
Rámcová dohoda 

č. SE-VO1-2021/002408-257 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2005 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dohoda“) medzi: 

 

Zmluvné strany 

1. Objednávateľ:   

Názov:  Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
Sídlo:    Pribinova 2, 812 72 Bratislava 

Zastúpený: Mgr. Ján Lazar, štátny tajomník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na základe 

plnej moci  č. p. SL-OPS-2021/001914-079 zo dňa 07.04.2021 

IČO:  00151866 

DIČ:   2020571520 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  7000399957/8180 

IBAN:                                 SK7881800000007000180023 

Kontaktná osoba: Ing. Ľubica Michoňová 
Tel:  +421 2 50954138 

 

(ďalej len ako „objednávateľ“) 

 

2.  Zhotoviteľ:  

Obchodné meno: SPM – Security Paper Mill, a.s. 

Sídlo: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 

V zastúpení: Zdeněk Kůstka, člen predstavenstva     

IČO:   25143468   

DIČ:   CZ25143468        

Bankové spojenie:     

Číslo účtu:     

IBAN:  

Kontaktná osoba: Zdeněk Kůstka     

Tel.:        

Zapísaný v Obchodnom registri Městského soudu v Praze, vložka číslo: 4829, oddiel B. 

 

(ďalej len ako „zhotoviteľ“) 

 

(objednávateľ a zhotoviteľ budú označovaní tiež ako „Zmluvné strany” alebo jednotlivo „Zmluvná strana“). 
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Čl. I 
Úvodné ustanovenia 

1.1. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ dňa 16.11.2020 vyhlásil oznámením č. 43024-MST, zverejneným vo 
Vestníku verejného obstarávania č. 243/2020 verejné obstarávanie (postupom verejnej súťaže s uplatnením 
§ 66 ods. 7 druhej vety zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)) na predmet zákazky: 
„Výroba a dodanie tabuliek s evidenčným číslom Slovenskej republiky a súvisiace služby II.“ (ďalej len 
„Verejné obstarávanie“).   

1.2. Na základe vyhodnotenia ponúk vo Verejnom obstarávaní bola vybratá ponuka zhotoviteľa ako ponuka 
úspešného uchádzača. Vzhľadom na túto skutočnosť a predloženú ponuku zhotoviteľa sa Zmluvné strany 
v slobodnej vôli a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 
republiky rozhodli uzatvoriť túto Dohodu podľa § 83 ods. 4 Zákona o verejnom obstarávaní. 

1.3. Neoddeliteľnú súčasť tejto Dohody tvoria tieto prílohy: 

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky spolu s jeho prílohami, prílohou A – Technické požiadavky, prílohou 
B – Vzory tabuliek s evidenčným číslom, prílohou C– Špecifikácia rozmerov, farebného vyhotovenia 
a ďalších parametrov pre výrobu a dodanie TEČ a Prílohou D – Špecifikácia bezpečnostných prvkov                                                                 
(ďalej len „Príloha č. 1“) 

Príloha č. 2 - Štruktúrovaný rozpočet ceny - jednotkové ceny podľa typov TEČ (ďalej len „Príloha č. 2“) 

Príloha č. 3 -  Miesta dodania - sídla oprávnených zástupcov objednávateľa (ďalej len „Príloha č. 3“) 

Príloha č. 4 - Zoznam subdodávateľov (ďalej len „Príloha č. 4“) 

1.4. V prípade, ak bude špecifikácia Diela, ktoré je predmetom tejto Dohody (ako je definované v čl. II. bod 2.1.1. 
tejto Dohody), opísaná v Prílohe č. 1, v rozpore s Prílohou č. 2, má prednosť znenie Prílohy č. 1.Príloha č. 
1 sa ďalej použije ako nástroj na výklad obsahu a rozsahu Diela a ďalších práv a povinností podľa tejto 
Dohody. 

1.5. Do 10 dní od účinnosti Dohody zhotoviteľ vyhotoví a predloží objednávateľovi výrobnú dokumentáciu TEČ 
obsahujúcu všetky farebné prevedenia, typy, kódy a rozmery TEČ podľa Prílohy č.1 špecifikácie 
bezpečnostných prvkov, farebného vyhotovenia a ďalších parametrov pre výrobu a dodanie tabuliek s 
evidenčným číslom. Objednávateľ bezodkladne schváli predloženú výrobnú dokumentáciu ak zodpovedá 
požiadavkám tejto Dohody a špecifikácii bezpečnostných prvkov. V prípade ak predložená výrobná 
dokumentácia nebude zodpovedať požiadavkám tejto Dohody a špecifikácii bezpečnostných prvkov, 
objednávateľ zhotoviteľovi oznámi konkrétne rozpory a zhotoviteľ je povinný bezodkladne predložiť na 
schválenie riadne vyhotovenú výrobnú dokumentáciu. 

 

Čl. II 
Predmet Dohody 

2.1. Predmetom tejto Dohody je: 

2.1.1. záväzok zhotoviteľa riadne a včas vyrobiť a dodať objednávateľovi dielo špecifikované v bode 2.2. 
tohto článku tejto Dohody a v Prílohe č. 1 tejto Dohody a výrobnej dokumentácii a poskytnúť 
objednávateľovi všetky súvisiace služby za podmienok stanovených touto Dohodou počas doby 
trvania tejto Dohody na základe písomných objednávok zo strany objednávateľa upravených v čl. IV 
bod 4.1. tejto Dohody a špecifikácií podľa čl. IV bod 4.2. až 4.4. tejto Dohody (ďalej spolu aj ako 
„Dielo“); 

2.1.2. záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi za Dielo cenu dohodnutú v čl. III tejto Dohody 
a  poskytnúť mu súčinnosť v rozsahu uvedenom v tejto Dohode (vrátane príloh). 

2.2. Dielom sa na účely tejto Dohody rozumie výroba a dodanie: 

2.2.1. tabuliek s evidenčným číslom (ďalej len „EČ“) a ich duplikátov;  

2.2.2. tabuliek s osobitným  EČ a ich duplikátov;   
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2.2.3. tabuliek so zvláštnym EČ a ich duplikátov;  

2.2.4. tabuliek s EČ určených pre vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom (tzv. BEV 
(Battery Electric Vehicle), PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) a FCEV (FuellCell Electric 
Vehicle)) a ich duplikátov; 

2.2.5. tabuliek s EČ s určeným zložením číslic a písmen ako skladové zásoby objednávateľa podľa § 
124 ods. 5 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o cestnej premávke“); 

2.2.6. tabuliek s EČ s určeným zložením číslic a písmen určených pre vozidlá s čiastočným alebo plne 
elektrickým pohonom (tzv. BEV (Battery Electric Vehicle), PHEV (Plug-in-Hybrid Electric Vehicle) 
a FCEV (FuellCell Electric Vehicle)); 

2.2.7. jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných individuálnych EČ s voliteľnou 
logistikou, t.j. alfanumerikou (ďalej len „EČVL“) a ich duplikátov; alfanumerikou sa na účely tejto 
Dohody rozumie povolený súbor znakov, t. j. latinských písmen a arabských číslic na  tabuľke s 
evidenčným číslom; 

2.2.8. jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a EČVL s bielym 
podkladom vyrobeným zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcich svetlo pri zapnutom 
osvetlení vozidla a ich duplikátov;  

2.2.9. jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a EČVL  určených pre 
nosiče bicyklov a ich duplikátov; 

2.2.10. jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČVL určených pre vozidlá 
s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom (tzv. BEV (Battery Electric Vehicle), PHEV (Plug-
in-Hybrid Electric Vehicle) a FCEV (FuellCell Electric Vehicle)) a ich duplikátov; 

2.2.11. jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a tabuliek s EČVL pre 
vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom určených pre nosiče bicyklov a ich 
duplikátov;  

2.2.12. tabuliek (nálepiek) s písmenami CD a CC, 

pričom všetky sú realizované aplikáciou (lamináciou) fólie so spätným odrazom (retroreflektívnej fólie) na 
podklad zo zliatin ľahkých kovov spĺňajúci delegovanú smernicu Komisie (EÚ) č. 2015/863 z 31.03.2015, 
ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o zoznam 
obmedzovaných látok („RoHS 3“) alebo sú realizované aplikáciou (lamináciou) fólie so spätným odrazom 
(retroreflektívnej fólie) na biely podklad zo zmesi polykarbonátu a polyesteru a sú určené pre motorové, 
prípojné a akékoľvek iné cestné vozidlá podliehajúce evidencii podľa Zákona o cestnej premávke (tabuľky 
popísané v bodoch 2.2.1. až 2.2.12. tohto článku tejto Dohody sú ďalej označované ako „TEČ“), ktoré budú 
spĺňať technické požiadavky a budú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na 
území Slovenskej republiky, a to najmä: 

i) Zákonom o cestnej premávke v znení neskorších predpisov; 
ii) vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o 

cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;   
iii) technickými normami STN ISO 7591 a ISO 3098-1 alebo ekvivalentnými; 
iv) systémami manažérstva podľa ISO 9001, ISO 14001 a ISO 27001alebo ekvivalentnými; 
v) Nariadením Rady (ES) č. 2411/98 z 03.11.1998 o uznávaní rozlišovacieho znaku členského 

štátu, v ktorom sú motorové a ich prípojné vozidlá evidované, v doprave vo vnútri Spoločenstva; 
vi) zákonom NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní 

v znení neskorších predpisov;  
vii) výrobnou dokumentáciouTEČ vydanou aj v budúcnosti, technickými požiadavkami,špecifikáciou 

bezpečnostných prvkov, vzormi TEČ a špecifikáciou rozmerov, farebného vyhotovenia a ďalších 
parametrov pre výrobu a dodanie TEČ upravujúcimi Predmet zákazky v Prílohe č. 1 Dohody 
a v súlade s Prílohou č. 2 Dohody; 

viii) v súlade s obsahom Dohody; 
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ix) akýchkoľvek iných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej 
republiky upravujúcich náležitosti TEČ. 

Pre zamedzenie budúcich rozporov sa Zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak sa počas doby trvania tejto 
Dohody zmenia všeobecne záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky určujúce podobu 
TEČ, zhotoviteľ bude dodávať objednávateľovi TEČ vždy v súlade s aktuálnym znením všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

2.3. Súčasťou Diela sú aj: 

2.3.1. služby súvisiace s výrobou, skladovaním a dodaním TEČ  ako je ďalej uvedené v tejto Dohode; 

2.3.2. implementácia čiastočne alebo úplne integrovaných bezpečnostných a iných znakov, vytváranie 
alfanumerických znakov mechanickými technológiami a/alebo iných znakov a tvarov, nanesenie 
farebnej vrstvy, označenie TEČ pre účely balenia a ich následnej distribúcie prepravou podľa 
podmienok určených v tejto Dohode, na adresu sídiel všetkých oprávnených zástupcov 
objednávateľa a  prevádzkovanie, modifikovanie a modernizáciu prostriedkov informačných 
technológií, slúžiacich na zadávanie a prijímanie požiadaviek na výrobu a dodanie TEČ medzi 
objednávateľom a zhotoviteľom určených v tejto Dohode; 

2.3.3. služby súvisiace s dokladovaním zhody a kvality vyrábaných TEČ,  podľa podmienok určených 

v čl. IV bod 4.11. tejto Dohody. 

2.4. Ak sa budú na plnení záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Dohody podieľať viaceré subjekty, práva z 
tejto Dohody voči objednávateľovi môže uplatňovať výlučne vedúci zhotoviteľ, ktorým je [•], so sídlom [•], 
IČO: [•]. Vedúci zhotoviteľ podľa predchádzajúcej vety je oprávnený vykonávať fakturáciu ceny v mene 
zhotoviteľov, a tiež je za zhotoviteľov výlučne tento oprávnený vykonávať iné práva voči objednávateľovi 
vyplývajúce z tejto Dohody alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území 
Slovenskej republiky, pokiaľ Dohoda (vrátane príloh) v konkrétnom prípade neurčí inak.  

 

Čl. III 
Cena Diela a platobné podmienky 

3.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas vyrobené a dodané Dielo cenu v súlade 
s ustanoveniami tejto Dohody a jej príloh. 

3.2. Cena Diela sa bude na účely tejto Dohody určovať ako súčin jednotkových cien za jednotlivé TEČ vyjadrené 
v mene euro bez dane z pridanej hodnoty (jednotkové ceny za jednotlivé TEČ sú uvedené v Prílohe č. 2 
Dohody) a počtu dodaného a akceptovaného množstva TEČ. Príslušná daň z pridanej hodnoty (ďalej len 
„DPH“) bude uhradená v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej 
republiky, najmä zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších prepisov (ďalej len 
„Zákon o DPH“). DPH pripočítaná k cene je v čase uzatvorenia Dohody vo výške stanovenej platným 
Zákonom o DPH v deň vzniku daňovej povinnosti. Ak dôjde k zmene DPH zmenou všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných na území SR, dohodnutá zmluvná cena bez DPH sa nemení. Cena sa 
považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví 
tejto Dohody v časti Objednávateľ. 

3.3. V cene Diela sú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu tejto Dohody, najmä náklady na 
materiál, balenie, náklady na dopravu do miesta plnenia a ostatné náklady spojené s predmetom Diela, 
náklady na schvaľovací proces a výrobu vzoriek, súvisiace služby, náklady na prevádzkovanie, 
modifikovanie a modernizáciu prostriedkov informačných technológií, slúžiacich na zadávanie a prijímanie 
požiadaviek na výrobu a dodanie TEČ medzi objednávateľom a zhotoviteľom určených v tejto Dohode, 
mzdové náklady a iné, a tiež svoj primeraný zisk. 

3.4. Zmluvné strany sa dohodli na každoročnej možnosti zvýšenia ceny jednotkových cien za jednotlivé TEČ 
o mieru inflácie. Zvýšenie cien je možné vykonať o mieru inflácie meranou indexom spotrebiteľských cien 
v Slovenskej republike za predchádzajúci kalendárny rok oproti roku, ktorý mu predchádzal, ako je uvedený 
v Potvrdení o miere inflácie v SR zverejňovaným Štatistickým úradom Slovenskej republiky na 
www.statistics.sk. Zvýšenie cien bude realizované na základe oznámenia zhotoviteľa objednávateľovi a 

http://www.statistics.sk/
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predloženia Potvrdení o miere inflácie v SR zo Štatistického úradu Slovenskej republiky (ďalej len 
„Oznámenie“) zhotoviteľom objednávateľovi. Zhotoviteľ má nárok na takto navýšenú cenu za Dielo od 
nasledujúceho kalendárneho roka po doručení Oznámenia objednávateľovi. 

3.5. Zhotoviteľovi po výrobe a dodaní Diela objednávateľovi alebo oprávneným zástupcom objednávateľa podľa 
čl. V bod 5.1. tejto Dohody vzniká právo vystaviť faktúru za dodané a oprávneným zástupcom objednávateľa 
prevzaté Dielo (TEČ) vždy prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúcim po kalendárnom mesiaci, 
v ktorom bolo dodané Dielo. 

3.6. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Prílohou faktúry musí byť dodací list odsúhlasený 
oprávnenými osobami objednávateľa, ktorý bude potvrdzovať dodanie Diela uvedeného v predmetnej 
faktúre. Splatnosť faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Sumu uvedenú na 
faktúru objednávateľ uhradí výhradne formou prevodného platobného príkazu prostredníctvom svojho 
finančného ústavu v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto Dohody v časti Zhotoviteľ. 

3.7. Zhotoviteľ doručí faktúru v dvoch vyhotoveniach na adresu objednávateľa v uzavretej obálke, doporučene 
s označením: „FAKTÚRA“. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú plniť povinnosť v zmysle  zákona č. 
215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii  a centrálnom elektronickom systéme 
a o doplnení  niektorých zákonov, ktorým  dochádza k zavedeniu povinnosti používať zaručené elektronické 
faktúry, v termíne a rozsahu, ktoré oznámi Ministerstvo financií Slovenskej republiky vo svojom publikačnom 
orgáne. 

3.8. Ak nie sú objednávateľovi spolu s faktúrou predložené všetky povinné prílohy alebo objednávateľ namieta 
formálnu alebo vecnú správnosť faktúry (faktúra napr. neobsahuje všetky zákonom alebo Dohodou 
stanovené náležitosti alebo obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje), je objednávateľ oprávnený vrátiť 
zhotoviteľovi faktúru spolu s písomným odôvodnením vrátenia faktúry s uvedením konkrétnych nedostatkov, 
ktoré bránia jej akceptácii zo strany objednávateľa. V prípade vrátenia faktúry lehota splatnosti vrátenej 
faktúry neplynie, znova začne plynúť až po doručení formálne a vecne správnej faktúry objednávateľovi 
spolu so všetkými povinnými prílohami. 

