatření. Smluvní strany se zavazují neprodleně po výpadku EETS
či Mýtného systému společně projednat provedení vhodných opatření, která je nezbytné provést
za účelem zachování či obnovení řádného provozu EETS či Mýtného systému a která budou po dobu
výpadku EETS či Mýtného systému řešit pohyb Zpoplatněných vozidel Uživatelů EETS v Mýtném
systému. Dohodnutá opatření jsou pro obě Smluvní strany závazná.

10

Smlouva o poskytování evropské služby elektronického mýtného v rámci systému elektronického mýtného v České republice

Článek 11.
Povinnosti Poskytovatele EETS v rámci provozu Mýtného systému
11.1.

Povinnost vydávat OBE. Poskytovatel EETS je povinen zajistit, aby OBE, která vydává Uživatelům
EETS, plně odpovídala podmínkám této Smlouvy. Poskytovatel EETS je povinen zajistit poskytnutí
OBE pro každé Zpoplatněné vozidlo Uživatele EETS, pro které poskytuje EETS. Povinnost
poskytnutí OBE platí pro ta vozidla Uživatelů EETS,
a) která se pohybují po Zpoplatněné komunikaci,
b) pro která stanoví povinné vybavení OBE Právní předpisy.

11.2.

Identifikace a evidence OBE. Poskytovatel EETS je povinen ve vztahu k OBE vést veškeré evidence
a plnit informační povinnosti, předepsané Prohlášením. Poskytovatel EETS odpovídá ŘSD za
správnou identifikaci OBE Uživatelů EETS.

11.3.

Funkčnost OBE vydaných Poskytovatelem EETS. Poskytovatel EETS je povinen zajistit na své
náklady funkčnost jím vydaných OBE. Poskytovatel EETS zajišťuje dle potřeby zejména kontrolu,
přezkoušení, vyčištění, vyřazení poškozených, zabalení, distribuci a další činnosti související
s údržbou OBE.

11.4.

Vadná, poškozená, zničená a ztracená OBE. Poskytovatel EETS bude od Uživatelů EETS přijímat
a vyřizovat reklamace uplatněné ohledně jím vydaných OBE a neprodleně provádět výměnu
zničených, poškozených, vadných či jinak nefunkčních OBE za OBE bezvadná a funkční.
Poskytovatel EETS je povinen vést aktuální seznam vadných, poškozených, zničených a ztracených
OBE. Poskytovatel EETS je povinen Uživatele EETS instruovat o postupu pro případ nefunkčnosti
či ztráty OBE. V případě nefunkčnosti či ztráty OBE jsou Uživatelé EETS, resp. řidiči
Zpoplatněných vozidel pohybujících se po Zpoplatněné komunikaci povinni provést před dalším
pohybem po Zpoplatněné komunikaci neprodleně na nejbližším distribučním či kontaktním místě
standardní registraci v rámci Mýtného systému, doplatit ŘSD dlužné Mýtné vzniklé od okamžiku
ztráty funkčnosti či ztráty OBE, a následně hradit Mýtné některým z přípustných způsobů přímo
ŘSD, a to až do zprovoznění či náhrady OBE.

11.5.

Odpovědnost za nastavení OBE. Poskytovatel EETS odpovídá ŘSD za správnost dat uložených
v EETS a v OBE Uživatelů EETS, a to včetně správnosti údajů o Zpoplatněném vozidle nastavených
v OBE. Pochybení v datech uložených v EETS a/nebo v OBE Uživatelů EETS nezbavuje
Poskytovatele EETS povinnosti uhradit ŘSD vzniklé Souhrnné Mýtné.

Článek 12.
Vyúčtování a úhrada Souhrnného Mýtného
12.1.

Odpovědnost za úhradu Mýtného. Poskytovatel EETS je ŘSD odpovědný za řádnou úhradu
Mýtného, jež vzniklo užitím Zpoplatněných komunikací Zpoplatněnými vozidly Uživatelů EETS.
Poskytovatel EETS je povinen uhradit toto Mýtné ŘSD formou Souhrnného Mýtného,
a to způsobem a v termínech uvedených v této Smlouvě. Poskytovatel EETS je povinen uhradit
Souhrnné mýtné bez ohledu na to, zda obdržel příslušné platby od Uživatelů EETS.

12.2.

Vyúčtování Poskytovatele EETS Uživatelům EETS. Poskytovatel EETS je povinen ve vyúčtování
Uživatelům EETS oddělit poplatky za jím poskytované služby a vzniklé Mýtné. Mýtné je
Poskytovatel EETS povinen rozdělit podle jednotlivých kategorií Mýtného, které jsou blíže
specifikovány v čl. 2.5 Prohlášení. Poskytovatel EETS je povinen Uživateli EETS poskytovat výpis
Mýtných transakcí, v němž uvede alespoň údaje o čase, místu vzniku Mýtného a o jeho konkrétní
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skladbě, není-li mezi Poskytovatelem EETS a Uživatelem EETS dohodnut jiný rozsah těchto údajů.
12.3.

