PŘÍLOHA A5 PROHLÁŠENÍ O SYSTÉMU ELEKTRONICKÉHO MÝTNÉHO V ČR
VZOR SMLOUVY O SMLOUVĚ BUDOUCÍ A OCHRANĚ DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ
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 podle ust. § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ
(dále jen „Smlouva“)
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

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.

1.2

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

1.3

Právní předpisy – všechny relevantní platné a účinné obecně závazné právní předpisy České
republiky a Evropské unie.
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1.4

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 Prováděcím nařízením a Směrnicí o interoperabilitě, 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 Ředitelství silnic
a dálnic ČR (www.rsd.cz).

1.5

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

1.6

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.

1.7

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 EETS ve smyslu čl. 2 odst. 8
Směrnice o interoperabilitě.
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PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1

Předmětem této Smlouvy je závazek Smluvních stran uzavřít za podmínek uvedených níže
Smlouvu o poskytování evropské služby elektronického mýtného v rámci systému
elektronického mýtného v České republice (dále jen „Smlouva EETS“), a zároveň stanovit
minimální podmínky ochrany důvěrných informací.

2.2

V případě, že Poskytovatel EETS neprokáže splnění všech požadavků kladených na prvky
interoperability nebo nepředloží požadované dokumenty nebo neposkytne informace
stanovené Prohlášením a příslušnými předpisy, není ŘSD povinno Smlouvu EETS
s Poskytovatelem EETS uzavřít.

2.3

ŘSD vyzve Poskytovatele EETS k uzavření Smlouvy EETS na základě vydání souhlasného
stanoviska ŘSD k Technicko-provoznímu konceptu Poskytovatele EETS, a to ve lhůtě do 30
kalendářních dnů od jeho vydání.

2.4

Poskytovatel EETS se zavazuje uzavřít Smlouvu EETS, a to ve lhůtě do 30 kalendářních dnů poté,
co bude ze strany ŘSD písemně vyzván k jejímu uzavření.
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3.1

Smluvní strany shodně konstatují, že obsah této Smlouvy, jakož i informace, které si vzájemně
poskytly před jejím uzavřením, netvoří obchodní tajemství ve smyslu Právních předpisů, ani
s výjimkou čl. 4 této Smlouvy nejsou důvěrné, ledaže by tak určila některá ze Smluvních stran
písemným oznámením druhé straně, přičemž takové oznámení musí obsahovat dostatečné
odůvodnění.
4

4.1

OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

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
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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:

4.2

4.3

4.1.1

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

4.1.2

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:
4.2.1

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;

4.2.2

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.
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SMLUVNÍ POKUTY

5.1

Poruší-li Poskytovatel EETS některou z povinností stanovených v čl. 4 této Smlouvy, je ŘSD
oprávněno požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 500 000 Kč, a to za každý takový případ
porušení dané povinnosti.

5.2

Úhradou smluvní pokuty není vyloučeno právo ŘSD na náhradu škody převyšující smluvní
pokutu, na jejíž úhradu vzniklo ŘSD právo z titulu porušení povinnosti, ke kterému se smluvní
pokuta vztahuje.

5.3

Smluvní pokutu, na kterou vznikne poškozené smluvní straně nárok dle této Smlouvy, je druhá
Smluvní strana povinna uhradit do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení výzvy
k úhradě smluvní pokuty.
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TRVÁNÍ A ZÁNIK SMLOUVY

6.1

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

6.2

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.

6.3

ŘSD je oprávněno odstoupit od této Smlouvy pouze v těchto případech:
6.3.1

Poskytovatel EETS nesplní podmínky pro uzavření Smlouvy EETS,
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6.4

6.3.2

Poskytovateli EETS bude odňato oprávnění k poskytování služeb EETS

6.3.3

Poskytovatel EETS neplní některou z povinností uvedených v § 22e Zákona o pozemních
komunikacích,

6.3.4

Poskytovatel EETS nesplňuje některou z podmínek uvedených v Prohlášení,

6.3.5

Poskytovatel EETS, resp. alespoň jeden člen sdružení Poskytovatele EETS vstoupí
do likvidace,

6.3.6

pravomocným rozhodnutím příslušného soudu bude potvrzeno, že je Poskytovatel EETS,
resp. alespoň jeden člen sdružení Poskytovatele EETS v úpadku,

6.3.7

dojde k ukončení činnosti Mýtného systému.

Poskytovatel EETS je oprávněn odstoupit od této Smlouvy pouze v těchto případech:
6.4.1

Poskytovatel EETS pozbude oprávnění k poskytování služeb EETS,

6.4.2

Poskytovatel EETS, resp. alespoň jeden člen sdružení Poskytovatele EETS vstoupí
do likvidace,

6.4.3

pravomocným rozhodnutím příslušného soudu bude potvrzeno, že je Poskytovatel EETS,
resp. alespoň jeden člen sdružení Poskytovatele EETS v úpadku,

6.4.4

Poskytovatel EETS ukončí svou činnost.

6.5

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

6.6

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.

6.7

ŘSD je oprávněno tuto Smlouvu vypovědět z týchž důvodů, pro které je oprávněno od této
Smlouvy odstoupit. Poskytovatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodů.

6.8

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.

6.9

Výpovědní doba činí jeden (1) měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně.

6.10 Ukončením této Smlouvy nezanikají povinnosti zachování důvěrnosti informací podle čl. 4 této
Smlouvy, stejně tak jako závazek Poskytovatele EETS uhradit smluvní pokutu pro případ porušení
těchto povinností ve smyslu čl. 5.1 této Smlouvy.
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ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

7.2

Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných
oběma Smluvními stranami.

7.3

Tato Smlouva se řídí právem České republiky.

7.4

Tato Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž ŘSD obdrží tři (3) stejnopisy
a Poskytovatel EETS obdrží dva (2) stejnopisy.
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7.5

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.

7.6

Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo
odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této
Smlouvy.

7.7

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, se
Smluvní strany přednostně obrátí se žádostí o vyjádření na smírčí orgán ve smyslu článku 11
Směrnice o interoperabilitě a § 22h Zákona o pozemních komunikacích, tj. na Úřad pro přístup
k dopravní infrastruktuře. 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.

7.8

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva
byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz
čehož připojují své podpisy.

V Praze dne ____________________

V [•] dne ____________________

_______________________________

_________________________________

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[•]

_____________________
_____________________

[•]
[•]