 

Čl. IV 
Spôsob objednávania Diela, dodacie podmienky 

 

4.1.  Objednávateľ najneskôr do 30. septembra kalendárneho roka predchádzajúceho roku, na ktorý sa 
objednávka zadáva, objedná u zhotoviteľa na základe svojich potrieb písomne konkrétny počet kusov TEČ 
podľa jednotlivých typov, ktoré si žiada vyrobiť na nasledujúci kalendárny rok. Pre obdobie od prvého dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto Dohody do konca kalendárneho roka, v ktorom Dohoda nadobudla účinnosť, 
zadá a doručí objednávateľ objednávku ku dňu účinnosti Dohody pre toto obdobie. Ak Dohoda nadobudne 
účinnosť po 30. septembri kalendárneho roka, objednávateľ zadá a doručí objednávku podľa prvej vety tohto 
bodu 4.1. pre kalendárny rok nasledujúci po roku, v ktorom Dohoda nadobudla účinnosť, ku dňu 
nadobudnutia účinnosti tejto Dohody. Objednávateľ je v priebehu kalendárneho roka oprávnený písomným 
oznámením zhotoviteľovi zvýšiť alebo znížiť objednaný počet kusov TEČ pre kalendárny rok až do 80% 
zadanej ročnej objednávky. Zvýšenie alebo zníženie objednaného počtu kusov TEČ pre kalendárny rok 
bude zadávané štvrťročne spolu so štvrťročnou špecifikáciou výroby a dodania TEČ pre daný štvrťrok v 
súlade s bodom 4.3. tejto Dohody. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto zvýšený alebo znížený počet kusov TEČ 
vyrobiť a dodať objednávateľovi v rozsahu podľa štvrťročných špecifikácií uvedených v bode 4.3. a denných 
špecifikácií podľa bodu 4.4. tejto Dohody. 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli na výrobe a dodaní Diela podľa špecifikácií zo strany objednávateľa pre 
konkrétny štvrťrok kalendárneho roka (tzv. štvrťročné špecifikácie) podľa bodu 4.3. tohto článku tejto 
Dohody alebo podľa špecifikácie zadanej jednotlivo denne elektronickými prostriedkami, v pracovných 
dňoch ako je špecifikované v bode 4.4. tohto článku tejto Dohody (tzv. denné špecifikácie). 
 

4.3 Štvrťročná špecifikácia výroby a dodania TEČ a tabuliek (nálepiek) s písmenami CD a CC, uvedených v čl. 
II bod 2.2. tejto Dohody ako skladové zásoby objednávateľa s určením miest plnenia pre každú TEČ pre 
konkrétny kalendárny štvrťrok kalendárneho roka bude doručená objednávateľom zhotoviteľovi 
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najneskoršie dva (2) mesiace pred začatím konkrétneho kalendárneho štvrťroka, t.j. do 31. januára, 30. 
apríla, 31. júla, resp. 31. októbra; tým nie je dotknutý spôsob zadávania denných špecifikácií uvedený v bode 
4.4. tohto článku tejto Dohody. Pre vylúčenie pochybností prvá štvrťročná  špecifikácia  bude doručená 
objednávateľom zhotoviteľovi najneskôr do pätnásť (15) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody 
a táto bude záväzná pre Zmluvné strany; rovnako sa bude postupovať aj pre účely prvej štvrťročnej 
špecifikácie pre prvý štvrťrok kalendárneho roka nasledujúceho po dni účinnosti tejto Dohody, ak Dohoda 
nadobudne účinnosť po 31. októbri. 
 

4.4 Denné špecifikácie, t.j. možnosť objednávateľa zadať požiadavky na výrobu a dodanie TEČ jednotlivo 
denne, uvedené v čl. II bod 2.2. tejto Dohody, a to (i) duplikátov tabuliek s EČ, (ii) duplikátov tabuliek s 
osobitným EČ, (iii) tabuliek so zvláštnym EČ a ich duplikátov, (iv) tabuliek s EČ určených pre vozidlá 
s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom (tzv. BEV (Battery Electric Vehicle), PHEV (Plug-in-Hybrid 
Electric Vehicle) a FCEV (FuellCell Electric Vehicle)), (v) tabuliek s EČ a EČVL s bielym podkladom 
vyrobeným zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcich svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla a ich 
duplikátov, (vi) tabuliek s EČ a EČVL určených pre nosiče bicyklov a ich duplikátov, (vii) individuálnych EČ 
s voliteľnou logistikou, t.j. alfanumerikou (EČVL) a ich duplikátov, (viii) tabuliek s  EČVL určených pre 
vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom (tzv. BEV (Battery Electric Vehicle), PHEV (Plug-in-
Hybrid Electric Vehicle) a FCEV (FuellCell Electric Vehicle)) a ich duplikátov a (ix) tabuliek s EČ a EČVL 
pre vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom určených pre nosiče bicyklov a ich duplikátov 
(ďalej len „TEČ zadané jednotlivo denne“), budú zhotoviteľovi doručené elektronickými prostriedkami s 
určením miest plnenia pre každú TEČ v pracovné dni nasledovne: 

4.4.1 požiadavky - podania z  pracovísk okresných/krajských dopravných inšpektorátov 
okresných/krajských riaditeľstiev Policajného zboru SR a Odboru dokladov a evidencií Prezídia 
Policajného zboru (ďalej len „ODI/KDI OR/KR PZ SR a ODE PPZ“), v Informačnom systéme EVO 
a podania podľa zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov 
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení 
neskorších predpisov (podania prostredníctvom elektronických služieb národnej evidencie 
vozidiel – NEV a iných elektronických služieb) sa výhradne prostredníctvom informačného 
systému EVO prevádzkovaného objednávateľom budú do informačného systému 
prevádzkovaného zhotoviteľom zadávať vo forme súboru elektronických informácií požiadavky 
na výrobu a dodanie TEČ zadané jednotlivo denne; každá požiadavka musí obsahovať aj údaj 
o príslušnom ODI/KDI OR/KR PZ SR a ODE PPZ prideľujúcom dané EČ, resp. ktorý požiadavku 
zadal a kde bude zhotoviteľom dodané plnenie, ak nebudú dohodnuté iné údaje. Požiadavku na 
výrobu a dodanie je možné v informačných systémoch objednávateľa a zhotoviteľa zrušiť, resp. 
opraviť rovnakým spôsobom ako bola zadaná, avšak najneskôr do 24.00 hodiny dňa, v ktorom 
bola požiadavka zadaná, inak bude výroba a dodanie zhotoviteľom zrealizované. 

4.4.2 Zhotoviteľ každý pracovný deň vykoná kontrolu zadaných požiadaviek vykonaných podľa bodu 
4.4.1. tejto Dohody, za obdobie predchádzajúceho pracovného dňa (ďalej len „Obdobie“), pričom 
táto kontrola, ak nebude dohodnuté inak, bude zameraná najmä na posúdenie zadanej 
požiadavky vzhľadom na povolené znaky a dĺžku textového reťazca. Následne zhotoviteľ 
vyhotoví v dohodnutom formáte  sumár zadaných požiadaviek objednávateľa, ktoré prešli 
kontrolou podľa predchádzajúcej vety a  sú zadaním požiadavky na výrobu a dodanie Diela pre 
dané Obdobie (ďalej len „Sumár zadaných požiadaviek na výrobu a dodávku TEČ za 
Obdobie“) a tiež sumár chybne zadaných požiadaviek nespĺňajúcich požiadavky na povolené 
znaky a dĺžku textového reťazca(ďalej len „Sumár záznamov TEČ vylúčených 
z automatického spracovania za Obdobie“). Na požiadavky objednávateľa, ktoré neprešli 
kontrolou u zhotoviteľa, t.j. Sumár záznamov TEČ vylúčených z automatického spracovania za 
Obdobie alebo boli zrušené, sa neprihliada.   

4.4.3 V čase do 07.00 hodiny nasledujúceho pracovného dňa po uplynutí Obdobia zašle zhotoviteľ 
objednávateľovi na určenú elektronickú adresu Sumár zadaných požiadaviek na výrobu 
a dodávku TEČ za Obdobie a Sumár záznamov TEČ vylúčených z automatického spracovania 
za Obdobie automaticky, elektronickou poštou. Odoslaním Sumáru zadaných požiadaviek na 
výrobu a dodávku TEČ za Obdobie objednávateľovi sa pokladajú požiadavky objednávateľa na 
výrobu a dodanie TEČ podľa tohto bodu tejto Dohody za dané Obdobie za potvrdené. 
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4.4.4 V súlade s potvrdeným zadaním na výrobu a dodanie podľa bodu 4.4.3 tohto článku tejto Dohody 
zhotoviteľ vyrobí príslušné TEČ s termínom dodania do miesta plnenia určeného objednávateľom 
vždy maximálne do piatich (5) dní od odoslania Sumáru zadaných požiadaviek na výrobu a 
dodávku TEČ za Obdobie objednávateľovi. Zhotoviteľ sa nedostane do omeškania so splnením 
povinnosti podľa predchádzajúcej vety, ak dodávku uskutoční najneskôr do 30 dní od účinnosti 
tejto Dohody. Zodpovednosť za kontrolu obsahu a riešenie prípadných odchýlok uvedených v 
Sumáre zadaných požiadaviek na výrobu a dodávku TEČ za Obdobie odoslaný elektronickou 
poštou objednávateľovi nesie objednávateľ. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním Diela 
podľa tohto bodu tejto Dohody bude uplatnená sankcia podľa čl. 10 bod 10.4tejto Dohody. 

4.4.5 Zmluvné strany v záujme zabezpečenia elektronickej komunikácie pri objednávaní TEČ podľa 
tohto bodu tejto Dohody sa vzájomne zaväzujú poskytnúť si všetku potrebnú súčinnosť pri 
zavádzaní informačných systémov, nadväzovaní ich kompatibility, informovaní sa o poruchách 
týchto systémov a ich odstraňovaní. 

4.5 Oprávnené osoby objednávateľa potvrdia dodanie Diela alebo jeho časti zhotoviteľom podpísaním  
dodacieho listu. Objednávateľ je povinný dodané Dielo skontrolovať podľa možnosti pri jeho dodaní. 

4.6 Pre vylúčenie všetkých pochybností zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že počty TEČ uvedené v Prílohe č. 
2 súťažných podkladov Verejného obstarávania predchádzajúceho uzatvoreniu tejto Dohody sú stanovené 
na základe kvalifikovaného odhadu Objednávateľa ohľadom množstva priemerne objednávaných a 
dodávaných TEČ v predchádzajúcom období. Množstvo Objednávateľom skutočne objednaných TEČ na 
základe tejto Dohody sa priamo odvíja od skutočných potrieb Objednávateľa. Objednávateľ si preto 
vyhradzuje právo predpokladané množstvo TEČ uvedené v súťažných podkladoch pre verejné 
obstarávanie predchádzajúce uzavretiu tejto Dohody nevyčerpať. Zhotoviteľovi nevzniká nárok na 
odobratie predpokladaného počtu TEČ uvedeného v súťažných podkladoch pre verejné obstarávanie 
predchádzajúce uzavretiu tejto Dohody ani na úhradu rozdielu medzi predpokladaným a skutočne 
objednaným množstvom TEČ, ani akýkoľvek iný finančný nárok alebo nárok na náhradu škody, resp. 
ušlého zisku. Zhotoviteľ bude plnenie predmetu tejto Dohody realizovať podľa skutočných potrieb 
Objednávateľa na základe objednávok, fakturovanie a platenie bude vykonávať podľa skutočne 
odovzdaných TEČ zhotovených Zhotoviteľom na základe tejto Dohody. 

4.7 Zhotoviteľ pri dodaní Diela zabalí TEČ v kusoch, resp. pároch do teplom zmrštiteľnej fólie, spolu s 
podrobným návodom na použitie. Štvrťročná špecifikácia výroby a dodania TEČ (bod 4.3. tejto Dohody) 
budú pre každé miesto určenia (okres) balené samostatne, a to nasledovne podľa Prílohy č. 1 časť C tejto 
Dohody– Špecifikácia rozmerov, farebného vyhotovenia a ďalších parametrov pre výrobu a dodanie 
tabuliek s TEČ:  v kóde A, La a Ma, sa ukladá do nevratných kartónových obalov po 40 párov, v kóde B, 
Lb, Mb a Hb po 25 párov, v kóde C po 70 ks, v kóde D po 40 ks, v kóde E, Kk a S po 50 ks, v kóde F, K, 
G, H, R a Lm po 40 párov a v kóde P po 30 ks. TEČ zadané jednotlivo denne (bod 4.4. tejto Dohody) budú 
pre každé miesto určenia (okres) balené samostatne, a to v kóde A sa ukladá do nevratných kartónových 
obalov najviac po 5 párov alebo 10 ks, v kóde B najviac po 5 párov alebo 10 ks, v kóde E najviac po 5 
párov alebo 10 ks, v kóde P, Hp a Ip najviac po 10 ks, alebo v prípade nižšieho počtu jednotlivo denne 
zadaných TEČ aj každú TEČ, resp. pár TEČ zabalí zhotoviteľ jednotlivo. Každý kartónový obal musí byť 
zalepený aj dvomi (2) kusmi bezpečnostných nálepiek, chrániacich pred neautorizovanou manipuláciou s 
TEČ. 

4.8 Požiadavka v bode 4.7.tohto článku tejto Dohody neplatí pre štvrťročne a pre denne špecifikované TEČ s 
povinnosťou doručovania pre zvláštne miesto plnenia – Centrum logistického zabezpečenia 
administratívnych činností MV SR Slovenská Ľupča, u ktorých je zhotoviteľ povinný každý jednotlivý kus, 
resp. pár týchto TEČ určených okresom po vložení do teplom zmrštiteľnej fólie, spolu s podrobným návodom 
na použitie, zabaliť do samostatného nevratného kartónového obalu so štítkom s vopred stanoveným 
množstvom údajov a jednorozmerným (1D), alebo dvojrozmerným (2D) čiarovým kódom umožňujúcim 
elektronické spracovanie zásielky (najmä alfanumeriku TEČ a dátum výroby),  ktorý znesie viacnásobné 
zasielanie pozemnou prepravou, tzn. tieto TEČ sa vždy balia jednotlivo v samostatnom nevratnom 
kartónovom obale. Každý kartónový obal musí byť zalepený aj dvomi (2) kusmi bezpečnostných nálepiek 
s deštrukčným, tzv. VOID systémom, chrániacich pred neautorizovanou manipuláciou s TEČ. 
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4.9 Zhotoviteľ je povinný k zabalenému Dielu podľa bodov 4.7. a 4.8. tohto článku tejto Dohody priložiť 
objednávateľom určený súbor doplňujúcich podkladov, a to podrobný návod na použitie, návratku s adresou 
pre vrátenie TEČ a iné medzi objednávateľom a zhotoviteľom dohodnuté podklady. Samostatne zabalené 
TEČ podľa bodov 4.7. a 4.8. tohto článku tejto Dohody zhotoviteľ zabalí do nevratných hromadných 
prepravných kartónových obalov umožňujúcich ich skladovú manipuláciu (max. 15 kg). TEČ zabalené v 
prepravných kartónových obaloch musia byť označené štítkom s vopred stanoveným množstvom údajov na  
identifikovanie obsahu obalu. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.   

4.10 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať Dielo alebo jeho časti, ktoré sú vadné, poškodené, inak 
nekompletné alebo dodané v rozpore s touto Dohodou. O zistených vadách Diela alebo jeho časti spíše 
objednávateľ protokol, ktorý podpíšu zástupcovia oboch Zmluvných strán. 

4.11 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že za účelom overenia a preukázania dodržiavania zhody a kvality 
Diela v procese výroby, budú skúšky Diela vykonané podľa normy STN ISO 7591 a technickej špecifikácie 
podľa Prílohy č. 1 tejto Dohody overením vykonaným skúšobňou akreditovanou v Európskej únii podľa STN 
EN ISO/IEC 17025:2018-06 alebo novšej. Výsledky skúšok – Protokol o skúške, alebo certifikát musí byť 
predložený objednávateľovi výhradne v slovenskom alebo českom jazyku, alebo v úradnom/overenom 
preklade do týchto jazykov. 

Skúšky budú vykonané vždy dvakrát v príslušnom kalendárnom roku, pričom predmet skúšok je stanovený 
nasledovne: 

1. Predmet skúšok: 

Skúška č. 1 

Skúška bude vykonaná v súlade s prílohou A (normatívna) podľa článku „A2 Skúšky“ normy STN ISO 7591. 

K predmetnej skúške bude použitých 10 kusov vzoriek typu X rozmer 520 x 110 mm, biely podklad čierne 
písmo, podľa článku „A 1 Odoberanie vzoriek„ normy STN ISO 7591. 

Vybraté vzorky v definitívnom vyhotovení odovzdá zhotoviteľ do skúšobne  vykonávateľa skúšky v plnom 
rozsahu podľa Prílohy A (normatívna) a jej článku „A 1 Odoberanie vzoriek„ normy STN ISO 7591. 

Skúška č. 2 

Táto skúška bude vykonaná v súlade s normou STN ISO 7591 a jej Prílohou A (normatívna) podľa článku 
„A 2 Skúšky – Vzorka č. 8“. Ide o skúšku rozmerov, tvaru písmen a číslic v súlade s existujúcimi predpismi 
kompetentných národných orgánov. 

K predmetnej skúške bude použitý jeden kus EČ typu Y rozmerov 340 x 200 mm, biely podklad čierne 
písmo, v definitívnom vyhotovení a jeden kus EČ typu Z rozmerov 240 x 150 mm, biely podklad čierne 
písmo, v definitívnom vyhotovení. 