Souhrnné Mýtné. Poskytovatel EETS je povinen v souladu s § 22c odst. 4 písm. b) Zákona
o pozemních komunikacích hradit vždy za každý uplynulý měsíc ŘSD Souhrnné Mýtné, jež vzniklo
užitím Zpoplatněných komunikací Zpoplatněnými vozidly všech Uživatelů EETS. V případě
prodlení s úhradou Mýtného Poskytovatel EETS bere na vědomí právo ŘSD zablokovat
Poskytovatele OBE. V SEM budou zamítnuty všechny Mýtné transakce generované z Výkazů
o mýtném od všech Uživatelů EETS zablokovaného Poskytovatele EETS, a to počínaje 4. (čtvrtým)
kalendářním dnem po splatnosti. Poskytovatel EETS musí neprodleně tuto skutečnost sdělit všem
jemu příslušným Uživatelům EETS a upozornit je, že pro použití zpoplatněných komunikací v ČR
mají za povinnost zajistit si OBU ŘSD.

12.4.

Předpis a vypořádání Mýtného. Předpis a vypořádání Mýtného budou prováděny způsobem
popsaným v Prohlášení.

12.5.

Potvrzení o přijetí. Každá Smluvní strana je povinna potvrdit přijetí dokumentu zasílaného
elektronicky. Parametry a podmínky vzájemné elektronické a jiné komunikace jsou na základě
dohody obou Smluvních stran stanoveny v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Článek 13.
Obecné ustanovení k platbám
13.1.

DPH. Pro případ, že bude k Mýtnému nebo jakékoli úhradě dle této Smlouvy v souladu s Právními
předpisy účtována DPH, bude tato stanovena ve výši odpovídající platným a účinným Právním
předpisům ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění.

13.2.

Splatnost daňových dokladů. Faktury - daňové doklady vystavené Smluvními stranami dle této
Smlouvy budou mít splatnost třicet (30) kalendářních dnů od jejich vystavení.

13.3.

Způsob platby. Veškeré platby mezi Smluvními stranami dle této Smlouvy budou probíhat výlučně
bezhotovostním převodem v české měně (případně v EUR za podmínek dle odst. 13.4. této Smlouvy
nebo jsou-li tyto platby vyčísleny v EUR v Sazebníku ŘSD, jehož znění platné ke dni uzavření této
Smlouvy tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy), a to na účet druhé Smluvní strany, který bude uveden na
faktuře. Pakliže na faktuře nebude účet Smluvní strany uveden, platí pro příslušnou platbu účet
Smluvní strany uvedený v záhlaví této Smlouvy.

13.4.

Přechod na EUR. V případě, že v České republice dojde k zavedení EUR jakožto úřední měny České
republiky, bude k takovému okamžiku stanovenému příslušným právním předpisem proveden
přepočet všech částek stanovených v korunách českých na EUR, a to podle úředně stanoveného
směnného kursu. Veškeré platby budou ode dne zavedení EUR, jakožto úřední měny České
republiky, nadále hrazeny pouze v EUR.

13.5.

Úrok z prodlení. V případě jakéhokoliv prodlení s úhradou splatné částky podle této Smlouvy
je věřitel oprávněn požadovat na dlužníkovi úrok z prodlení ve výši stanovené Právními předpisy.

13.6.

Započtení pohledávek. Možnosti započtení pohledávek vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou či
na jejím základě se řídí ustanovením § 42 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně sjednávají,
že oproti pohledávkám na Souhrnné Mýtné či slevu na Mýtném není započtení přípustné.

13.7.

Postoupení pohledávek ŘSD. ŘSD je oprávněno postoupit jakoukoli pohledávku za Poskytovatelem
EETS vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou či na jejím základě, a to i jen její část, na kteroukoliv
třetí osobu, a to bez předchozího souhlasu Poskytovatele EETS.
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13.8.

Postoupení pohledávek Poskytovatele EETS. Poskytovatel EETS není oprávněn bez předchozího
písemného souhlasu ŘSD žádnou pohledávku za ŘSD vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou či na
jejím základě postoupit na kteroukoliv třetí osobu.

13.9.

Zástava pohledávek. Poskytovatel EETS není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu ŘSD
žádnou pohledávku za ŘSD vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou či na jejím základě zastavit
ve prospěch kterékoliv třetí osoby.

Článek 14.
Mýtné, sleva na Mýtném
14.1.

Výše Mýtného. Pro určení výše Souhrnného Mýtného účtovaného ŘSD Poskytovateli EETS
a pro stanovení výše Mýtného účtovaného Poskytovatelem EETS jednotlivým Uživatelům EETS,
je rozhodná výše Mýtného a způsob jeho výpočtu stanovený Právními předpisy účinnými ke dni
uskutečnění Mýtné transakce.

14.2.

Sleva na Mýtném. Poskytovatel EETS je povinen Uživatele EETS instruovat, že pokud některému
Uživateli EETS vznikne v souladu s Právními předpisy právo na dodatečnou slevu na Mýtném,
může toto právo u ŘSD uplatnit výlučně prostřednictvím Poskytovatele EETS, a to ve výši a
způsobem, který je stanoven v Právních předpisech. Poskytovatel EETS poskytne ŘSD spolu
s uplatněním nároku veškeré údaje a doklady příslušného Uživatele EETS, stanovené Právními
předpisy a nezbytné pro výpočet slevy na Mýtném za kalendářní rok, za nějž má být sleva poprvé
poskytnuta, a je povinen bez zbytečného prodlení oznamovat ŘSD změny těchto údajů nebo
dokladů. Tyto údaje a doklady zašle Poskytovatel EETS ŘSD [viz. Příloha č. 4].