Vybraté vzorky v definitívnom vyhotovení odovzdá zhotoviteľ do skúšobne vykonávateľa skúšky v plnom 
rozsahu podľa Prílohy A (normatívna) a jej článku „A 1 Odoberanie vzoriek„ normy STN ISO 7591. 

2. Vzorky podľa odseku 1. tohto bodu tejto Dohody predstavujú bežnú produkciu výroby EČ zo štvrťročnej 
špecifikácie na I. štvrťrok a III. štvrťrok príslušného kalendárneho roka. Objednávateľ náhodným spôsobom 
vyberá vzorky zo skladových zásob bežnej produkcie prvého štvrťroka, resp. tretieho štvrťroka u zhotoviteľa. 

3. Objednávku na vykonanie skúšok v plnom rozsahu podľa STN ISO 7591 uplatní zhotoviteľ u vykonávateľa 
skúšok. 

4. Náklady na vykonanie skúšok hradí zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

5. Protokol o výsledku skúšok vypracovaný vykonávateľom skúšky  predloží zhotoviteľ objednávateľovi zo 
štvrťročnej špecifikácie (i) na I. štvrťrok najneskoršie do konca II. štvrťroka príslušného kalendárneho roka, 
t.j. do 30. júna a (ii)  na III. štvrťrok najneskoršie do konca IV. štvrťroka príslušného kalendárneho roka, t.j. 
do 31. decembra. Porušenie záväzku zhotoviteľa podľa tohto bodu tejtoDohody znamená podstatné 
porušenie tejto Dohody zhotoviteľom. 
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Čl. V 
Miesto plnenia 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že miesto plnenia, resp. miesto dodania Diela sú sídla oprávnených zástupcov 
objednávateľa, ktorými sú najmä Okresné dopravné inšpektoráty, Krajské dopravné inšpektoráty, Centrum 
logistického zabezpečenia administratívnych činností MV SR Slovenská Ľupča a Odbor dokladov 
a evidencií Prezídia Policajného zboru, ako sú uvedené v Prílohe č. 3 tejto Dohody (ďalej len „Oprávnení 
zástupcovia objednávateľa“). Objednávateľ ako aj Oprávnení zástupcovia objednávateľa sú povinní 
prevziať Dielo v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 15:00 hod.  Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť 
miesta plnenia uvedené v Prílohe č.3 podľa svojich potrieb a oznámiť to písomne Dodávateľovi. 

5.2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do štrnástich (14) dní  od doručenia štvrťročnej špecifikácie výroby a dodania 
TEČ podľa čl. IV bod 4.3 tejto Dohody, doručiť elektronicky objednávateľovi na schválenie Plán expedícií 
týkajúci sa štvrťročnej špecifikácie. Objednávateľ je do siedmich(7) dní oprávnený Plán expedícií 
pripomienkovať a upraviť a zaslať zhotoviteľovi. 

5.3. Zhotoviteľ je povinný dodať Dielo v termíne uvedenom v Pláne expedícií vyhotovenom pre celú štvrťročnú 
špecifikáciu, určenom zhotoviteľom, na základe preberacích, resp. odovzdávajúcich protokolov (dodacích 
listov) a je povinný všetkými dostupnými prostriedkami chrániť záujmy objednávateľa voči škodám, ktoré by 
mohli vzniknúť pri preprave, a to najmä pred poškodením, odcudzením alebo zneužitím doručovaného Diela. 
Dodávky Diela na konkrétny štvrťrok, ktoré sú špecifikované podľa čl. IV bod 4.3. tejto Dohody sa budú 
realizovať podľa Plánu expedícií priebežne so začiatkom plnenia jeden mesiac pred začatím konkrétneho 
kalendárneho štvrťroka a posledná dodávka Diela podľa špecifikácie na konkrétny štvrťrok kalendárneho 
roka sa bude realizovať najneskôr posledný deň druhého mesiaca daného kalendárneho štvrťroka. 
Doručovanie Diela ako štvrťročných špecifikácií je zhotoviteľ povinný písomne odsúhlasovať s Oprávnenými 
zástupcami objednávateľa minimálne sedem (7) kalendárnych dní vopred a dodanie môže uskutočniť až po 
odsúhlasení dátumu, času a miesta vykládky a oznámení identifikácie preberajúcej osoby Oprávneného 
zástupcu objednávateľa. 

5.4. Zhotoviteľ je povinný realizovať fyzické dodanie Diela výhradne tak, aby pri výrobe a skladovaní Diela až do 
dodania Diela Oprávneným zástupcom objednávateľa, mal zhotoviteľ nad Dielom, ako aj polotovarmi Diela 
priamy dosah používaním vozidiel s monitorovaním pohybu, zabezpečením nákladného priestoru pred 
neoprávnenou manipuláciou a pre prepravu polotovarov Diela a Diela ako štvrťročných špecifikácií aj 
používaním personálu s oprávnením na ochranu majetku a ochranu majetku pri preprave. Polotovarom 
Diela sa rozumie (i) vyrobenie podkladu tabuľky, (ii) nalaminovanie fólie na podklad tabuľky, (iii) umiestnenie 
alfanumerických znakov na tabuľku, (iv) umiestnenie bezpečnostných prvkov na tabuľku a (v) zafarbenie 
alfanumerických znakov tabuľky.  

 
Čl. VI 

Povinnosti zhotoviteľa 

6.1. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Dohody postupovať so všetkou odbornou starostlivosťou, ktorú možno 
od zhotoviteľa požadovať. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri plnení tejto Dohody všetky všeobecne 
záväzné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, ako aj záväzné technické normy, na ktoré 
odkazuje táto Dohoda a interné predpisy objednávateľa, s ktorými bol objednávateľom oboznámený, a na 
ktorých dodržiavaní objednávateľ trvá. 

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať aj všetky bezpečnostné predpisy, zároveň zabezpečí poučenie osôb 
plniacich túto Dohodu na strane zhotoviteľa o všeobecne záväzných právnych predpisoch platných na 
území Slovenskej republiky upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, povinností 
z pracovnoprávnych predpisov,  všeobecne záväzných právnych predpisoch platných na území Slovenskej 
republiky, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce, pričom zodpovedá za ich dodržiavanie týmito osobami 
a znáša prípadné dôsledky porušenia týchto predpisov.  

6.3. Zhotoviteľ je povinný plniť riadne a včas svoje povinnosti podľa tejto Dohody a dodržiavať pokyny 
objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nedostatočnú 
súčinnosť objednávateľa a/alebo tretích osôb, nevhodnú povahu pokynov alebo na ich rozpor s 
ustanoveniami tejto Dohody a/alebo ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 
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území Slovenskej republiky, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť, resp. rozpor zistiť pri vynaložení všetkej 
odbornej starostlivosti. Ak nedostatočná súčinnosť objednávateľa a/alebo tretích osôb, nevhodné alebo 
s touto Dohodou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky 
rozporné pokyny prekážajú v riadnom plnení tejto Dohody, je zhotoviteľ povinný jej splnenie v nevyhnutnom 
rozsahu prerušiť do doby poskytnutia potrebnej súčinnosti objednávateľa a/alebo tretích osôb, zmeny 
predmetného pokynu alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na plnení tejto Dohody podľa 
daných pokynov. Lehota určená na plnenie sa predlžuje o dobu, po ktorú bolo potrebné prerušiť plnenie 
podľa tejto Dohody. Pre vylúčenie pochybností zhotoviteľ si nemôže uplatňovať voči objednávateľovi 
akúkoľvek finančnú náhradu za prerušenie plnenia alebo prestoje vo vzťahu k prerušenému plneniu.  

6.4. Ak zhotoviteľ bude pri plnení povinností podľa tejto Dohody využívať zabezpečené sieťové pripojenie (VPN) 
objednávateľa a/alebo tretích osôb, je povinný rešpektovať bezpečnostné smernice a iné vnútorné predpisy 
objednávateľa a/alebo tretích osôb pre túto VPN. 

6.5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto Dohody dodržiavať zásady poctivého obchodného styku a zdržať sa 
akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť posúdené ako konanie v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej 
súťaže a vo vzťahu k svojim subdodávateľom sa zdržať nekalej obchodnej praxe. 

6.6. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s oprávnením objednávateľa a orgánov vykonávajúcich na základe 
zákona kontrolu u objednávateľa vykonávať kontrolu/audit dodržiavania povinností podľa tejto Dohody 
u zhotoviteľa alebo u ktoréhokoľvek subjektu, ktorý poskytuje plnenia podľa Dohody na strane zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ umožní vstup do kontrolovaných objektov oprávnenej osobe objednávateľa. Porušenie tejto 
povinnosti je podstatným porušením tejto Dohody.  

6.7. Bezpečnostné opatrenia. 
6.7.1. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní TEČ urobiť potrebné bezpečnostné opatrenia, najmä 

zabezpečiť: 
a) reflexné fólie, určené pre zhotovovanie TEČ, polotovarov TEČ a zhotovených TEČ proti 
odcudzeniu alebo strate pred ich odovzdaním objednávateľovi, 
b) zabezpečenie výrobnej linky proti neoprávnenému zhotovenie TEČ. 
Zhotoviteľ je povinný umožniť povereným zamestnancom objednávateľa vykonať v sprievode 
poverenej osoby zo strany zhotoviteľa kontrolu dodržiavania týchto povinností, vždy keď o to 
objednávateľ požiada. 

6.7.2. Zhotoviteľ je povinný písomne nahlásiť objednávateľovi každé odcudzenie alebo stratu TEČ v 
priebehu plnenia predmetu tejto Dohody pred ich odovzdaním objednávateľovi, a to najneskôr do 
dvoch (2) pracovných dní odo dňa zistenia odcudzenia alebo straty. 

6.7.3. Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený: 
a) vzorky TEČ ani TEČ poskytnúť tretej osobe, okrem prípadov stanovených touto Dohodou, 
b) zhotovovať TEČ pre inú osobu, než je objednávateľ; pre vylúčenie všetkých pochybností 
Zmluvné strany vyhlasujú, že obmedzenie zhotoviteľa zhotovovať TEČ pre inú osobu, než 
objednávateľa sa vzťahuje len na výrobu TEČ v podobe podľa tejto Dohody a nijako neobmedzuje 
zhotoviteľa v možnosti zhotovovať registračné značky v iných krajinách, ako je Slovenská 
republika. 

6.8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto Dohody má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“).  

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyrábať TEČ výhradne v množstvách a špecifikáciách určených objednávateľom 
a svojimi internými opatreniami zabrániť rizikám neoprávnenej výroby a/alebo distribúcie TEČ. Porušenie 
záväzku zhotoviteľa podľa predchádzajúcej vety a záväzkov uvedených v bode 6.8. tohto článkutejto 
Dohody znamená podstatné porušenie tejto Dohody zhotoviteľom. 

 

Čl. VII 
Subdodávatelia 

7.1. Zhotoviteľ je oprávnený zadať plnenie podľa tejto Dohody alebo jeho časť subdodávateľom podľa ust. § 2, 
ods. 5, písm. e) Zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „subdodávateľ“) iba na základe 
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predchádzajúceho oznámenia zhotoviteľa objednávateľovi. Rovnaké oznámenie musí dodávateľ urobiť 
v prípade zmeny subdodávateľa. V prípade využitia subdodávateľa zhotoviteľ zodpovedá rovnako, akoby 
Dohodu plnil sám. 

7.2. Ak zhotoviteľ použije na plnenie tejto Dohody subdodávateľov, o ktorých má vedomosť v čase podpisu tejto 
Dohody, tvorí ich zoznam Prílohu č. 4 tejto Dohody. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi oznámiť 
akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov, uvedených v Prílohe č. 4 tejto Dohody, a to bezodkladne, 
najneskôr do pätnástich(15)  dní odo dňa účinnosti týchto zmien. 

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za práce vykonané a 
zabezpečené na základe zmluvy o subdodávke.  

7.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby mal splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov 
verejného sektora vo vzťahu k subdodávateľom zhotoviteľa v zmysle Zákona o registri partnerov verejného 
sektora.  

7.5. Pre zamedzenie pochybností, v prípade aktualizácie Prílohy č. 4 tejto Dohody, t. j. zmena údajov o 
subdodávateľoch, resp. zmena a/alebo doplnenie subdodávateľa, nie je potrebné vyhotoviť dodatok k tejto 
Dohode. Takúto informáciu preukáže zhotoviteľ objednávateľovi minimálne desať (10) dní pred plánovanou 
zmenou.  

 
Čl. VIII 

Záručné podmienky a zodpovednosť za vady Diela 

8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo, vrátane akejkoľvek jeho časti, bude objednávateľovi dodané v súlade a v 
rozsahu, v kvalite a za podmienok dohodnutých v tejto Dohode a v jej prílohách. Zhotoviteľ nesie objektívnu 
zodpovednosť, bez možnosti jej zbavenia, za bezchybnú funkčnosť dodaného Diela, vrátane akejkoľvek 
jeho časti, ak v tejto Dohode nie je uvedené inak. 

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dodané Dielo, vrátane jeho časti v okamihu dodania (odovzdania) 
Diela, a/alebo jeho časti, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (objednávateľ ju objaví) až po tomto 
okamihu a počas záručnej doby. 

8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na Dielo podľa tejto Dohody je sedem (7) rokov, ak v tejto 
Dohode nie je uvedené inak. Záručná doba na príslušenstvo – náhradné diely tabuliek s EČ a EČVL s bielym 
a svetlo zeleným podkladom vyrobeným zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcich svetlo pri 
zapnutom osvetlení vozidla a ich duplikátov je dva (2) roky. Záručná doba začína plynúť odo dňa riadneho 
dodania Diela. 

8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje záručné vady Diela, vrátane akejkoľvek jeho časti bezodplatne a bezodkladne 
odstrániť, najneskôr do tridsať (30) dní od oznámenia vady zhotoviteľovi (reklamácia), ak nebude dohodnuté 
inak. V prípade neodstrániteľnej vady, alebo v prípade inej vady ak to zhotoviteľ považuje za účelnejšie, 
zhotoviteľ v lehote podľa predchádzajúcej vety dodá objednávateľovi nové Dielo.  

8.5. Záručná doba sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené nesprávnou manipuláciou objednávateľa, 
skladovaním, resp. nakladaním s Dielom v rozpore so záväznými pokynmi a inštrukciami zhotoviteľa (najmä 
podrobným návodom na použitie). 

8.6. Objednávateľovi nevzniká právo z vád Diela alebo jeho časti voči zhotoviteľovi, ak zistenú vadu neoznámi 
včas, bez zbytočného odkladu zhotoviteľovi po tom, čo ju zistil alebo mohol zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti. 

 
 
 
 

Čl. IX 
Vlastnícke právo a nebezpečenstvo vzniknutej škody 

9.1. Vlastnícke právo k Dielu alebo jeho časti prechádza na objednávateľa prevzatím Diela alebo jeho časti na 
základe podpísaného dodacieho listu. 
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9.2. Nebezpečenstvo škody na Diele, resp. jeho časti prechádza na objednávateľa dňom ich prevzatia 
(podpisom dodacieho listu) podľa tejto Dohody, ak v tejto Dohode nie je výslovne uvedené inak. 

 
Čl. X 

Sankcie 

10.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním Diela pri štvrťročných špecifikáciách podľa čl. IV bod 4.2. tejto 
Dohody vzniká objednávateľovi právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 
nedodaného Diela (bez DPH) alebo jeho časti za každý aj začatý deň omeškania. 

10.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry doručenej podľa čl. III bod 3.8. tejto Dohody, vzniká 
zhotoviteľovi právo účtovať objednávateľovi úroky z omeškania v zákonom stanovenej výške za každý aj 
začatý deň omeškania. 

10.3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád Diela a/alebo v prípade omeškania zhotoviteľa 
s výmenou vadného Diela za nové dielo v lehote podľa čl. VIII bod 8.4. tejto Dohody  vzniká objednávateľovi 
právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR (slovom: päťdesiateur) za každý aj začatý 
deň omeškania za každú jednotlivú reklamáciu objednávateľa. 

10.4. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním Diela podľa čl. IV bod 4.4.4. tejto Dohody, t.j. TEČ zadané 
jednotlivo denne, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške20 EUR (slovom: 
dvadsať eur) za každú omeškanú TEČ za každý deň omeškania. 

10.5. Ak zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek zmluvnú povinnosť uvedenú v čl. VI bod 6.8, 6.9 a 6.10tejtoDohody, je 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR (slovom: jedentisíc eur) za každé 
jednotlivé porušenie.  
 

10.6. Uplatnením nárokov objednávateľa  voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvných  pokút podľa tohto článku 
tejto Dohody nie sú dotknuté jej nároky na náhradu škody, a to vo výške presahujúcej tieto zmluvné pokuty. 
Zhotoviteľ je povinný uplatnené zmluvné pokuty uhradiť v lehote do tridsať (30) dní od doručenia oznámenia 
o porušení zmluvnej povinnosti. 

 
Čl. XI 

Spracúvanie osobných údajov 

11.1. Zmluvné strany berú na vedomie, že pri plnení tejto Dohody môže dôjsť k spracúvaniu osobných údajov. 
Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať pri plnení tejto Dohody ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj 
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov). 

 
Čl. XII 

Komunikácia Zmluvných strán a osobitné dojednania 

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia/písomnosti jednej Zmluvnej strany adresované druhej 
Zmluvnej strane budú doručené na adresy uvedené v záhlaví tejto Dohody, ak v tejto Dohode nie je uvedené 
inak alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Písomnosti odoslané druhej Zmluvnej strane na adresu 
jej sídla uvedenú v tejto Dohode alebo neskôr písomne oznámenú, sa považujú za doručené a prevzaté 
druhou Zmluvnou stranou (i) prevzatím, (ii) odmietnutím ich prevzatia alebo (iii) po uplynutí troch (3) dní od 
uloženia na pošte, prostredníctvom doporučenej pošty alebo prostredníctvom kuriéra. 

12.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek 
zmenu svojich kontaktných údajov, pričom zmena je účinná odo dňa nasledujúceho po doručení takéhoto 
oznámenia.  

12.3. Jazyk tejto Dohody a celej komunikácie medzi objednávateľom a zhotoviteľom je slovenský jazyk, ak sa 
Zmluvné strany nedohodnú inak. 
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12.4. Pre vylúčenie pochybností, oznámenie o zmene kontaktných údajov, najmä mien osôb, adries sídla, 
elektronickej pošty, telefonických kontaktov sa nepovažuje za zmenu tejto Dohody, resp. jej príloh. V prípade 
zmeny čísla bankového účtu na strane zhotoviteľa sa Zmluvné strany zaväzujú uzatvoriť písomný dodatok 
k tejto Dohode v súlade s čl. XIV bod 14.3. tejto Dohody. 

12.5. Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nie je oprávnený postúpiť, ani inak 
nakladať s pohľadávkami vyplývajúcimi mu z tejto Dohody. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne si 
započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči objednávateľovi vyplývajúce mu z tejto Dohody voči 
pohľadávkam objednávateľa. Postúpenie alebo započítanie pohľadávky v rozpore s týmto bodom Dohody 
je neplatné.  

12.6. Objednávateľ je oprávnený započítať si svoje pohľadávky vzniknuté na základe tejto Dohody (vrátane 
pohľadávok na zmluvné pokuty a náhradu škody) voči pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi iba 
na základe osobitnej písomnej dohody o započítaní pohľadávok štátu pri splnení podmienok ustanovených 
v § 8 ods. 1 zákona č.374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

 

Čl. XIII 
Zánik Dohody 

 
13.1. Túto Dohodu je možné skončiť: 

13.1.1. písomnou dohodou Zmluvných strán,  
13.1.2. písomným odstúpením od tejto Dohody v prípadoch stanovených touto Dohodou alebo z dôvodov 
ustanovených zákonom, 
13.1.3. písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa, pričom Dohodu  môže objednávateľ písomne 
vypovedať bez udania dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým 
dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej 
strane. 

13.2. Objednávateľ  je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Dohody v prípade, ak: 

13.2.1. si zhotoviteľ aj napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu nesplní svoje povinnosti 
vyplývajúce mu z tejto Dohody, pričom k takémuto porušeniu Dohody dôjde opakovane (viac ako 
trikrát a nemusí sa jednať o rovnaké porušenie), alebo 

13.2.2. sa zhotoviteľ opakovane (viac ako trikrát) omešká s dodaním Diela pri štvrťročných 
špecifikáciách, resp. ich časti o viac ako 15 kalendárnych dní po stanovenom termíne, alebo 

13.2.3. sa zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze v zmysle § 67a Obchodného zákonníka, je v úpadku 
(konkurz, reštrukturalizácia) alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, preruší alebo skončí svoju 
podnikateľskú činnosť, alebo 

13.2.4. zhotoviteľ alebo jeho štatutárny zástupca je právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v 
súvislosti s výkonom jeho činnosti, alebo podnikaním, alebo 

13.2.5. u zhotoviteľa došlo k predaju podniku súvisiaceho s predmetom tejto Dohody. 

13.3. Zmluvné strany sa dohodli, že podstatné porušenie tejto Dohody na strane zhotoviteľa je aj neplnenie jeho 
záväzku týkajúceho sa doby plnenia, plniť predmet v dohodnutých termínoch podľa tejto Dohody, a to 
v prípade ak sa omešká s dodaním ktorejkoľvek dodávky TEČ objednávateľovi viac ako 30 dní po 
stanovenom termíne alebo  ak bude omeškanie s dodaním ktorejkoľvek dodávky TEČ väčšie ako 25 % 
objemu dohodnutého množstva TEČ na príslušný kalendárny štvrťrok; to neplatí ak objednávateľ nedoručí 
zhotoviteľovi písomnú objednávku s presnou špecifikáciou dodania Diela pre konkrétny kalendárny štvrťrok 
kalendárneho roka podľa čl. IV bod 4.3. tejto Dohody.  

13.4. Odstúpením od tejto Dohody niektorej zo Zmluvných strán sa táto Dohoda zrušuje ku dňu doručenia 
odstúpenia druhej Zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od tejto Dohody si Zmluvné strany ponechajú 
doposiaľ akceptované plnenia, vykonané v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Dohode a jej prílohách 
a úhrady za ne. Ohľadom plnení, ktoré neboli riadne ukončené ku dňu zániku tejto Dohody(neboli doposiaľ 
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dodané), pripraví zhotoviteľ prehľad a objednávateľ bude oprávnený, ale nie povinný ich prevziať; v prípade 
ich prevzatia uhradí príslušnú časť ceny zodpovedajúcej miere poskytnutia Diela podľa dohody Zmluvných 
strán. 

13.5. Odstúpenie od tejto Dohody sa nedotýka práva na náhradu škody, zmluvných pokút, práv vyplývajúcich zo 
zodpovednosti za vady, záväzkov mlčanlivosti, práv k plneniam podľa bodu 13.4. tejto Dohody a ani iných 
ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení 
tejto Dohody. 

13.6. Zmluvné strany sa dohodli, že úplná alebo čiastočná zodpovednosť za škodu vzniknutú druhej Zmluvnej 
strane zásahom vyššej moci je vylúčená, vrátane škody vyplývajúcej zo subdodávateľských vzťahov, ktorú 
zhotoviteľ preukázateľne nespôsobil. Vylúčená je aj zodpovednosť za škodu vzniknutú zhotoviteľovi 
omeškaním objednávateľa s úhradou faktúr za dodané Dielo alebo jeho časti z dôvodu preukázateľného 
dočasného, najviac však jednomesačného, pozastavenia alebo obmedzenia objednávateľa s nakladaním 
s prostriedkami štátneho rozpočtu v rozsahu stanovenom príslušnými úradnými miestami. Bez ohľadu na 
vyššie uvedené nie je dotknuté právo objednávateľa ani zhotoviteľa odstúpiť od Dohody aj v prípade, ak 
dôvod pre ktorý je odstúpenie vykonané bol daný z dôvodu vyššej moci a uvedené trvá viac ako jeden 
mesiac. 

13.7. V prípade podstatného porušenia tejto Dohody zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený vykonať zmenu 
tejto Dohody spočívajúcu v zmene osoby zhotoviteľa, a to nahradením pôvodného zhotoviteľa (ďalej len 
„Pôvodný zhotoviteľ“) novým zhotoviteľom v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu v 
osobe zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený vykonať vo forme písomného dodatku k tejto Dohode, 
uzatvoreného medzi objednávateľom a subjektom, ktorý ako uchádzač vo Verejnom obstarávaní splnil 
podmienky účasti, všetky požiadavky na predmet zákazky, vrátane splnenia povinností v zmysle súťažných 
podkladov vo Verejnom obstarávaní a umiestnil sa na nasledujúcom mieste v poradí hodnotenia ponúk v 
rámci Verejného obstarávania (ďalej len „Nový zhotoviteľ“). Na  vysporiadanie plnení medzi Pôvodným 
zhotoviteľom a objednávateľom sa primerane aplikujú ustanovenia bodu 13.4. tohto článku tejto Dohody. 

13.8. Zhotoviteľ súhlasí s takouto zmenou tejto Dohody, ak objednávateľ nahradí zhotoviteľa Novým  zhotoviteľom 
podľa bodu 13.7. tohto článku tejto Dohody. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že nadobudnutím účinnosti dodatku k 
Dohode prestáva byť Zmluvnou stranou tejto Dohody a Zmluvnou stranou tejto Dohody sa stáva Nový 
zhotoviteľ.  

13.9. Pôvodný zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr do piatich(5) pracovných dní od oznámenia 
objednávateľa, za účelom zmeny tejto Dohody podľa bodu 13.7. tohto článku Dohody poskytnúť 
objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť, najmä vykonať úkony, ktoré sú nevyhnutné na riadne plnenie 
tejto Dohody do okamihu zmeny v osobe zhotoviteľa, odovzdať objednávateľovi všetky potrebné informácie 
a dokumenty v súvislosti s dodaným plnením podľa tejto Dohody tak, aby nedošlo k vzniku škody alebo inej 
ujmy objednávateľovi.  

13.10. V prípade omeškania Pôvodného zhotoviteľa s plnením povinnosti podľa bodu 13.9. tohto článku Dohody 
(neposkytnutie súčinnosti) vzniká objednávateľovi za každý začatý deň omeškania nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty zo strany Pôvodného zhotoviteľa vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc euro). Povinnosť 
nahradiť škodu vzniknutú v dôsledku porušenia povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou ostáva 
zaplatením zmluvnej pokuty nedotknutá, a to aj v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu. 

 
 
 
 

Čl. XIV 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

14.1. Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody. 
Táto Dohoda nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, 
ktorý vedie Úrad vlády SR, v súlade s  § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. 

14.2. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto Dohodu uzatvoriť a plniť záväzky v nej obsiahnuté. 
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14.3. Túto Dohodu možno dopĺňať alebo meniť iba formou písomných dodatkov k tejto Dohode v súlade 
s ustanovením § 18 Zákona o verejnom obstarávaní, pričom tieto musia byť číslované chronologicky, 
v časovom poradí, ktoré sa po podpísaní oboma Zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto 
Dohody. Dohodu je možné zrušiť len písomne. 

14.4. Táto Dohoda je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, 
pričom každá zo Zmluvných strán obdrží dve (2) vyhotovenia. 

14.5. Práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe tejto Dohody, alebo v súvislosti s touto Dohodou sa riadia 
Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi 
Slovenskej republiky platnými a účinnými v čase rozhodujúcom pre posúdenie vzniku, zmeny alebo zániku 
práv a povinností a s prihliadnutím na intertemporálne ustanovenia týchto právnych predpisov. Spory 
vzniknuté z tejto Dohody a/alebo na základe tejto Dohody rozhodujú súdy Slovenskej republiky.  

14.6. Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Dohody stalo neplatným, nespôsobuje to neplatnosť tejto Dohody 
ako celku. Pokiaľ nastane situácia podľa predchádzajúcej vety, Zmluvné strany nahradia toto neplatné 
ustanovenie iným ustanovením, ktoré sa mu svojím obsahom a účelom bude čo najviac približovať. 

14.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa v plnom rozsahu oboznámili s obsahom znenia tejto Dohody, že jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju štatutárni zástupcovia obidvoch Zmluvných strán 
vlastnoručne podpisujú. 

 

 

Za Objednávateľa:              Za Zhotoviteľa: 

 

V Bratislave dňa                                                           V Prahe dňa   

 

 

___________________________________                          ___________________________________ 
            Mgr. Ján Lazar                       Zdeněk Kůstka  
                   štátny tajomník                                                                                    člen predstavenstva 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 



Príloha č. 1 súťažných podkladov 
Opis predmetu zákazky, technické požiadavky  

  

Opis predmetu zákazky, technické požiadavky 

Výroba a dodanie tabuliek s evidenčným číslom Slovenskej republiky a súvisiace služby II. 

(ďalej len „Predmet zákazky“) 

  

 

Predmetom zákazky  jevýroba a dodanie: 
 tabuliek s evidenčným číslom (ďalej len „EČ“) a ich duplikátov;  
 tabuliek s osobitným  EČ a ich duplikátov;   
 tabuliek so zvláštnym EČ a ich duplikátov;  
 tabuliek s EČ určených pre vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom (tzv. BEV(Battery 

Electric Vehicle), PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) a FCEV (FuellCell Electric Vehicle)) a ich 
duplikátov, 

 tabuliek s EČ s určeným zložením číslic a písmen ako skladové zásoby verejného obstarávateľa podľa § 
124 ods. 5 podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(ďalej len „Zákon o cestnej premávke“) 

 tabuliek s EČ s určeným zložením číslic a písmen určených pre vozidlá s čiastočným alebo plne 
elektrickým pohonom (tzv. BEV (Battery Electric Vehicle), PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) a FCEV 
(FuellCell Electric Vehicle),  

 jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných individuálnych EČ s voliteľnou logistikou, t.j. 
alfanumerikou (ďalej len „EČVL“) a ich duplikátov; 

 jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a EČVL s bielym podkladom 
vyrobeným zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcich svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla a ich 
duplikátov;  

 jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a EČVL  určených pre nosiče 
bicyklov a ich duplikátov; 

 jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČVL určených pre vozidlá 
s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom (tzv. BEV (Battery Electric Vehicle), PHEV (Plug-in Hybrid 
Electric Vehicle) a FCEV (FuellCell Electric Vehicle)) a ich duplikátov; 

 jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a tabuliek s EČVL pre vozidlá 
s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom určených pre nosiče bicyklov a ich duplikátov;  

 tabuliek (nálepiek) s písmenami CD a CC, 
pričom všetky sú realizované aplikáciou (lamináciou) fólie so spätným odrazom (retroreflektívnej fólie) na 
podklad zo zliatin ľahkých kovov spĺňajúci delegovanú smernicu Komisie (EÚ) č. 2015/863 z 31.03.2015, ktorou 
sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o zoznam obmedzovaných 
látok („RoHS 3“) alebo sú realizované aplikáciou (lamináciou) fólie so spätným odrazom (retroreflektívnej fólie) 
na biely podklad zo zmesi polykarbonátu a polyesteru a sú určené pre motorové, prípojné a akékoľvek iné cestné 
vozidlá podliehajúce evidencii podľa Zákona o cestnej premávke (tabuľky popísané vyššie sú ďalej označované 
len ako „TEČ“), ktoré budú spĺňať technické požiadavky a budú v súlade s platnou legislatívou Slovenskej 
republiky, a to najmä 
i) Zákon o cestnej premávke v znení neskorších predpisov; 
ii) Vyhláškou č. 9/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;   
iii) technickými normami STN ISO 7591 a ISO 3098-1 alebo ekvivalentnými; 
iv) systémami manažérstva podľa ISO 9001, ISO 14001 a ISO 270011 alebo ekvivalentnými; 
v) Nariadením Rady (ES) č. 2411/98 o uznávaní rozlišovacieho znaku členského štátu, v ktorom sú 

motorové a ich prípojné vozidlá evidované, v doprave vo vnútri Spoločenstva; 
vi) zákonom č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní;  
vii) výrobnou dokumentáciou TEČ vydanou aj v budúcnosti, technickými požiadavkami, špecifikáciou 

bezpečnostných prvkov, vzormi TEČ a špecifikáciou rozmerov, farebného vyhotovenia a ďalších 
parametrov pre výrobu a dodanie tabuliek s evidenčným číslom upravujúcimi Predmet zákazky v 
Prílohe č. 1 Rámcovej dohody a v súlade s Prílohou č. 2B Rámcovej dohody; 

viii) v súlade s obsahom Rámcovej dohody, ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov; 
ix) akýchkoľvek iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich náležitosti TEČ. 
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Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s výrobou, skladovaním a dodaním TEČ ako je ďalej 
uvedené v Rámcovej dohode a implementácia čiastočne alebo úplne integrovaných bezpečnostných a iných 
znakov, vytváranie alfanumerických znakov mechanickými technológiami a/alebo iných znakov a tvarov, 
nanesenie farebnej vrstvy, označenie TEČ pre účely balenia a ich následnej distribúcie prepravou podľa 
podmienok určených v Rámcovej dohode, na adresu sídiel všetkých oprávnených zástupcov verejného 
obstarávateľa a  prevádzkovanie, modifikovanie a modernizácia prostriedkov informačných technológií, 
slúžiacich na zadávanie a prijímanie požiadaviek na výrobu a dodanie TEČ medzi verejným obstarávateľom 
a úspešným uchádzačom určených v Rámcovej dohode; a tiež služby súvisiace s dokladovaním zhody a kvality 
vyrábaných TEČ,  podľa podmienok určených v Rámcovej dohode.Súčasťou predmetu zákazky sú aj štvrťročne 
a denne špecifikované TEČ dodávané za podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch, najmä v bode 
4.3 a 4.4. a súvisiacich ustanoveniach Rámcovej dohody. 

 
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe  
A -Technické požiadavky,  
B - Obrazová príloha – Vzory tabuliek s evidenčnými číslami (TEČ) 
C - Špecifikácia rozmerov, farebného vyhotovenia a ďalších parametrov pre výrobu a dodanie tabuliek s TEČ, 
D - Špecifikácia bezpečnostných prvkov. 
 