14.3.

Postup při vyřizování slevy na Mýtném. ŘSD ve lhůtě a způsobem stanoveným Právními předpisy
ověří, zda v případech deklarovaných Poskytovatelem EETS vznikl nárok na slevu na Mýtném
a vypočte výši této slevy pro jednotlivá Zpoplatněná vozidla Uživatelů EETS.

14.4.

Vyplacení slevy na Mýtném Poskytovateli EETS. ŘSD informuje Poskytovatele EETS [viz Příloha
č. 4] o výši slevy na Mýtném pro jednotlivá Zpoplatněná vozidla Uživatelů EETS a vyzve
Poskytovatele EETS ke sdělení bankovních účtů příslušných Uživatelů EETS, na které bude částka
odpovídající slevě vyplacena. Částka může být vyplacena na účet Poskytovatele EETS pouze
v případě, že Poskytovatel EETS doloží odpovídající plnou moc vystavenou příslušným Uživatelem
EETS. V případě, že se jedná o Uživatele EETS, jenž má sídlo, místo podnikání, nebo registraci
vozidla v České republice, Poskytovatel EETS bere na vědomí, že do částky odpovídající slevě pro
vyplacení budou započteny veškeré v tu dobu platné exekuční příkazy daného Uživatele EETS, tj.
exekuční případy, které ke dni vypočtení slevy nabyly právní moci.

14.5.

Reklamace slevy na Mýtném. Případné reklamace slevy na Mýtném Uživatelů EETS uplatňuje
u ŘSD Poskytovatel EETS. V případě úspěšné reklamace slevy na Mýtném se při vyplacení této
slevy postupuje obdobně dle odst. 14.3. a 14.4. této Smlouvy.

Článek 15.
Enforcement
15.1.

Kontroly. V případě neshody parametrů vozidla s parametry uloženými v OBE Uživatele EETS,
chybějící nebo nekomunikující OBE Uživatele EETS s Mýtným systémem, je tato informace ŘSD
předávána Kontrolnímu orgánu, který je oprávněn zastavit vozidlo kteréhokoli Uživatele EETS,
provést kontrolu zda se jedná o mýtný přestupek a uložit Uživateli EETS pokutu či učinit jiné
13

Smlouva o poskytování evropské služby elektronického mýtného v rámci systému elektronického mýtného v České republice

omezující opatření v souladu s Právními předpisy. V případech, kdy ŘSD chybí údaje o mýtném
přestupci, vyžádá si elektronickou cestou informace od Poskytovatele EETS dle ČSN EN ISO
12855, přičemž Poskytovatel EETS je povinen požadované údaje neprodleně poskytnout.
Poskytovatel EETS je povinen informovat Uživatele EETS o této skutečnosti, o povinnostech řidičů
Zpoplatněných vozidel při pohybu na Zpoplatněných komunikacích a v průběhu kontroly, které
vyplývají z Právních předpisů, a o sankcích za porušení Právních předpisů v oblasti právní úpravy
Mýtného.

Článek 16.
Další práva a povinnosti ŘSD
16.1.

Kontrola. ŘSD je oprávněno provádět kontrolu plnění povinností Poskytovatele EETS vyplývajících
z této Smlouvy nebo Právních předpisů upravujících EETS nebo z Prohlášení. Za tím účelem je
ŘSD oprávněno si od Poskytovatele EETS vyžádat potřebné dokumenty a Poskytovatel EETS je
povinen tyto dokumenty poskytnout do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti.

16.2.

Podpůrný servis pro Poskytovatele EETS. ŘSD se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy vést
v provozu telefonní linku („hot-line“) na čísle [•], na které bude Poskytovateli EETS v pracovních
dnech od [•] hod. do [•] hod. poskytovat ŘSD dostupné informace, které jsou nezbytné pro
poskytování EETS Poskytovatelem EETS. Poskytovatel EETS bere na vědomí, že tato telefonní
linka neslouží pro potřeby Uživatelů EETS, a z uvedeného důvodu se zavazuje spojení na tuto
telefonní linku Uživatelům EETS neposkytovat.

Článek 17.
Další práva a povinnosti Poskytovatele EETS
17.1.

Odborná péče. Poskytovatel EETS je povinen plnit povinnosti, vyplývající z této Smlouvy nebo
z Prohlášení, a poskytovat EETS s odbornou péčí.

17.2.

Povinnosti stanovené Právními předpisy. Poskytovatel EETS je při plnění této Smlouvy
a poskytování EETS povinen dodržovat podmínky a plnit povinnosti stanovené Právními předpisy.
Poskytovatel EETS je povinen na vyžádání ŘSD doložit plnění jakékoli povinnosti vyplývající
z Právních předpisů, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti.

17.3.