Ostatné požiadavky na plnenie zákazky sú uvedené v Rámcovej dohode vrátane príloh a v týchto súťažných 
podkladoch. 
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Definícia pojmov 

Tabuľka s evidenčným číslom (ďalej len „TEČ“): tabuľka udávajúca evidenčné číslo a modrú plochu obsahujúcu 
dvanásť žltých hviezdičiek, reprezentujúcich európsku vlajku a rozlišovací  znak štátnosti Slovenskej republiky “ SK 
“ bielej farby  a štátny znak Slovenskej republiky (ďalej len „Euro – pole a štátny znak  SR“). 

Evidenčné číslo (ďalej len „EČ“):súbor znakov pozostávajúci z latinských písmen a arabských číslic, tvoriacich tzv. 
alfanumeriku. 

Materiál so spätnou odrazivosťou (ďalej len „retroreflektívny“): 

 

1. Technické požiadavky – popis tabuliek s evidenčným číslom 

1.1. Vlastnosti TEČ: 

TEČ musia  byť vyhotovené v súlade s/so : 

a) Normou STN ISO 7591  Cestné vozidlá – registračné značky so spätným odrazom pre motorové vozidlá 
a prívesyalebo ekvivalentnou; 

b) Normou ISO 3098-1 Technická dokumentácia výrobku Písmo, Časť 1alebo ekvivalentnou; 

c) Zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov; 

d) Vyhláškou č. 9/2009 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

e) Zákonom č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní; 

f) Nariadením rady Európskeho spoločenstva č. 2411/98 z 3. novembra 1998 o uznávaní rozlišovacieho znaku 
členských štátov, v ktorom sú motorové a ich prípojné vozidlá evidované v doprave vo vnútri spoločenstva; 

g) Smernicou Európskeho parlamentu o používaní nebezpečných látok RoHS 3. 

 

Ďalšia špecifikácia vlastností TEČ : 

h) TEČ zo zliatin ľahkých kovov sú vyrobené hliníkového plechu (substrátu) Al 99,5  s hrúbkou 1,0 mm +/- 0,03 
(ďalej len  „zo zliatin ľahkých kovov“). 

i) TEČ  vyžarujúce svetlo pri zapnutom osvetlení motorového vozidla sú vyrobené z podkladu zo zmesi 
polykarbonátu a polyesteru s  hrúbkou 1,0 mm +/- 0,03 mm; 

j) TEČ vyžarujúce svetlo pri zapnutom osvetlení motorového vozidla s podkladom vyrobeným zo zmesi 
polykarbonátu a polyesteru vyžaruje svetlo pri zapnutom osvetlení motorového vozidla homogénne po celej 
ploche TEČ, bez viditeľných miest bez osvetlenia; 

k) Vonkajší plochý a hladký povrch zhotovenej TEČ musí byť retroreflektívny.  Retroreflektívny materiál je 
aplikovaný (lamináciou) na vonkajší povrch hliníkového substrátu alebo podkladu vyrobeného zo zmesi 
polykarbonátu a polyesteru, tak aby sa vytvorilo ich trvalé spojenie  odolné proti nárazu a ohybu; 

l) Zadná strana TEČ zhotovenýchzo zliatin ľahkých kovov musí byť ošetrená protikoróznym priesvitným lakom;  

m) Písmená, čísla  a drážka sú vylisované v profile TEČ vysokom od 1,5 mm do 2,0 mm; 

n) Evidenčné číslo je vždy dobre čitateľné, pričom nesmie byť narušený homogénny vzhľad jeho podkladovej 
plochy; 

o) Rozmery TEČ sú v súlade vyhláškou č. 9/2009 Z. z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa 
vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a výrobnou dokumentáciou zhotoviteľa TEČ odsúhlasenou objednávateľom TEČ; 

p) Farba základnej plochy tabuľky, obvodovej drážky, Euro – poľa  a štátneho znaku SR, písmen a číslic pre 
jednotlivé typy je popísaná v Tabuľke farieb; 

q) Základný materiál, grafický dizajn, farebné vyhotovenie, použité farby, bezpečnostné prvky a kvalita 
vyhotovenia musia byť minimálne na takej úrovni, ako je tomu pri súčasne vydávaných TEČ; 



Príloha č. 1 časť A Rámcovej dohody – Technické požiadavky 
 

3/10 

 

r) Bezpečnostné prvky musia byť ľahko verifikovateľné aj bez špeciálneho zariadenia (pohľadom, naklonením); 

s) Bezpečnostné prvky musia byť aplikované tak, aby s grafikou TEČ tvorili harmonický súlad vrátane farebnosti; 

t) Bezpečnostné prvky musia byť vyrobené v súlade s Prílohou D – Špecifikácia bezpečnostných prvkov; 

u) Grafický dizajn bude vychádzať zo súčasného grafického dizajnu TEČ.  

  

1.2. Typy a rozmery TEČ 

1.2.1.  Typy TEČ (rozmery). 

TYP X (520 x 110 mm) – jednoriadková TEČ.  

Typ X/S (520 x 110 mm) –jednoriadková  TEČ vyžarujúca svetlo pri zapnutom osvetlení motorového vozidla. 

TYP Y (340 x 200 mm) – dvojriadková TEČ.  

TYP Z1 (240 x 150 mm) – dvojriadková TEČ.  

TYP Z2 (240 x 150 mm) – dvojriadková TEČ s vyznačením doby platnosti. 

TYP W (145 x 110 mm) – dvojriadková TEČ.    

Typ CC/CD (197 x 137 mm) – jednoriadková. 

Značka s písmenami CD alebo CC je  vyrobená ako samolepiaca retroreflektívna fólia.  

 

1.2.2.  Tvary a rozmery TEČ 

TYP X (520 x 110 mm) – jednoriadková TEČ.  

a) Tabuľka s evidenčným číslom s rozmerom 520 x 110 mm (+1/-2,5 mm), obsahuje max. 7 alfanumerických 
znakov, ktoré sú vytvorené z veľkých písmen a číslic technického písma. Rozmer jedného alfanumerického 
znaku je 80 x 45 mm (+1/-2 mm) s hrúbkou čiar 9 mm (+1,0/-0,5 mm); 

b) Podkladový materiál zo zliatin ľahkých kovov; 

c) Tvar písmen a číslic je vyobrazený v bode č. 1.5., ako aj Prílohe C – Vzory TEČ; 

d) Farebná kombinácia podkladu, obvodovej drážky, písmen a číslic je stanovená v tabuľke farieb; 

e) Obvod TEČ má vystuženú vylisovanú drážku o šírke 5 mm (+/-1 mm) a výške 2 mm (+/- 0,5 mm), vyhotovenú 
v nereflektívnej farbe. Uhol medzi okrajom vydutej drážky a rovinou TEČ sa môže odchýliť od 90o; 

f) Keď TEČ vyhovuje požiadavkám noriem, tak výrobca potvrdí akosť znakom výrobcu, razeným na zadnú 
stranu tabuľky s evidenčným číslom. Znak výrobcu nemožno odstrániť chemickými alebo mechanickými 
prostriedkami bez poškodenia podkladového materiálu. 

 

Typ X/S (520 x 110 mm) –jednoriadková  TEČ vyžarujúca svetlo pri zapnutom osvetlení motorového vozidla. 

a) Tabuľka s evidenčným číslom s rozmerom 520 x 110 mm (+1/-2,5 mm), obsahuje max. 7 alfanumerických 
znakov, ktoré sú vytvorené z veľkých písmen a číslic technického písma. Rozmer jedného alfanumerického 
znaku je 80 x 45 mm (+1/-2 mm) s hrúbkou čiar 9 mm (+1,0/-0,5 mm); 

b) TEČ vyžarujúce svetlo pri zapnutom osvetlení motorového vozidla s podkladom vyrobeným zo zmesi 
polykarbonátu a polyesteru vyžaruje svetlo homogénne po celej ploche TEČ, bez viditeľných miest bez 
osvetlenia; 

c) Tvar písmen a číslic je vyobrazený v bode č. 1.5. ako aj ako aj Prílohe C – Vzory TEČ; 

d) Farebná kombinácia podkladu, obvodovej drážky, písmen a číslic je stanovená v tabuľke farieb; 

e) Obvod TEČ má vystuženú vylisovanú drážku o šírke 5 mm (+/-1 mm) a výške 2 mm (+/- 0,5 mm), vyhotovenú 
v nereflektívnej farbe. Uhol medzi okrajom vydutej drážky a rovinou TEČ sa môže odchýliť od 90o; 
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f) Keď TEČ vyhovuje požiadavkám noriem, tak výrobca potvrdí akosť znakom výrobcu, razeným na zadnú 
stranu tabuľky s evidenčným číslom. Znak výrobcu nemožno odstrániť chemickými alebo mechanickými 
prostriedkami bez poškodenia podkladového materiálu. 

 

TYP Y (340 x 200 mm) – dvojriadková TEČ.  

a) Tabuľka s evidenčným číslom s rozmerom 340 x 200 mm (+1/-2,5 mm), obsahuje max. 7 alfanumerických 
znakov, ktoré sú vytvorené z veľkých písmen a číslic technického písma. Rozmer jedného alfanumerického 
znaku je 80 x 45 mm (+1/-2 mm) s hrúbkou čiar 9 mm (+1,0/-0,5 mm); 

b) Podkladový materiál je zo zliatin ľahkých kovov; 

c) Tvar písmen a číslic je vyobrazený v bode č. 1.5. ako aj v Prílohe C – Vzory TEČ; 

d) Farebná kombinácia podkladu, obvodovej drážky, písmen a číslic je stanovená v tabuľke farieb; 

e) Obvod TEČ má vystuženú vylisovanú drážku o šírke 5 mm (+/-1 mm) a výške 2 mm (+/- 0,5 mm), vyhotovenú 
v nereflektívnej farbe. Uhol medzi okrajom vydutej drážky a rovinou TEČ sa môže odchýliť od 90o; 

f) Keď TEČ vyhovuje požiadavkám noriem, tak výrobca potvrdí akosť znakom výrobcu, razeným na zadnú 
stranu tabuľky s evidenčným číslom. Znak výrobcu nemožno odstrániť chemickými alebo mechanickými 
prostriedkami bez poškodenia podkladového materiálu. 

 

TYP Z1 (240 x 150 mm) – dvojriadková TEČ.  

a) Tabuľka s evidenčným číslom s rozmerom 240 x 150 mm (+1/-2,5 mm), obsahuje max. 7 alfanumerických 
znakov, ktoré sú vytvorené z veľkých písmen a číslic technického písma. Rozmer jedného alfanumerického 
znaku je 50 x 28 mm (+1/-2 mm) s hrúbkou čiar 6 mm (+1,0/-0,5 mm); 

b) Podkladový materiál je zo zliatin ľahkých kovov; 

c) Tvar písmen a číslic je vyobrazený v bode č. 1.5. ako aj v Prílohe C – Vzory TEČ; 

d) Farebná kombinácia podkladu, obvodovej drážky, písmen a číslic je stanovená v tabuľke farieb; 

e) Obvod TEČ má vystuženú vylisovanú drážku o šírke 5 mm (+/-1 mm) a výške 2 mm (+/- 0,5 mm), vyhotovenú 
v nereflektívnej farbe. Uhol medzi okrajom vydutej drážky a rovinou TEČ sa môže odchýliť od 90o; 

f) Keď TEČ vyhovuje požiadavkám noriem, tak výrobca potvrdí akosť znakom výrobcu, razeným na zadnú 
stranu tabuľky s evidenčným číslom. Znak výrobcu nemožno odstrániť chemickými alebo mechanickými 
prostriedkami bez poškodenia podkladového materiálu; 

 

TYP Z2 (240 x 150 mm) – dvojriadková TEČ s vyznačením doby platnosti.  

a) Tabuľka s evidenčným číslom s rozmerom 240 x 150 mm (+1/-2,5 mm), obsahuje max. 7 alfanumerických 
znakov, ktoré sú vytvorené z veľkých písmen a číslic technického písma. Rozmer jedného alfanumerického 
znaku je 50 x 28 mm (+1/-2 mm) s hrúbkou čiar 6 mm (+1,0/-0,5 mm); 

b) Podkladový materiál je zo zliatin ľahkých kovov; 

c) Tvar písmen a číslic je vyobrazený v bode č. 1.5. ako aj v Prílohe C – Vzory TEČ; 

d) Farebná kombinácia podkladu, obvodovej drážky, písmen a číslic je stanovená v tabuľke farieb; 

e) Obvod TEČ má vystuženú vylisovanú drážku o šírke 5 mm (+/-1 mm) a výške 2 mm (+/- 0,5 mm), vyhotovenú 
v nereflektívnej farbe. Uhol medzi okrajom vydutej drážky a rovinou TEČ sa môže odchýliť od 90o; 

f) Keď TEČ vyhovuje požiadavkám noriem, tak výrobca potvrdí akosť znakom výrobcu, razeným na zadnú 
stranu tabuľky s evidenčným číslom. Znak výrobcu nemožno odstrániť chemickými alebo mechanickými 
prostriedkami bez poškodenia podkladového materiálu. 

 

TYP W (145 x 110 mm) – dvojriadková TEČ.    
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a) Tabuľka s evidenčným číslom s rozmerom 145 x 110 mm (+1/-2,5 mm), obsahuje max. 7 alfanumerických 
znakov, ktoré sú vytvorené z veľkých písmen a číslic technického písma. Rozmer jedného alfanumerického 
znaku je 32 x 18,3 mm (+1/-2 mm) s hrúbkou čiar 5 mm (+1,0/-0,5 mm); 

b) Podkladový materiál je zo zliatin ľahkých kovov; 

c) Tvar písmen a číslic je vyobrazený v bode č. 1.5. ako aj v Prílohe C – Vzory TEČ; 

d) Farebná kombinácia podkladu, obvodovej drážky, písmen a číslic je stanovená v tabuľke farieb; 

e) Obvod TEČ má vystuženú vylisovanú drážku o šírke 5 mm (+/-1 mm) a výške 2 mm (+/- 0,5 mm), vyhotovenú 
v nereflektívnej farbe. Uhol medzi okrajom vydutej drážky a rovinou TEČ sa môže odchýliť od 90o; 

f) Keď TEČ vyhovuje požiadavkám noriem, tak výrobca potvrdí akosť znakom výrobcu, razeným na zadnú 
stranu tabuľky s evidenčným číslom. Znak výrobcu nemožno odstrániť chemickými alebo mechanickými 
prostriedkami bez poškodenia podkladového materiálu. 

 

Typ CC/CD (197 x 137) mm – jednoriadková 

Značka s písmenami CD alebo CC je vyrobená ako samolepiaca retroreflektívna fólia.  

 
Uvedené typy TEČ môžu mať nasledujúce farebné kombinácie: 

TYP TEČ 

Základná 
plocha 

Obvodov
á drážka 

Písmená, 
číslice 

 
Štátny 
znak 

Euro-
pole 

Hviezdičky 
Nápis SK 

v Euro-poli 

Farba Farba Farba Farba Farba Farba Farba 

X (520 x 110 mm) biela čierna čierna b.m.č. modrá žltá biela 

X (520 x 110 mm) modrá žltá žltá b.m.č. modrá žltá biela 

X (520 x 110 mm) biela modrá modrá b.m.č. modrá žltá biela 

X (520 x 110 mm) žltá červená červená b.m.č. modrá žltá biela 

X (520 x 110 mm) svetlo zelená čierna čierna b.m.č. modrá žltá biela 

X (520 x 110 mm) 
transparentná 

biela čierna čierna b.m.č. modrá žltá biela 

X (520 x 110 mm) 
transparentná 
svetlo zelená čierna čierna b.m.č. modrá žltá biela 

Y (340 x 200 mm) biela čierna čierna b.m.č. modrá žltá biela 

Y (340 x 200 mm) modrá žltá žltá b.m.č. modrá žltá biela 

Y (340 x 200 mm) biela modrá modrá b.m.č. modrá žltá biela 

Y (340 x 200 mm) žltá červená červená b.m.č. modrá žltá biela 

Y (340 x 200 mm) svetlo zelená čierna čierna b.m.č. modrá žltá biela 

Z1 (240 x 150 mm) biela čierna čierna b.m.č. modrá žltá biela 

Z1 (240 x 150 mm) modrá žltá žltá b.m.č. modrá žltá biela 

Z2 (240 x 150 mm) biela zelená zelená b.m.č. modrá žltá biela 

Z1 (240 x 150 mm) biela červená červená b.m.č. modrá žltá biela 

Z2 (240 x 150 mm) žltá čierna čierna b.m.č. modrá žltá biela 

Z1 (240 x 150 mm) biela modrá modrá b.m.č. modrá žltá biela 

Z1 (240 x 150 mm) žltá červená červená b.m.č. modrá žltá biela 

Z1 (240 x 150 mm) zelená čierna čierna b.m.č. modrá žltá biela 

Z1 (240 x 150 mm) svetlo zelená čierna čierna b.m.č. modrá žltá biela 
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W (145 x 110 mm) biela čierna čierna b.m.č. modrá žltá biela 

W (145 x 110 mm) biela modrá modrá b.m.č. modrá žltá biela 

W (145 x 110 mm) žltá červená červená b.m.č. modrá žltá biela 

W (145 x 110 mm) svetlo zelená čierna čierna b.m.č. modrá žltá biela 

CD/CC (197x137mm) modrá žltá žltá --- --- --- --- 

Pozn. b.m.č. – biela, modrá, červená 

Prípadné doplnenie nového vzoru TEČ v rámci vyššie uvedených typov (napr. doplnenie novej farebnosti a pod.) vykoná 

verejný obstarávateľ/Objednávateľ písomnou formou. 