Další povinnosti. Další povinnosti Poskytovatele EETS, případně konkretizace povinností
upravených touto Smlouvou, jsou závazně uvedeny v Prohlášení, které tvoří Přílohu č. 1 této
Smlouvy.

17.4.

Součinnost. Poskytovatel EETS je povinen poskytnout ŘSD veškerou potřebnou součinnost
při kontrole správnosti ŘSD evidovaných údajů.

17.5.

Oddělené účtování. Účetní systém Poskytovatele EETS musí být vždy oddělen od účetního systému
ŘSD. Poskytovatel EETS je povinen účtovat o EETS odděleně od účtů týkajících se jakékoliv jeho
jiné činnosti.

17.6.

Zabezpečení. Poskytovatel EETS je povinen zabezpečit veškeré prvky jím poskytované EETS před
podvodem či zneužitím, a zajistit ochranu údajů, které v souvislosti s poskytováním EETS obdržel,
uchovává nebo zpracovává.

17.7.

Loga. Veškerá loga, domény, ochranné známky, vzory a barevná provedení pro označení Mýtného
systému a jeho prezentaci je Poskytovatel EETS oprávněn použít pouze na základě předchozího
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písemného souhlasu ŘSD.
17.8.

Využití podkladů. Poskytovatel EETS smí používat podklady předané mu ŘSD pouze k plnění účelu
této Smlouvy. Jakékoli jiné použití vyžaduje předchozí písemný souhlas ŘSD. Veškeré podklady,
které byly předány Poskytovateli EETS ze strany ŘSD, zůstávají v majetku ŘSD a budou mu
Poskytovatelem EETS na první výzvu vydány, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne
obdržení výzvy.

17.9.

Využití OBE pro jiné účely než poskytování EETS. Poskytovatel EETS je oprávněn používat
či využívat jím vydaná OBE pouze pro takové další účely a služby, které neodporují Právním
předpisům.

17.10. Sdružení. Pokud je Poskytovatel EETS tvořen sdružením několika subjektů, jsou tyto subjekty vůči
ŘSD při plnění této Smlouvy zavázány společně a nerozdílně.
17.11. Subdodavatel. Poskytovatel EETS je oprávněn využít pro EETS subdodavatele, odpovídá však
za jeho (jejich) činnost tak, jako by tuto činnost vykonával sám.

Část IV.
Společná ustanovení
Článek 18.
Ochrana osobních údajů
18.1.

Základní zásady postupu Poskytovatele EETS. Veškeré činnosti Poskytovatele EETS v souvislosti
s plněním této Smlouvy a poskytováním EETS Uživatelům EETS musí být v souladu s Právními
předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Veškeré evidence a seznamy vedené dle této
Smlouvy nebo na základě Právních předpisů upravujících EETS musí být vedeny a s údaji v nich
obsaženými musí být nakládáno v souladu se Zákonem o zpracování osobních údajů, Směrnicí
o soukromí a elektronických komunikacích, Nařízením o zpracování osobních údajů a v souladu
s dalšími relevantními Právními předpisy.

18.2.

Informační povinnost. Poskytovatel EETS je povinen při uzavírání smluv s Uživateli EETS
o poskytování EETS tyto Uživatele EETS řádně informovat o zpracování jejich osobních údajů
a o právech plynoucích z Právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Článek 19.
Smluvní pokuty
19.1.

Smluvní pokuty za porušení SLA. ŘSD je oprávněno uplatnit vůči Poskytovateli EETS nárok na
smluvní pokutu v případech a ve výši stanovené v Příloze č. 5 této Smlouvy.

19.2.

Porušení ochrany důvěrných informací. Poruší-li Poskytovatel EETS povinnost stanovenou v odst.
23.4. této Smlouvy, tzn., zpřístupní-li důvěrné informace neoprávněně třetí osobě, je ŘSD
oprávněno požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500 000 Kč, a to za každý takový případ
porušení dané povinnosti.

19.3.

Porušení povinnosti doložit bankovní záruku. Poruší-li Poskytovatel EETS povinnost předložit
řádně a včas záruční listinu, je ŘSD oprávněno požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 %
z hodnoty poslední vystavené bankovní záruky, nejméně však ve výši 10 000 Kč, a to za každý i
započatý den, kdy trvá porušení této povinnosti.
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19.4.

Důsledky vzniku nároku. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným
uhrazením nezanikne povinnost Smluvní strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní
pokutou, a Smluvní strana tak bude i nadále povinna ke splnění takovéto povinnosti. Vznikem
povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok druhé Smluvní
strany na náhradu škody v plné výši ani na případné odstoupení od této Smlouvy. Odstoupením od
Smlouvy již vzniklý nárok na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.

19.5.

Splatnost. Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení písemného
oznámení o jejím uplatnění.

19.6.

Započtení. Ohledně započtení nároku na smluvní pokutu platí obdobně odst. 13.6. této Smlouvy.

Článek 20.
Bankovní záruka
20.1.