 

1.3. Euro – pole, rozlišovací znak štátnosti “SK“ v Euro-poli a štátny znak SR. 

Tabuľky s evidenčným číslom musia mať na ľavej strane vyobrazený znak Európskej únie s rozlišovacím znakom 
štátnosti Slovenskej republiky “SK“ v súlade s Nariadením rady Európskeho spoločenstva č. 2411/98 z 3. novembra 
1998 o uznávaní rozlišovacieho znaku členských štátov, v ktorom sú motorové a ich prípojné vozidlá evidované 
v doprave vo vnútri spoločenstva. Farebné vyhotovenie euro poľa musí zodpovedať nasledujúcim farebným 
požiadavkám: 

a) modrá farba euro poľa vo vyhotovení Pantone Reflex Blue, web palette farebný odtieň RGB 0/51/153 

b) žltá farba hviezdičiek vo vyhotovení Pantone Yellow, web palette farebný odtieň RGB 255/204/0. 

 

1.3.1. Tvar a rozmery Euro-poľa 

Euro-pole  je  integrálnou súčasťou  retroreflektívnej  fólie  a je vyrobené výrobcom v procese výroby 
retroreflektívnej fólie tabuľky s evidenčným číslom. Modrá plocha s rozlišovacím znakom “SK“ a hviezdičkami je 
umiestnená na ľavom okraji tabuľky s evidenčným číslom. 

Rozlišovací znak štátnosti Slovenskej republiky “SK“ v Euro-poli  sa skladá z písmen SK bielej farby vysokých 
najmenej 20,0 mm, so šírkou čiar 4,0 mm. Nad písmenami je 12 žltých hviezdičiek, ktorých stredy ležia na obvode 
kruhu s polomerom 15,0 mm, vzdialenosť medzi dvoma protiľahlými vrcholmi tej istej hviezdičky je 4,0 až 5,0 mm. 
Rozlišovací znak a hviezdičky sú vyhotovené na modrej ploche v tvare obdĺžnika vysokého najmenej 98,0 mm 
a širokého najmenej 40,0 mm, najviac 50,0 mm. Ak sa rozmery modrej plochy na TEČ zmenšia po rozdelení na 
dva riadky alebo na TEČ určenej pre dvoj alebo trojkolesové vozidlá, sú rozmery rozlišovacieho znaku a hviezdičiek 
proporcionálne zmenšené. 

Vyobrazenie Euro-poľa s rozlišovacím znakom štátnosti Slovenskej republiky.

 

 

1.3.2.  Tvar a rozmery štátneho znaku Slovenskej republiky. 

Farebná kombinácia a tvar štátneho znaku SR musia byť v súlade so zákonom NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych 
symboloch SR a ich použití v znení neskorších predpisov. 

Štátny znak SR   je súčasťou retroreflektívnej fólie a je vyrobený výrobcom v procesevýroby retroreflektívnej fólie. 
Rozmery štátneho znaku SR na jednoriadkovej TEČ sú:výška = 48,0 mm +/-0,5 mm a šírka = 39,0 mm +/-0,5 mm.  
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Ak sa rozmery štátnehoznaku na TEČ zmenšia po rozdelení na dva riadky alebo na TEČ určenej pre dvoj alebo 
trojkolesové vozidlá, sú štátneho znaku rozmery proporcionálne zmenšené.  

Štátny znak Slovenskej republiky je  integrálnou súčasťou  retroreflektívnej  fólie  a  jeumiestnený na jednoriadkovej 
tabuľke s evidenčným číslom za prvou dvojicou písmen označujúci príslušný okres, alebo ak ide o osobitné 
evidenčné číslo za písmenom P alebo za  prvou dvojicou číslic. Dvojriadkové tabuľky s evidenčným číslom majú 
štátny znak Slovenskej republiky umiestnený za prvou dvojicou písmen alebo za písmenom C, ak ide o zvláštne 
evidenčné číslo. 

 
 

Vyobrazenie štátneho znaku Slovenskej republiky. 

 
 

1.4. Obvodová drážka 

Okraj každej TEČ musí byť vystužený vylisovanou obvodovou drážkou o šírke 5 mm (+/-1 mm) a výške 2 mm (+/- 
0,5 mm ), vyhotovenú v nereflektívnej farbe. Uhol medzi okrajom vydutej drážky a rovinou TEČ sa môže odchýliť 
od 90o.  

Farba obvodovej drážky musí zodpovedať tabuľke farieb uvedenej v bode 1.2.2. tejto Prílohy A. 

 

1.5. Písmená a číslice 

1.5.1.  Tvar a rozmery 

Tvar a rozmery písmen a číslic musia byť vyhotovené podľa normy STN EN ISO 3098-1 technické písmo alebo 
ekvivalentnej. Pre špecifické použitie písmen a číslic na TEČ sú tieto vyhotovené s nasledovnými odchýlkami: 

a) medzery medzi písmenami a číslami sú kratšie ako určuje norma STN ISO EN 3098-1 alebo ekvivalentnej,  

b) tučnota písmen a číslic pre jednotlivé TEČ je popísaná v bode 1.2.2. tejto Prílohy A,  

c) farebná kombinácia písmen a číslic sa nachádza v tabuľke farieb na strane 6.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyobrazenie alfanumerických znakov na jednoriadkovej TEČ. 
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Písmená  a  číslice  sú  konštruované  do  plošnej  štvorcovej  siete. Z  dôvodu    jednoznačnej    rozlíšiteľnosti  
(čitateľnosti)  v rámci   technológie majú výnimku z normy STN EN ISO 3098-1 alebo ekvivalentnej písmená Q, M, 
W a číslo nula. 

Trichromatické súradnice x, z rohov tolerančných oblastí chromatičnosti (kolorimetrické súradnice) pre písmená a 
číslice musia byť úplne v zhode s požiadavkami STN ISO 7591alebo ekvivalentnej. 

 
 

Vyobrazenie alfanumerických znakov. 

 
 

 

 

1.5.2. Farba písmen a číslic 
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Písmená, číslice a obvodová drážka  na TEČ musia byť vyhotovené v  nereflektívnom farebnom vyhotovení, ktoré 
je uvedené v Prílohe č. 1 časť D Rámcovej dohody – Špecifikácia rozmerov, farebného vyhotovenia a ďalších 
parametrov pre výrobu a dodanie tabuliek s TEČ;   

 

1.6. Znak výrobcu 

Keď TEČ vyhovuje požiadavkám noriem uvedených v tejto dokumentácii, tak výrobca potvrdí akosť znakom 
výrobcu, razeným na zadnú stranu substrátu a/ alebo podkladu tabuľky s evidenčným číslom. 

Znak výrobcu nemožno odstrániť chemickými alebo mechanickými prostriedkami bez poškodenia substrátu a/ 
alebo podkladového materiálu. 

Značka s písmenami CD a CC vo vyhotovení samolepiacej retroreflektívnej fólie je bez znaku výrobcu. 

 

1.7. Označenie Duplikátu 

Tabuľka s pôvodným evidenčným číslom môže byť vyrobená v podobe Duplikátu. Takáto TEČ - Duplikát sa 
označuje laserovým popisom v pravom hornom rohu TEČ. Znak Duplikátu tvoria dve sústredné kružnice v ktorých 
strede je umiestnené číslo duplikátu 1 alebo 2 s fontom písma ARIAL a veľkosťou čísla = 5 mm a s veľkosťou 
kružníc d1=10 mm a d2=12mm. 

Označenie duplikátu platí pre všetky TYPY TEČ, t.j. X, X/S, Y, Z1, Z2 a W podľa platnej legislatívy. 

 

Vyobrazenie označenia Duplikátu TEČ. 

 
 

1.8. Označenie TEČ určenej pre nosič bicyklov 

Tabuľka s evidenčným číslom určená pre nosič bicyklov musí byť vyrobená len v rozmere 520 x 110 mm a označuje 
sa  laserovým popisom. Označenie tabuľky s evidenčným číslom určenej pre nosič bicyklov tvorí nápis “NOSIČ“ s 
fontom písma ARIAL a veľkosťou písmen = 5,50 mm. Nápis je  umiestnený na pravej strane TEČ kolmo na pozdĺžnu 
os. Nápis je umiestnený  v dvoch obdĺžnikoch, pričom výška vonkajšieho obdĺžnika je  = 35,50 mm a šírka = 11,00 
mm (+/- 1mm). 

 

 

Vyobrazenie označenia TEČ určenejpre nosič bicyklov. 
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1.9. Ďalšie podmienky pre vyhotovenie a výrobu TEČ 

Vyhotovenie TEČ 

TEČ nesmú obsahovať žiadne nedostatky. Alfanumerické vyobrazenie na TEČ musí byť vyhotovené tak, aby bolo 
možné jeho rýchle a jednoznačné verifikovanie bez špeciálneho zariadenia (pohľadom), ako aj zosnímanie TEČ 
napr. dokumentačnými elektronickými zariadeniami. Preto je potrebné zabezpečiť, aby vyhotovenie TEČ spĺňalo 
nasledovné podmienky: 

a) alfanumerické vyobrazenie na TEČ musí byť vo výraznom kontraste s podkladom, 
b) pre optimálne verifikovanie a zosnímanie je potrebné, aby sa podkladový materiál tabuľky TEČ nemenil (je 

konštantný, prípadne mal len minimálny farebný prechod), 
c) do alfanumerického vyobrazenia na TEČ nesmú zasahovať, alebo byť umiestnené bezpečnostné prvky TEČ, 

ktoré môžu byť umiestnené iba na podklade TEČ,   
d) TEČ s podkladom vyrobeným zo zmesi polykarbonátu a polyesteru musí vyžarovať svetlo homogénne po 

celej ploche TEČ, bez viditeľných miest bez osvetlenia, 
e) za účelom overenia a preukázania dodržiavania kvality TEČ sa budú  dva krát ročne vykonávať podľa platných 

noriem skúšky kvality vybraných vzoriek TEČ vo Výskumnom ústave dopravnom, a.s. Veľký Diel 3323, 010 
08 Žilina. 

Vyhotovenie kartónových obalov. 

Každý kus EČ alebo EČVL spolu s návodom na montáž a ošetrenie TEČ bude zabalený  do priesvitnej  PE fólie 
a kompletný zabalený pár sa uloží v nenávratných kartónových obaloch označených skratkou príslušného okresu, 
sériou a poradovým číslom EČ alebo EČVL. Požiadavka predchádzajúcej vety neplatí pre TEČ, ktoré budú 
doručované do Centra logistického zabezpečenia administratívnych činností MV SR (CLZAČ) Slovenská Ľupča, u 
ktorých je potrebné každý jednotlivý kus, resp. pár týchto TEČ po vložení do teplom zmrštiteľnej fólie, spolu s 
podrobným návodom na použitie, zabaliť do samostatného nevratného kartónového obalu so štítkom s vopred 
stanoveným množstvom údajov a čiarovým kódom umožňujúcim elektronické spracovanie zásielky (najmä 
alfanumeriku TEČ, kód TEČ),  ktorý znesie viacnásobné zasielanie pozemnou prepravou, tzn. tieto TEČ sa vždy 
balia jednotlivo v samostatnom nevratnom kartónovom obale. Každý kartónový obal musí byť zalepený aj dvomi 
(2) kusmi bezpečnostných nálepiek, chrániacich pred neautorizovanou manipuláciou s TEČ. Dva kusy 
bezpečnostných nálepiek bude vložených do kartónového obalu,  tieto budú slúžiť na opätovné zalepenie 
kartónového obalu po doručení zásielky adresátovi a spätné doručenie do CLZAČ Slovenská Ľupča. Ku každému 
kartónovému obalu bude samostatne dodaný aj 1 kus  priehľadnej transportnej listovej obálky C( rozmer 133 x 120 
mm). 
 
 
Tabuľka rozmerov kartónových obalov pre jednotlivé rozmery TEČ.  

  

Rozmer TEČ Rozmer kartónového obalu  

X  (520 x 110 mm) 
524 x 114 x 17 mm 

TEČ 520 x 110 mm 

y  (340 x 200 mm) 
343 x 203 x 17mm 

TEČ 340 x 200 mm 

X + Y   (520 x 110 mm + 340 x 200 mm) 
524 x 203 x 17 mm 
TEČ 520 x 200 mm 
TEČ 340 x 200 mm 

Z a W   (240 x 150 mm a(145 x 110 mm) 
245 x 153 x 17 mm 

TEČ 240 x 150 mm 
TEČ 145 x 110 mm 
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PRÍLOHA B 

Obrazová príloha – Vzory tabuliek s evidenčnými číslami (TEČ) 

 

 Obrazová príloha - Vzory TEČ  

 

1) Kód A  - Tabuľka s evidenčným číslom s rozmermi 520x110 mm pridelená vozidlu kategórie M, N a pre 
nákladné štvorkolky a osobné štvorkolky kategórie L7e.  

 

- predná, zadná TEČ - rozmer (520x110 mm) 

 

 
 

 
- zadná TEČ vyžarujúca svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla - rozmer (520x110 mm)  
 
 

 
 

 
2) Kód B - Tabuľka s evidenčným číslom pridelená vozidlu kategórie M, N a pre nákladné štvorkolky a osobné 

štvorkolky kategórie L7e.  
 
- predná TEČ - rozmer (520x110 mm) 
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- zadná TEČ - rozmer (340x200 mm) 

 
 

 
 

3) Kód C - Tabuľka s evidenčným číslom pridelená vozidlu kategórie O, R, T a C.  

 

- zadná TEČ - rozmer (520x110 mm) 

 

 
 

 

- zadná TEČ vyžarujúca svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla - rozmer (520x110 mm) 
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4) Kód D - Tabuľka s evidenčným číslom pridelená vozidlu kategórie O, R, T a C.  

- zadná TEČ - rozmer (340x200 mm) 

 
 

 
5) Kód E - Tabuľka s evidenčným číslom s rozmermi 240 x 150mm pridelená vozidlu kategórie L3e, L4e, L5e, T, 

C a pre viacúčelové štvorkolky kategórie L7e alebo vozidlu kategórie O1, ktorého ťažným vozidlom je vozidlo 
kategórie L.  

 
- zadná TEČ - rozmer (240mm x150 mm) 
 

 
 

6) Kód P - Tabuľka s evidenčným číslom s rozmermi 145 x 110 mm pridelená vozidlu kategórie L1e, L2e a L6e 
alebo vozidlu kategórie O1, ktorého ťažným vozidlom je vozidlo kategórie L.  

 - zadná TEČ rozmer (145 x 110 mm) 
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7) Kód F - Tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom s rozmermi 240x150 mm pridelená vozidlu určenému na 
jednotlivý vývoz zo Slovenskej republiky.  
 

- predná, zadná TEČ - rozmer (240x150 mm) 

 
 

8) Kód G - Tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom s rozmermi 240x150 mm pridelená novo vyrobenému 
vozidlu, novokúpenému vozidlu alebo vozidlu používanému na skúšobné jazdy.  

 

- predná, zadná TEČ - rozmer (240x150 mm) 

 
 

9) Kód H - Tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom s rozmermi 240x150 mm pridelená športovému vozidlu.  

- predná, zadná TEČ - rozmer (240x150 mm) 
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10) Kód Ha - Tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom s rozmermi 520 x 110 mm pridelená športovému vozidlu. 

- predná, zadná TEČ - rozmer (520x110 mm) 

 

 
 

11) Kód Hb- Tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom pridelená športovému vozidlu. 

- predná TEČ - rozmer (520x110 mm) 

 

 
 

- zadná TEČ - rozmer (340x200 mm) 
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12) Kód Hp- Tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom s rozmermi 145 x 110 mm  pridelená športovému vozidlu. 

- zadná TEČ - rozmer (145 x 110 mm) 

 

 

 
 

13) Kód I - Tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom s rozmermi 240x150 mm pridelená historickému vozidlu. 

- predná, zadná TEČ - rozmer (240x150 mm) 

 
 

14) Kód Ia- Tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom s rozmermi 520  x 110 mm pridelená historickému vozidlu. 
 

- predná, zadná TEČ - rozmer (520x110 mm) 

 

 
 

 

 

 

15) Kód Ib- Tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom pridelená historickému vozidlu. 
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- predná TEČ - rozmer (520x110 mm) 

 

 
 

 

- zadná TEČ - rozmer (340x200 mm) 

 

 
 

 

16) Kód Ip- Tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom s rozmermi 145 x 110 mm  pridelená historickému vozidlu. 

- zadná TEČ - rozmer (145x110 mm) 

 
 

 
17) Kód K - Tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom s rozmermi 240x150 mm pridelená jednotlivému vozidlu 

dovezenému do Slovenskej republiky.  
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- predná, zadná TEČ rozmer (240x150 mm) 

 
 

 
18) Kód Kk - Tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom s rozmermi 240 x150 mm pridelená jednotlivému vozidlu 

dovezenému do Slovenskej republiky.  

- zadná TEČ - rozmer (240x150 mm) 

 
 

19) Kód S - Tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom s rozmermi 240 x150 mm pridelená vozidlu s obmedzenou 
prevádzkou používanému na pôdohospodárske práce  

- zadná TEČ - rozmer (240x150 mm) 
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20) Kód La - Tabuľka s evidenčným číslom s rozmermi 520 x 110 mm pridelená vozidlám pre cudzie zastupiteľské 
úrady sídliace na území SR.  
 