Vystavení bankovní záruky. Poskytovatel EETS se zavazuje ŘSD poskytnout na své náklady dle
níže uvedených podmínek bankovní záruku za dodržení smluvních podmínek této Smlouvy. Vzor
bankovní záruky je přílohou č. 6 Prohlášení. Vystavení bankovní záruky doloží Poskytovatel EETS
ŘSD originálem záruční listiny vystavené bankou, která splňuje požadavky uvedené v odst. 20. 2.
této Smlouvy, ve prospěch ŘSD jako výlučně oprávněného. Bankovní záruka musí být vystavena
jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na první
výzvu ŘSD. Banka se v bankovní záruce zaručí za Poskytovatele EETS:
a) po dobu prvního roku poskytování EETS dle této Smlouvy minimálně do výše 10 000 000 Kč,
případně ekvivalentu této částky v EUR1, a
b) po uplynutí prvního roku poskytování EETS dle této Smlouvy a dále vždy po uplynutí každého
dalšího roku poskytování EETS vždy minimálně do výše částky odpovídající dvojnásobku
průměrné měsíční výše Souhrnného Mýtného uhrazeného Poskytovatelem EETS ŘSD v
předcházejících 12 měsících, v Kč, případně ekvivalentu této částky v EUR.

20.2.

Banka. Za banku, splňující parametry potřebné pro relevantní vystavení kterékoliv bankovní záruky
v souladu s touto Smlouvou, případně obnovení takové bankovní záruky, bude považována pouze
banka, která (kumulativně):

a) bude mít sídlo v Evropské unii a
b) bude mít platné povolení působit na území některého členského státu Evropské unie jako banka.
Poskytovatel EETS je oprávněn předložit rovněž společnou bankovní záruku více bank, v takovém
případě však musí všechny takové banky splňovat podmínky uvedené v tomto odstavci Smlouvy
a všechny banky musí být z bankovní záruky vůči ŘSD zavázány společně a nerozdílně.
20.3.

Předložení záruční listiny. Poskytovatel EETS je povinen předat originál záruční listiny k bankovní
záruce splňující požadavky tohoto článku Smlouvy ŘSD nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních
dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Bankovní záruka musí být vystavena v českém jazyce,
případně v úředním jazyce některého státu Evropské unie s úředním překladem do českého jazyka.
Bankovní záruka musí být vystavena v korunách českých, případně v EUR.

1

Pokud bude částka stanovena v EUR, bude na CZK přepočtena ke dni vystavení bankovní záruky, a to aktuálním
směnným kurzem České národní banky (dále jen „ČNB“). Následně bude částka stanovená v EUR přepočítávána každý
kalendářní rok trvání pojištění dle směnného kurzu vyhlášeného ČNB ke dni 1. ledna příslušného kalendářního roku.
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20.4.

Forma a obsah. Bankovní záruka bude zřízena v souladu s ustanoveními Právních předpisů,
a to formou záruční listiny vystavené výhradně ve prospěch ŘSD jako oprávněného.

20.5.

Platnost a účinnost. Bankovní záruka musí být udržována v platnosti a účinnosti po celou dobu
trvání této Smlouvy, a to až do vypořádání všech závazků z této Smlouvy. Bankovní záruka musí
být vystavena vždy nejméně na dobu dvanácti (12) měsíců. Bankovní záruka musí být opakovaně
za stejných podmínek obnovována či znovu vystavována, a to vždy alespoň na dobu dvanácti (12)
měsíců. Poskytovatel EETS se zavazuje předložit ŘSD novou bankovní záruku vždy nejpozději
čtrnáct (14) kalendářních dnů před vypršením předchozí bankovní záruky. Nová (či obnovená)
bankovní záruka musí vždy splňovat veškeré podmínky uvedené v tomto článku Smlouvy. Při
prodlužování bankovní záruky nesmí nastat okamžik, kdy by nebyla ve prospěch ŘSD platně a
účinně vystavena bankovní záruka.

20.6.

Uplatnění bankovní záruky. ŘSD je oprávněno bankovní záruku uplatnit v případě, že Poskytovatel
EETS neuhradí ŘSD vyúčtované Souhrnné Mýtné ani do patnácti (15) kalendářních dní po
splatnosti a/nebo řádně a včas neuhradí ŘSD vyúčtovanou smluvní pokutu, a/nebo vyúčtovaný
nárok na náhradu škody podle této Smlouvy a/nebo jakoukoli jinou platbu Poskytovatele EETS dle
této Smlouvy. ŘSD je oprávněno uplatnit bankovní záruku i po ukončení poskytování služby EETS
Poskytovatelem EETS, a to až do vypořádání všech nároků vzniklých v souvislosti s touto
Smlouvou.

20.7.

Plnění z bankovní záruky. Z bankovní záruky musí vyplývat závazek banky uhradit ŘSD
požadovanou částku do zaručené výše v případě, že ŘSD doručí bance písemnou žádost o vyplacení
příslušné částky, podepsanou osobou oprávněnou jednat za ŘSD, přičemž pravost podpisu musí být
úředně ověřena. Písemná žádost musí obsahovat alespoň:

a) identifikaci ŘSD, Poskytovatele EETS, této Smlouvy a bankovní záruky,
b) specifikaci výše nároku ŘSD a právního titulu takového nároku včetně odkazu na příslušné
ustanovení této Smlouvy, z něhož příslušný nárok vyplývá,
c) konkrétní důvod vzniku uplatněného nároku.
20.8.