- predná, zadná TEČ - rozmer (520 x 110 mm) 

 

 
 

 
21) Kód Lb - Tabuľka s evidenčným číslom pridelená vozidlám pre cudzie zastupiteľské úrady sídliace na území 

SR. 
 
- predná TEČ - rozmer (520x110 mm) 
 
 

 
 

- zadná TEČ - rozmer (340x200 mm) 
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22)  Kód Lm- Tabuľka s evidenčným číslom s rozmermi 240 x 150 mm pridelená vozidlám pre cudzie zastupiteľské 
úrady sídliace na území SR.    
 
- zadná TEČ - rozmer (240x150 mm) 
 

 
 

 
23) Samolepiaca reflexná fólia s rozmermi 175 x 115 mm pre diplomatické vozidlá. 

 
 

 
24) Samolepiaca reflexná fólia s rozmermi 175 x 115 mm pre honorárnych konzulov. 
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25) Kód Ma - Tabuľka s osobitným evidenčným číslom s rozmermi 520 x 110mm pridelená vozidlu Policajného 
zboru a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.  
 
- predná, zadná TEČ - rozmer (520x110 mm) 
 
 

 
 

 

- zadná TEČ vyžarujúca svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla - rozmer (520x110 mm) 

 
 

 
 

 

 
26) Kód Mb - Tabuľka s osobitným evidenčným číslom pridelená vozidlu Policajného zboru a Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky.  
 
 
- predná TEČ - rozmer (520x110 mm) 
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- zadná TEČ - rozmer (340x200 mm) 

 
 
 

 
 

 
27) Kód Mm - Tabuľka s osobitným evidenčným číslom s rozmermi 240 x 150 mm pridelená vozidlu Policajného 

zboru a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 
 
- zadná TEČ - rozmer (240x150 mm) 
 
 

 
 

 

 
28) Kód Mp- Tabuľka s osobitným evidenčným číslom s rozmermi 145 x 110 mm pridelená vozidlu Policajného 

zboru a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  
 

- zadná TEČ - rozmer (145x110 mm) 
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29) Kód R - Tabuľka so zvláštnym evidenčným číslom s rozmermi 240 x150 mm pridelená vozidlu kategórie Ps 
a Ls 
 
- zadná TEČ - rozmer (240x150 mm) 
 
 

 
 
30) Kód Ta Elektro TEČ - Tabuľka s evidenčným číslom s rozmermi 520 x 11 mm pridelená vozidlu, ktorého 

jediným zdrojom energie je elektrina a pre hybridné elektrické vozidlo s pohonom s dobíjateľnými batériami z 
elektrickej siete a spaľovacím motorom  

 
- predná, zadná TEČ - rozmer (520 x 110 mm) 
 
 

 

 

 

- zadná TEČ vyžarujúca svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla - rozmer (520x110 mm)  
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31) Kód Tb Elektro TEČ - Tabuľka s evidenčným číslom pridelená vozidlu, ktorého jediným zdrojom energie je 
elektrina a pre hybridné elektrické vozidlo s pohonom s dobíjateľnými batériami z elektrickej siete a spaľovacím 
motorom  
 
 
- predná TEČ - rozmer (520 x 110 mm) 
 
 

 

 
- zadná TEČ - rozmer (340 x 200 mm) 

 

 

 
32) Kód Te Elektro TEČ - Tabuľka s evidenčným číslom s rozmermi 240 x 150mm pridelená vozidlu, ktorého 

jediným zdrojom energie je elektrina a pre hybridné elektrické vozidlo s pohonom s dobíjateľnými batériami z 
elektrickej siete a spaľovacím motorom  

 
 

- predná, zadná TEČ - rozmer (240x150 mm) 
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33) Kód Tp Elektro TEČ - Tabuľka s evidenčným číslom s rozmermi 145 x 110mm pridelená vozidlu, ktorého 
jediným zdrojom energie je elektrina a pre hybridné elektrické vozidlo s pohonom s dobíjateľnými batériami z 
elektrickej siete a spaľovacím motorom  

 
- zadná TEČ - rozmer (145x110 mm) 
 
 

 
 

34) Voliteľné TEČ (EČVL) - Tabuľka s evidenčným číslom, ktorú možno vyhotoviť na žiadosť držiteľa vozidla alebo 
vlastníka vozidla: 
 
- predná, zadná TEČ - rozmer (520x110 mm) 
 

 
 

- zadná TEČ vyžarujúca svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla - rozmer (520x110 mm)  
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- zadná TEČ - rozmer (340x200 mm) 

 
 

 
 

- zadná TEČ - rozmer (240x150 mm) 

 
 

- zadná TEČ - rozmer (145x110 mm) 

 

 
 

  



17 

 

35) Kód Nb TEČ určená na nosič bicyklov - Tabuľka s evidenčným číslom, ktorú možno vyhotoviť na žiadosť 
držiteľa vozidla alebo vlastníka vozidla ako tretiu tabuľku určenú pre nosič bicyklov, označenú nápisom 
“NOSIČ“ na pravej strane tabuľky: 

 
- zadná TEČ - rozmer (520x110 mm) 
 

 
 
36) Kód Nm TEČ určená na nosič bicyklov - označená nápisom "NOSIČ" na pravej strane tabuľky, pre vozidlá 

cudzích zastupiteľských úradov sídliacich na území SR a s písmenným rozlíšením EE alebo ZZ.  

 
- zadná TEČ - rozmer (520x110 mm)  
 
 

 
 

 
37) Kód Nt ElektroTEČ určená na nosič bicyklov - označená nápisom "NOSIČ" na 

 pravej strane TEČ pre elektrické a hybridné vozidlá. 
 
 

- zadná TEČ - rozmer (520x110 mm) 
 

 
  



18 

 

38) Duplikát TEČ - Tabuľka s evidenčným číslom, ktorú možno vyhotoviť na žiadosť držiteľa vozidla alebo 
vlastníka vozidla ako duplikát pôvodnej tabuľky s EČ v prípade jej poškodenia, straty alebo odcudzenia. Možné 
je vyhotoviť maximálne dva duplikáty, ktoré sú označené nápisom arabskou číslicou „1“ alebo „2“ na pravej 
hornej strane tabuľky: 

 

- vzor označenia duplikátu na prednej a zadnej  TEČ - rozmer (520x110 mm) 

 
 

 
 

 

 

- zadná TEČ vyžarujúca svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla - rozmer (520x110 mm) 

 

 

 
 

- vzor označenia duplikátu na zadnej TEČ - rozmer (340x200 mm) 
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- vzor označenia duplikátu na prednej a zadnej TEČ - rozmer (240x150 mm) 

 
 

 
 

 

- vzor označenia duplikátu na zadnej TEČ - rozmer (145x110 mm) 

 

 

 
 



Špecifikácia rozmerov, farebného vyhotovenia a ďalších parametrov pre výrobu a dodanie tabuliek s evidenčným číslom (TEČ)

Kód 

TEČ
Typ TEČ Farba podkladu

Farba písma, 

čísla a 

obvodovej 

drážky TEČ

Znenie tabuľky           

1. riadok

Znenie tabuľky          

2. riadok

Predná 

tabuľka (P)

Zadná 

tabuľka (Z)
Duplikát

3. tabuľka pre 

nosič  (520 x 

110 mm)

Účel použitia TEČ

predná 520 x 110 X

zadná 520 x 110 X

zadná podsvietená 520 x 110 X/S transparentná čierna

predná 520 x 110 X TT123AA -

zadná 340 x 200 Y TT 123AA

zadná   520 x 110 X biela čierna

zadná podsvietená 520 x 110 X/S transparentná čierna

D zadná
340 x 200 

Y biela čierna TT 123YA NIE ÁNO ÁNO ÁNO
prípojné vozidlá za osobné a nákladné 

motorové vozidlá a traktory

E zadná 240 x 150 Z1 biela čierna TT 123AA NIE ÁNO ÁNO ÁNO
motocykle, motorové trojkolky, ich prípojné 

vozidlá, traktory

P zadná 145 x 110 W biela čierna TT 123AA NIE ÁNO ÁNO ÁNO mopedy a motocykle

predná 240 x 150 Z2

zadná 240 x 150 Z2

predná 240 x 150 Z1

zadná 240 x 150 Z1

predná 240 x 150 Z1

zadná 240 x 150 Z1

predná 520 x 110 X

zadná 520 x 110 X

predná 520 x 110 X TTSA123 -

zadná 340 x 200 Y TT SA123

Hp zadná 145 x 110 W biela modrá TT SA123 NIE ÁNO ÁNO NIE
zvláštna s písm. "S" vozidlá pre športové 

účely v rozmeroch kódu P

predná 240 x 150 Z1

zadná 240 x 150 Z1

predná 520 x 110 X

zadná 520 x 110 X

predná 520 x 110 X TTHA123 -

zadná 340 x 200 Y TT HA123

Ip zadná 145 x 110 W žltá červená TT HA123 NIE ÁNO ÁNO NIE
zvláštna s písm. "H" historické vozidlá v 

rozmeroch kódu P

Príloha č. 1 časť C Rámcovej dohody – Špecifikácia rozmerov, farebného vyhotovenia a ďalších parametrov pre výrobu a dodanie tabuliek s TEČ;  

ÁNO

ÁNO ÁNO ÁNO NIE

ÁNO

NIE

zvláštna s písm. "S" vozidlá pre športové 

účely

zvláštna s písm. "S" vozidlá pre športové 

účely v rozmeroch kódu B

zvláštna s písm. "S" vozidlá pre športové 

účely v rozmeroch kódu A

ÁNO ÁNO NIE
zvláštna s písm."H" historické vozidlá v 

rozmeroch kódu A

zvláštna s písm. "M" pre novovyrobené, 

novozakúpené, opravy, skúšobné jazdy

ÁNO

zvláštna s písm."H" historické vozidlá v 

rozmeroch kódu B

osobné a nákladné motorové vozidlá
biela čierna

A

ROZMERY TEČ (v mm)

B biela čierna

TT123AA - ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO osobné a nákladné motorové vozidlá

C TT123YA - NIE ÁNO

zvláštna s písm. "V" pre vozidlá určené na 

jednotl. vývoz zo SR
TT VA123

G biela červená TT MA123 ÁNO

F žltá čierna ÁNO ÁNO NIE

ÁNO NIE NIE

traktory, prípojné vozidlá za osobné a 

nákladné motorové vozidlá a traktory

H biela modrá TT SA123

ÁNO ÁNO NIE zvláštna s písm. "H" historické vozidlá

Ha biela modrá TTSA123 - ÁNO

ÁNO ÁNO NIE

ÁNO ÁNO NIE

Hb biela modrá

Ia žltá červená TTHA123 - ÁNO

I žltá červená TT HA123 ÁNO

Ib žltá červená ÁNO ÁNO ÁNO NIE
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Kód 

TEČ
Typ TEČ Farba podkladu

Farba písma, 

čísla a 

obvodovej 

drážky TEČ

Znenie tabuľky           

1. riadok

Znenie tabuľky          

2. riadok

Predná 

tabuľka (P)

Zadná 

tabuľka (Z)
Duplikát

3. tabuľka pre 

nosič  (520 x 

110 mm)

Účel použitia TEČ

osobné a nákladné motorové vozidlá
biela čierna

A

ROZMERY TEČ (v mm)

TT123AA - ÁNO ÁNO ÁNO ÁNOpredná 240 x 150 Z1

zadná
240 x 150 Z1

Kk zadná 240 x 150 Z1 biela zelená CA 12345 NIE ÁNO NIE NIE

zvláštna s písm. "C" vozidlá jednotlivo 

dovezené zo zahraničia a vozidlá, kt. nie sú 

schválené na premávku na poz. 

komunikáciách (kusové)

predná 520 x 110 X

zadná 520 x 110 X

predná 520 x 110 X EE01234 -

zadná 340 x 200 Y EE 12345

Lm zadná 240 x 150 W modrá žltá EE 12345 NIE ÁNO ÁNO ÁNO

motocykle cudzích zastupiteľských úradov 

sídliacich na území SR s písmenným 

rozlíšením EE alebo ZZ 

CD predná / zadná 175 x 115 ___ modrá žltá CD - ÁNO ÁNO NIE NIE

 CD samolepiaca reflexná fólia pre vozidlá 

cudzích zastupiteľských úradov sídliacich 

na území SR s písmenným rozlíšením EE

CC predná / zadná 175 x 115 ___ modrá žltá CC - ÁNO ÁNO NIE NIE

CC samolepiaca reflexná fólia pre vozidlá 

cudzích honorárnych konzulov 

zastupiteľských úradov sídliacich na území 

SR s písmenným rozlíšením ZZ

predná 520 x 110 X

zadná 520 x 110 X

zadná podsvietená 520 x 110 X/Z transparentná čierna

predná 520 x 110 X P12345 -

zadná 340 x 200 Y P 12345

Mm zadná 240 x 150 Z1 biela čierna P 12345 NIE ÁNO ÁNO NIE
osobitná s písm. "P" pre vozidlá PZ a MV 

SR rozmeroch kódu E

Mp zadná 145 x 110 W biela čierna P 12345 NIE ÁNO ÁNO NIE
osobitná s písm. "P" pre vozidlá PZ a MV 

SR v rozmeroch kódu P

R zadná 240 x 150 Z zelená čierna TT ZA123 NIE ÁNO ÁNO ÁNO pracovné stroje a snežné skútre

EČ na elektromobily a hybridy

ÁNO ÁNO ÁNO

vozidlá pre cudzie zastupiteľské úrady 

sídliace na území SR s písmenným 

rozlíšením EE alebo ZZ

zvláštna s písm. "C" vozidlá jednotlivo 

dovezené zo zahraničia a vozidlá, kt. nie sú 

schválené na premávku na poz. 

komunikáciách (párové)

vozidlá pre cudzie zastupiteľské úrady 

sídliace na území SR s písmenným 

rozlíšením EE alebo ZZ

NIE

modrá žltá EE01234 - ÁNO ÁNO ÁNO ÁNOLa

K biela zelená CA 12345 ÁNO ÁNO NIE

Lb modrá žltá ÁNO

osobitná s písm. "P" pre vozidlá PZ a MV 

SR

Ma
biela čierna

P12345 - ÁNO ÁNO ÁNO NIE
osobitná s písm. "P" pre vozidlá PZ a MV 

SR

Mb biela čierna ÁNO ÁNO ÁNO NIE



Kód 

TEČ
Typ TEČ Farba podkladu

Farba písma, 

čísla a 

obvodovej 

drážky TEČ

Znenie tabuľky           

1. riadok

Znenie tabuľky          

2. riadok

Predná 

tabuľka (P)

Zadná 

tabuľka (Z)
Duplikát

3. tabuľka pre 

nosič  (520 x 

110 mm)

Účel použitia TEČ

osobné a nákladné motorové vozidlá
biela čierna

A

ROZMERY TEČ (v mm)

TT123AA - ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
predná

520 x 110 

X

zadná

520 x 110 

X

zadná podsvietená 

520 x 110 

X/S
transparentná 

svetlo zelená
čierna

predná 520 x 110 X TT123AA -

zadná 340 x 200 Y TT 123AA

Te zadná 240 x 150 Z1 zelená čierna TT 123AA NIE ÁNO ÁNO NIE
ElektroTEČ pre motocykle, motorové 

trojkolky, traktory v rozmeroch kódu E

Tp zadná 145 x 110 W zelená čierna TT 123AA NIE ÁNO ÁNO NIE
ElektroTEČ pre mopedy a motocykle v 

rozmeroch kódu P

predná 520 x 110 X

zadná 520 x 110 X

predná 520 x 110 X

zadná 520 x 110 X

zadná podsvietená 520 x 110 X/S transparentná čierna

zadná podsvietená 
520 x 110 

X/S
transparentná 

svetlo zelená
čierna

B predná 520 x 110 X biela čierna

Tb predná 520 x 110 X  svetlo zelená čierna

B zadná 340 x 200 Y biela čierna

Tb zadná 340 x 200 Y svetlo zelená čierna

E zadná 240 x 150 Z1 biela čierna

Te zadná 240 x 150 Z1 svetlo zelená čierna

TTELENA                    

TTELKA1                    

TTELA12                     

TTEL123

-

ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

Ta

Tb

svetlo zelená čierna

TT123AA - ÁNO

ELENA                  

ELKA1                  

ELA12                   

EL123

ÁNO ÁNO ÁNO

biela čierna

svetlo zelená

EČ s voliteľnou logistikou pre osobné a 

nákladné motorové vozidlá v rozmeroch 

kódu B + vyhotovenie ElektroTEČ

TT

ELENA                    

ELKA1                     

ELA12                       

EL123

NIE ÁNO ÁNO ÁNO

EČ s voliteľnou logistikou pre motocykle, 

motorové trojkolky, traktory v rozmeroch 

kódu E + vyhotovenie ElektroTEČ

TT

čierna
- ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO

EČ s voliteľnou logistikou pre osobné a 

nákladné motorové vozidlá v rozmeroch 

kódu A + vyhotovenie ElektroTEČ

TTELENA                    

TTELKA1                    

TTELA12                     

TTEL123

EČ pre vozidlá, ktorých jediným zdrojom 

energie je elektrina (BEV), pre hybridné 

elektrické vozidlá s pohonom s 

dobíjateľnými batériami z elektrickej siete a 

spaľovacím motorom podľa osobitného 

predpisu (PHEV) a elektrické vozidlá 

poháňané palivovými článkami (FCEV) 