Změna bankovní záruky dohodou. Smluvní strany se mohou během doby trvání této Smlouvy
písemně dohodnout na aktualizaci či změně obsahu bankovní záruky, případně její nahrazení
bankovní zárukou jiné banky. Aktualizovaná či nově předložená bankovní záruka musí však vždy
splňovat podmínky tohoto článku Smlouvy.

20.9.

Obnovení v případě čerpání bankovní záruky. Poskytovatel EETS se zavazuje zajistit vystavení
nové či obnovené bankovní záruky odpovídající tomuto článku Smlouvy a ve výši stanovené dle
odst. 20. 1. této Smlouvy, a to i opakovaně, vystavené vždy na dobu dvanácti (12) měsíců,
a předložit jí ŘSD rovněž v případě, že dojde k vyčerpání nebo byť i jen částečnému čerpání
dosavadní bankovní záruky, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od tohoto vyčerpání nebo
částečného čerpání.

20.10. Náklady. Poskytovatel EETS nemá nárok na úhradu nákladů spojených se sjednáním, vystavením,
změnami a doručením bankovní záruky a s jejím případným budoucím obnovováním
či udržováním.
20.11. Vrácení. ŘSD je povinno vrátit Poskytovateli EETS kteroukoliv bankovní záruku (záruční listinu)
vždy oproti předložení nové či obnovené bankovní záruky (záruční listiny) odpovídající tomuto
článku Smlouvy, a pakliže před tímto dnem uplatnilo právo na plnění z bankovní záruky,
pak do deseti (10) kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného plnění, kterým je vyčerpána celá
částka, na kterou je bankovní záruka vystavena. ŘSD je povinno vrátit Poskytovateli EETS
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bankovní záruku (záruční listinu) rovněž nejpozději do deseti (10) kalendářních dnů ode dne
ukončení poskytování služeb EETS Poskytovatelem EETS a vypořádání všech závazků z této
Smlouvy, a pakliže před tímto dnem uplatnilo právo na plnění z bankovní záruky, pak do deseti
(10) kalendářních dnů ode dne obdržení příslušného plnění.

Článek 21.
Odpovědnost za škodu
21.1.

Odpovědnost za škodu. Smluvní strana, která porušila některou svoji povinnost vyplývající z této
Smlouvy, odpovídá druhé Smluvní straně za škodu, která jí tím vznikla.

21.2.

Ukončení Smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že nárok na náhradu škody ukončením
Smlouvy nezaniká.

21.3.

Splatnost. Nárok na náhradu škody je splatný třicet (30) kalendářních dnů od doručení písemného
oznámení oprávněné strany o jeho uplatnění.

21.4.

Započtení. Ohledně započtení nároku na náhradu škody platí obdobně odst. 13. 6. této Smlouvy.

Článek 22.
Vznik a zánik Smlouvy
22.1.

Nabytí účinnosti. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami.
Smlouva nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst.
1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění
Smlouvy zajistí ŘSD.

22.2.

Doba trvání. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

22.3.

Zrušení dohodou. Tato Smlouva může být zrušena dohodou Smluvních stran v písemné formě,
přičemž účinky zrušení této Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě.
Nebude-li takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavření takovéto
dohody.

22.4.

Odstoupení ŘSD. ŘSD je oprávněno odstoupit od této Smlouvy pouze v těchto případech:

a) Poskytovateli EETS bude odňato oprávnění k poskytování služeb EETS,
b) Poskytovatel EETS nesplňuje některou z podmínek uvedených v Prohlášení,
c) Poskytovatel EETS, resp. alespoň jeden člen sdružení Poskytovatele EETS vstoupí do likvidace,
d) pravomocným rozhodnutím příslušného soudu bude potvrzeno, že je Poskytovatel EETS,
resp. alespoň jeden člen sdružení Poskytovatele EETS v úpadku,
e) Poskytovatel EETS je v prodlení s doložením bankovní záruky odpovídající povinnostem
Poskytovatele EETS uvedeným v čl. 20. této Smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
f) Poskytovatel EETS je v prodlení s úhradou Souhrnného Mýtného po dobu delší než 1 měsíc,
g) Poskytovatel EETS je v prodlení s úhradou jiné platby dle této Smlouvy po dobu delší než 3 měsíce,
h) dojde k takové podstatné změně Právních předpisů, kterou dojde ke zrušení či takové podstatné
změně právní úpravy EETS, v důsledku které nebude možné pokračovat v plnění této Smlouvy,
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i) dojde k ukončení činnosti Mýtného systému.
22.5.

Odstoupení Poskytovatele EETS. Poskytovatel EETS je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze
v těchto případech:
a) Poskytovateli EETS bude odňato oprávnění k poskytování služeb EETS,
b) Poskytovatel EETS, resp. alespoň jeden člen sdružení Poskytovatele EETS vstoupí do likvidace,
c) pravomocným rozhodnutím příslušného soudu bude potvrzeno, že je Poskytovatel EETS,
resp. alespoň jeden člen sdružení Poskytovatele EETS v úpadku,
d) dojde k takové podstatné změně Právních předpisů, kterou dojde ke zrušení či takové podstatné
změně právní úpravy EETS, v důsledku které nebude možné pokračovat v plnění této Smlouvy.
e) Poskytovatel EETS ukončí svou činnost.

22.6.

Účinky odstoupení. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti doručením písemného oznámení
o odstoupení druhé Smluvní straně, případně pozdějším dnem uvedeným v písemném oznámení
o odstoupení od Smlouvy.

22.7.

Vracení plnění pro případ odstoupení. Smluvní strany sjednávají, že v případě odstoupení od této
Smlouvy nebudou mít Smluvní strany povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před
odstoupením od Smlouvy, pokud tato Smlouva výslovně nestanoví jinak.

22.8.

Výpověď Smlouvy. ŘSD je oprávněno tuto Smlouvu vypovědět z týchž důvodů, pro které
je oprávněno od této Smlouvy odstoupit. Poskytovatel EETS je oprávněn tuto Smlouvy vypovědět
kdykoliv bez udání důvodu.

22.9.

Formální náležitosti. Každá výpověď dle této Smlouvy musí být učiněna písemnou formou, musí
být doručena druhé Smluvní straně a v případě výpovědi ze strany ŘSD musí obsahovat uvedení
výpovědního důvodu a konkrétní popis skutečností, které vznik výpovědního důvodu zakládají.

22.10. Výpovědní doba. Výpovědní doba činí tři (3) měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního
měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně.
22.11. Důsledky ukončení účinnosti této Smlouvy. K okamžiku ukončení účinnosti této Smlouvy dochází
v Mýtném systému k zneplatnění (tj. zablokování) OBE Uživatelů EETS a Zpoplatněná vozidla
Uživatelů EETS se od tohoto okamžiku nadále nepovažují za vozidla využívající EETS. Řidiči
takových Zpoplatněných vozidel jsou proto před dalším pohybem po Zpoplatněné komunikaci
povinni provést neprodleně na nejbližším distribučním či kontaktním místě standardní registraci
v rámci Mýtného systému, doplatit ŘSD dlužné Mýtné, které přirostlo od okamžiku zneplatnění
OBE a následně hradit Mýtné některým z přípustných způsobů přímo ŘSD. O ukončení účinnosti
této Smlouvy a jeho důsledcích je proto Poskytovatel EETS povinen neprodleně informovat
Uživatele EETS.

Článek 23.
Závěrečná ustanovení
23.1.

Jazyk. Veškerá komunikace podle této Smlouvy a v souvislosti s ní bude probíhat v českém jazyce;
komunikace na pracovní úrovni může se souhlasem ŘSD probíhat v anglickém či jiném jazyce.

23.2.

Vzájemné informování. Smluvní strany se zavazují vzájemně se písemně informovat o všech
podstatných skutečnostech, o nichž se dozví a které zároveň mohou mít podstatný vliv na plnění
povinností vyplývajících z této Smlouvy.
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23.3.

Obchodní tajemství. Smluvní strany shodně konstatují, že obsah této Smlouvy, jakož informace,
které si vzájemně poskytly před jejím uzavřením, netvoří obchodní tajemství ve smyslu Právních
předpisů, ani nejsou důvěrné, s výjimkou odst. 23.4. této Smlouvy, ledaže by tak určila některá
ze Smluvních stran písemným oznámením druhé straně, přičemž takové oznámení musí obsahovat
dostatečné odůvodnění. Poskytovatel EETS dále bere na vědomí, že bude na základě uzavření této
Smlouvy zahrnut do veřejně dostupného seznamu všech poskytovatelů EETS, s nimiž má ŘSD
uzavřenou smlouvu.

23.4.

Důvěrné informace. Veškeré dokumenty, listiny, plány, výkresy náčrty, programy, data a informace
týkající se provozu a údržby Mýtného systému, jakož i veškeré další informace, které se
Poskytovatel EETS dozví v souvislosti s touto Smlouvou, jejichž uveřejnění či jiné poskytnutí
veřejnosti nebo orgánům státní správy a samosprávy, soudům nebo jiným veřejným orgánům není
vyžadováno Právními předpisy, budou považovány Poskytovatelem EETS za důvěrné
a Poskytovatel EETS není oprávněn tyto důvěrné informace zpřístupnit třetí osobě. Za tyto důvěrné
informace nebudou považovány informace, které:

a) jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná
přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené Právními předpisy)
či smluvní povinnosti; nebo
b) jsou poskytnuty Poskytovateli EETS třetí osobou nijak nezúčastněnou na výstavbě, provozu nebo
údržbě Mýtného systému, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím
osobám.
Poskytovatel EETS se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu ŘSD:
a) neužije tyto důvěrné informace pro jiné účely než pro účely poskytování EETS a splnění povinností
podle této Smlouvy, zejména je neužije pro účely obdržení zakázky na poskytování jiných služeb
či pro potřeby jakýchkoliv projektů třetích osob;
b) neuveřejní ani jinak neposkytne tyto důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma osob zúčastněných
na realizaci dodávek nebo provozu Mýtného systému. Těmto osobám však může být důvěrná
informace poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém je potřebují znát k činnosti, jíž se podílejí na
vybudování Mýtného systému či poskytování služeb souvisejících s jeho provozem, pokud budou
zavázáni udržovat takovou informaci v tajnosti, jako by byly stranou této Smlouvy.
Pokud bude jakýkoli orgán státní správy a samosprávy, soud či jiný veřejný orgán vyžadovat
poskytnutí jakékoli důvěrné informace podle tohoto odstavce, oznámí Poskytovatel EETS takovou
skutečnost okamžitě písemně ŘSD. Závazky Poskytovatele EETS podle tohoto odstavce trvají
i po ukončení této Smlouvy.
23.5.

Doručování. Právní účinky doručení jakékoli písemnosti doručované v souvislosti s touto Smlouvou
či na jejím základě nastávají pouze tehdy, je-li tato písemnost odesílatelem či odesílatelem
pověřeným provozovatelem poštovních služeb osobně předána jejímu adresátovi, nebo je-li tato
písemnost doručena jejímu adresátovi formou doporučeného dopisu odeslaného prostřednictvím
držitele poštovní licence nebo zvláštní poštovní licence ve smyslu zákona č. 29/2000 Sb., o
poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nebo je-li tato
písemnost doručena jejímu adresátovi elektronicky ve formě datové zprávy, opatřené uznávaným
elektronickým podpisem či označené uznávanou elektronickou značkou ve smyslu zákona č.
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších
předpisů. Při doručování prostřednictvím osobního předání nastávají účinky doručení okamžikem
písemného potvrzení adresáta o přijetí doručované písemnosti. Při doručování prostřednictvím
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doporučeného dopisu nastávají účinky doručení okamžikem přijetí doručované písemnosti
adresátem od poštovního doručovatele dle platných poštovních podmínek uveřejněných na základě
zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Doporučený dopis je třeba adresovat vždy na adresu adresáta uvedenou v této Smlouvě.
Tato doručovací adresa může být změněna pouze písemným oznámením doručeným druhé Smluvní
straně. Při doručování elektronicky ve formě datové zprávy nastávají účinky doručení okamžikem
odeslání elektronického potvrzení o doručení datové zprávy. Datovou zprávu je třeba adresovat
vždy na elektronickou adresu adresáta, přičemž u ŘSD se jedná o adresu [•]@rsd.cz
a u Poskytovatele EETS se jedná o adresu [•]@[•]. Tato elektronická adresa může být adresátem
změněna pouze písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně. Pro doručování jiných
poštovních zásilek než písemností platí toto ustanovení této Smlouvy obdobně.
23.6.

Kontaktní osoby. Seznam kontaktních osob (komunikační matice) je obsažen v Příloze č. 4 této
Smlouvy. O změnách kontaktních osob se budou Smluvní strany bez zbytečného odkladu vždy
informovat, aniž by však taková změna vyžadovala uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.

23.7.

Řídící právní předpisy. Právní vztahy z této Smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména
Zákonem o pozemních komunikacích.

23.8.

Oddělitelnost. Jestliže některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným nebo se stane
ve vztahu Smluvních stran jinak neúčinným, neznamená neplatnost ani neúčinnost tohoto
ustanovení neplatnost ani neúčinnost této Smlouvy jako celku ani jednotlivých jejích jiných
ustanovení, pokud lze takové neplatné či neúčinné ustanovení oddělit v souladu s Právními předpisy
od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu poté,
co důvod takovéto neplatnosti či neúčinnosti zjistí, nahradí na základě vzájemných jednání
zahájených kteroukoli z nich takovéto neplatné nebo neúčinné ustanovení jiným platným a účinným
ustanovením, které bude nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního neplatného či
neúčinného ustanovení.

23.9.

Řešení sporů. Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání všech sporů
smírnou cestou. V případě sporů týkajících se obsahu Smlouvy nebo práv a povinností
z ní vyplývajících, či uzavření dodatků či nového smluvního ujednání k EETS, se Smluvní strany
přednostně obrátí se žádostí o vyjádření na Smírčí orgán. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení
§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že
všechny spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, a které se nepodaří vyřešit
přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy, přičemž místně příslušným
soudem prvního stupně je soud, v jehož obvodu má sídlo ŘSD.

23.10. Počet stejnopisů. Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž ŘSD obdrží tři (3)
stejnopisy a Poskytovatel EETS obdrží dva (2) stejnopisy.
23.11. Přílohy. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tyto přílohy:
a) Příloha č. 1 - Prohlášení o systému elektronického mýtného v České republice
b) Příloha č. 2 - Síť Zpoplatněných komunikací
c) Příloha č. 3 - Sazebník ŘSD
d) Příloha č. 4 - Parametry vzájemné komunikace
e) Příloha č. 5 - Smluvní pokuty
f) Příloha č. 6 - Výpis z příslušného rejstříku, ve kterém je Poskytovatel EETS zapsán (obchodní
rejstřík apod.)
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23.12. Okolnosti uzavření Smlouvy. Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá
svobodně a vážně, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy
všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
V Praze dne ____________________

V [•] dne ____________________

_______________________________
Ředitelství silnic a dálnic ČR

_________________________________
[•]

[•]
[•]

[•]
[•]
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