(ďalej len "ElektroTEČ") určené pre osobné 

a nákladné motorové  vozidlá v rozmeroch 

kódu A

Ta

zelená čierna ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
ElektroTEČ pre osobné a nákladné 

motorové vozidlá, v rozmeroch kódu B

Individuálne EČ s voliteľnou logistikou v kódoch A, B, E, P (EČVL)

A/Ma
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Kód 

TEČ
Typ TEČ Farba podkladu

Farba písma, 

čísla a 

obvodovej 

drážky TEČ

Znenie tabuľky           

1. riadok

Znenie tabuľky          

2. riadok

Predná 

tabuľka (P)

Zadná 

tabuľka (Z)
Duplikát

3. tabuľka pre 

nosič  (520 x 

110 mm)

Účel použitia TEČ

osobné a nákladné motorové vozidlá
biela čierna

A

ROZMERY TEČ (v mm)

TT123AA - ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
P zadná 145 x 110 W biela čierna

Tp zadná 145 x 110 W svetlo zelená čierna

Nb zadná
520 x 110 

X biela čierna TT123AA                        - NIE ÁNO ÁNO NIE
EČ určené na nosič bicyklov, označená 

nápisom "NOSIČ" na pravej strane TEČ

Nt zadná

520 x 110 

X svetlo zelená čierna TT123AA                        - NIE ÁNO ÁNO NIE

ElektroTEČ určená na nosič bicyklov, 

označená nápisom "NOSIČ" na pravej 

strane TEČ pre elektrické a hybridné 

vozidlá 

Nm zadná

520 x 110 

X modrá žltá EE01234 - NIE ÁNO ÁNO NIE

EČ určené na nosič bicyklov, označená 

nápisom "NOSIČ" na pravej strane TEČ pre 

vozidlá cudzích zastupiteľských úradov 

sídliacich na území SR s písmenným 

rozlíšením EE alebo ZZ 

S zadná 240 x 150 Z2 biela zelená TT F 234 NIE ÁNO ÁNO NIE

zvláštna s písm. "F" vozidlá s obmedzenou 

prevádzkou používané na 

pôdohospodárske práce (kusové)

 EČ určené na nosič bicykov

EČ používané na pôdohospodárske práce

TT

ELENA                    

ELKA1                     

ELA12                       

EL123

NIE ÁNO ÁNO ÁNO

TEČ s voliteľnou logistikou pre mopedy a 

motocykle v rozmeroch kódu P + 

vyhotovenie ElektroTEČ
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Definícia pojmov 

 

Tabuľka s evidenčným číslom (ďalej len „TEČ“): tabuľka udávajúca evidenčné číslo a modrú plochu obsahujúcu dvanásť žltých 
hviezdičiek, reprezentujúcich európsku vlajku a rozlišovací  znak štátnosti Slovenskej republiky “ SK “ bielej farby  a štátny znak 
Slovenskej republiky (ďalej len „Euro – pole a štátny znak  SR“). 

Evidenčné číslo (ďalej len „EČ“):súbor znakov pozostávajúci z latinských písmen a arabských číslic, tvoriacich tzv. 
alfanumeriku. 

Materiál so spätnou odrazivosťou (ďalej len „retroreflektívny“). 

 

1. Všeobecne 

Pre zabránenie a vylúčenie možnosti falzifikácie TEČ, musí retroreflektívna fólia obsahovať také bezpečnostné prvky, aby sa 
mohla zabezpečiť ich identifikácia – pričom tvar, rozmer a konfigurácia musia spĺňať nasledujúce požiadavky.  Bezpečnostné 
prvky musia poskytnúť dostatočnú možnosť vizuálneho overenia autenticity TEČ pri rozptýlenom dennom svetle. Bezpečnostné 
prvky na TEČ musia byť viditeľné pozorovateľom. Bezpečnostné prvky nesmú pozmeňovať grafický dizajn TEČ. Bezpečnostné 
prvky nesmú byť odstrániteľné chemickými ani mechanickým prostriedkami z povrchu TEČ bez nenapraviteľného poškodenia 
odrazového retroreflektívneho systému. Bezpečnostné prvky nesmú byť vyrobiteľné na podobu originálu fotografovaním, 
kopírovaním, tlačením, laminovaním, ani inými výtvarnými procesmi na dokončenej tabuľke s evidenčným číslom. 

 

2. Špecifikácia bezpečnostných prvkov 

Retroreflektívna fólia tabuľky s evidenčným číslom má vo svojej štruktúre bezpečnostné prvky zložené z bezpečnostného prvku 
“SK“ a bezpečnostného prvku “virtuálna bezpečnostná vlnovka“. 

Bezpečnostné prvky musia byť vyrobené tak aby nedošlo ich výrobou k znehodnoteniu vrchnej vrstvy retroreflektívnej fólie. 

 

 

 

 

 

Bezpečnostný prvok "SK": TEČ vyrobená zo zliatin ľahkých kovov, má označenie Slovenskej republiky dvojicou písmen SK 
vo štvorci. V prípade TEČ vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru je dvojica písmen SK umiestnená v kruhu. 
Bezpečnostný prvok SK je rozmiestnený po celej ploche TEČ. 
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 Vyobrazenie bezpečnostného prvku SK.   

(na TEČ vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov) 

 
 

 

 

Vyobrazenie bezpečnostného prvku SK. 

(na TEČ vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru) 

 

 
 

Bezpečnostný prvok "virtuálna bezpečnostná vlnovka“:  Pozdĺžne vizuálne bezpečnostné prvky (vlnovky), sú zložené z 
výseku dvoch sínusoíd, kde jedna sínusoida má vzhľad skrytého znaku a druhá sínusoida sa môže vznášať ponad ňu. 
Bezpečnostný prvok “virtuálnabezpečnostnávlnovka“ je umiestnená v spodnej časti TEČ pod alfanumerikou, pričom spodná 
hrana bezpečnostného prvku začína vo vzdialenosti 10 mm +/-3 mm od spodného okraja TEČ. 

 

Vyobrazenie bezpečnostného prvku VIRTUÁLNA BEZPEČNOSTNÁ VLNOVKA. 

 

2.1 Retroreflektívna  fólia pre TEČ vyrobené zo zliatin ľahkých kovov obsahuje tieto skryté bezpečnostné prvky: 

-  bezpečnostný prvok “SK“ a “ Virtuálna bezpečnostná vlnovka“,   

 

2.2 Retroreflektívna fólia pre  TEČ vyrobené zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúca svetlo obsahuje tieto skryté 
bezpečnostné prvky: 

- bezpečnostný prvok “SK“  a „Virtuálna bezpečnostná vlnovka“.   

Bezpečnostné prvky umožňujú jednoduché vizuálne overenie  autenticity tabuľky s evidenčným číslom a jej okamžitú 
identifikáciu kontrolou, nasledovne:  

Bezpečnostný prvok “SK“: 
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Bezpečnostné prvky na namontovanej TEČ budú viditeľné vo zvislej rovine pri podmienkach svetla prostredia pozorovania 
a retroreflektívneho svetla, pre pozorovateľa, ktorého oko bude cca. 1,70 m vysoko a ktorý bude stáť cca. 1,80 m až 4,00 m za 
alebo pred vozidlom otočený smerom k povrchu TEČ.  Rozsah viditeľnosti  je cca. 30° +/- 15° ku kolmici v strede 
bezpečnostného prvku. 

Bezpečnostný prvok, na namontovanej TEČ sa stane neviditeľným vo vertikálnej rovine pre pozorovateľa, ktorý stojí menej ako 
1,00 m a viac ako 4,00 m od vozidla, otočený smerom k povrchu TEČ.  Toto predstavuje uhol pozorovania väčší ako 45° alebo 
menší ako 15° voči kolmici v strede bezpečnostného prvku. 

Bezpečnostný prvok sa stane neviditeľný v horizontálnej rovine pre pozorovateľa stojacieho proti povrchu tabuľky, ak tento  
odstúpi viac ako 1,80 m z pozorovacej vzdialenosti 1,80 m do ktorejkoľvek strany tabuľky. Toto predstavuje uhol pozorovania 
väčší ako 45° na obidve strany voči kolmici v strede bezpečnostného prvku.  

 

Bezpečnostný prvok "virtuálna bezpečnostná vlnovka“: 

Bezpečnostný prvok virtuálnabezpečnostnávlnovka na namontovanej TEČ bude pozostávať z dvoch pohybujúcich a 
prekrývajúcich sa sínusových vlnoviek, pričom jedna vlna sa javí ako klesajúca pod rovinu retroreflektívnej fólie a druhá vlna je 
fázovo oneskorená a javí sa že pláva ponad ňu.   

 

Bezpečnostný prvok virtuálnabezpečnostnávlnovka na namontovanej TEČ bude viditeľný vo zvislej rovine pri podmienkach 
svetla prostredia a retroreflektívneho svetla pre pozorovateľa, ktorého oko bude cca. 1,70 m vysoko, a ktorý bude stáť cca. 1,80 
m až 10 m a viac za alebo pred vozidlom otočený smerom k povrchu tabuľky.  Rozsah viditeľnosti  je cca ± 30° ku kolmici v 
strede bezpečnostného prvku vlnovky.  

 

Bezpečnostný prvok virtuálnabezpečnostnávlnovka, na namontovanej TEČ sa stane neviditeľným vo vertikálnej rovine pre 
pozorovateľa, ktorý stojí menej ako 1,80 m od vozidla, otočený smerom k povrchu tabuľky.  Toto predstavuje uhol pozorovania 
väčší ako 30° voči kolmici v strede bezpečnostného prvku vlnovky.  

 

Bezpečnostný prvok virtuálnabezpečnostnávlnovka sa stane neviditeľný na namontovanej TEČ v horizontálnej rovine pre 
pozorovateľa stojacieho oproti povrchu tabuľky, ak tento  odstúpi viac ako 1,00 m z pozorovacej vzdialenosti 1,80 m do 
ktorejkoľvek strany tabuľky.  Toto predstavuje uhol pozorovania väčší ako 30° na obidve strany od kolmice v strede 
bezpečnostného prvku vlnovky. 

Tabuľka s evidenčným číslom s podkladom vyrobeným zo zmesi polykarbonátu a polyesteru musí vyžarovať svetlo homogénne 
po celej ploche TEČ, bez viditeľných miest bez osvetlenia. 

3. Vyobrazenie konfigurácie bezpečnostných prvkov 

 

Konfigurácia bezpečnostných prvkov na ploche jednoriadkovej 

TEČ vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov. 
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Konfigurácia bezpečnostných prvkov na ploche jednoriadkovej 

TEČ vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru. 

 

 
 

Konfigurácia bezpečnostných prvkov na ploche dvojriadkovej 

TEČ vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov. 

 

 
 

4. Vyobrazenie bezpečnostných prvkov na TEČ 

 

Vyobrazenie bezpečnostných prvkov na ploche jednoriadkovej 

TEČ vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov (rozmer 520 x 110 mm). 

 
 

 

 

Vyobrazenie bezpečnostných prvkov na ploche jednoriadkovej 
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TEČ vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru (rozmer 520 x 110 mm). 

 

 
 

Vyobrazenie bezpečnostných prvkov na ploche dvojriadkovej 

TEČ zo zliatin ľahkých kovov (rozmer 340 x 200 mm). 

 

 
 
 

Vyobrazenie bezpečnostných prvkov na ploche dvojriadkovej 

TEČ zo zliatin ľahkých kovov (rozmer 240 x 150 mm). 
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Vyobrazenie bezpečnostných prvkov na ploche dvojriadkovej 

TEČ zo zliatin ľahkých kovov (rozmer 145 x 110 mm). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P.č.

1.1.  EČ   
A/B/C/Ha/Hb/Ia/Ib/La/Lb/

Ma/Mb/Mm
X 520x110 940 900 3 763 600 3,95 € 14 866 220,00 € 2 973 244,00 € 17 839 464,00 €

1.2.  EČ nosič Nb/Nm X 520x110 20 000 80 000 3,95 € 316 000,00 € 63 200,00 € 379 200,00 €

1.3.  EČ B/D/Hb/Ib/Lb/Mb/Mm Y 340x200 11 300 45 200 4,25 € 192 100,00 € 38 420,00 € 230 520,00 €

1.4.  EČ E/G/H/I/Lm/R Z1 240x150 100 000 400 000 4,25 € 1 700 000,00 € 340 000,00 € 2 040 000,00 €

1.5.  EČ F Z2 240x150 50 000 200 000 4,20 € 840 000,00 € 168 000,00 € 1 008 000,00 €

1.6.  EČ K/Kk/S Z2 240x150 50 000 200 000 4,25 € 850 000,00 € 170 000,00 € 1 020 000,00 €

1.7.  EČ P/Hp/Ip W 145x110 6 000 24 000 4,25 € 102 000,00 € 20 400,00 € 122 400,00 €

2.1.  EČ E Ta X 520x110 3 000 12 000 6,45 € 77 400,00 € 15 480,00 € 92 880,00 €

2.2.  EČ E nosič Nt X 520x110 200 800 6,45 € 5 160,00 € 1 032,00 € 6 192,00 €

2.3.  EČ E Tb Y 340x200 100 400 6,95 € 2 780,00 € 556,00 € 3 336,00 €

2.4.  EČ E Te Z1 240x150 140 560 6,35 € 3 556,00 € 711,20 € 4 267,20 €

2.5.  EČ E Tp W 145x110 420 1 680 5,95 € 9 996,00 € 1 999,20 € 11 995,20 €

3. CD/ CC 3.1.  CD --- CDf, CCf 175x115 100 400 6,95 € 2 780,00 € 556,00 € 3 336,00 €

4.1.  EČVL A/B/P/E X, Y, Z1, W n/a 16 000 64 000 7,45 € 476 800,00 € 95 360,00 € 572 160,00 €

4.2.  EČVL nosič Nb/Nm X 520x110 100 400 7,45 € 2 980,00 € 596,00 € 3 576,00 €

5.1.  EČVL E Ta/Tb/Te/Tp X, Y, Z1, W n/a 200 800 7,45 € 5 960,00 € 1 192,00 € 7 152,00 €

5.2.  EČVL E nosič Nt X 520x110 40 160 7,45 € 1 192,00 € 238,40 € 1 430,40 €

 EČ   D1

A/B/C/D/E/H/Ha/Hb/Hp/I

/Ia/Ib/Ip/La/Lm/Ma/Mb/M

m/P/R/EČVL/Nb/Nm/Nt

X, Y, Z1, W n/a

 EČ  D2

A/B/C/D/E/H/Ha/Hb/Hp/I

/Ia/Ib/Ip/La/Lm/Ma/Mb/P/

R/EČVL/Nb/Nm/Nt

X, Y, Z1, W n/a

 EČVL  D1 A/B/P/E X, Y, Z1, W n/a

 EČVL  D2 A/B/P/E X, Y, Z1, W n/a

 EČ a EČVL nosič  D1 Nb/Nm X 520x110

 EČ a EČVL nosič  D2 Nb/Nm X 520x110

 EČ E a EČVL E     D1 Ta/Tb/Te/Tp X, Y, Z1, W n/a

 EČ E a EČVL E     D2 Ta/Tb/Te/Tp X, Y, Z1, W n/a

 EČ E a EČVL E nosič D1 Nt X 520x110

 EČ E a EČVL Enosič  D2 Nt X 520x110

 EČ      S A/C/Ma X 520x110

 EČ      S  D1 A/C/Ma X 520x110

 EČ      S  D2 A/C/Ma X 520x110

 EČ      S  E Ta X 520x110

 EČ      S  E D1 Ta X 520x110

 EČ      S  E D2 Ta X 520x110

 EČVL  S A X 520x110

 EČVL  S  D1 A X 520x110

 EČVL  S  D2 A X 520x110

 EČVL  S E Ta X 520x110

 EČVL  S E D1 Ta X 520x110

 EČVL  S E D2 Ta X 520x110

CELKOM SPOLU TCO 1 220 000 4 880 000 20 119 724,00 € 4 023 944,80 € 24 143 668,80 €

Nomenklatúra TEČ je uvedená v bode 2.2. RD; pre prehľadnosť uvádzame pojmy aj pre skratky uvedené v Tabuľke vyššie nasledovne:

S = TEČ vyžarujúca svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla; tabuľka s podkladom vyrobeným zo zmesi polykarbonátu a polyesteru

E = TEČ určená pre vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom, tzv. BEV (Battery Electric Vehicle), PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) a FCEV (Fuell Cell Electric Vehicle); tabuľka

      s podkladom zo zliatin ľahkých kovov alebo s podkladom vyrobeným zo zmesi polykarbonátu a polyesteru

EČVL = individuálne EČ s voliteľnou logistikou (individuálna alfanumerika); tabuľka s podkladom zo zliatin ľahkých kovov alebo s podkladom vyrobeným zo zmesi polykarbonátu a polyesteru

EČ NOSIČ a EČVL NOSIČ = TEČ určená pre nosič bicyklov; tabuľka s podkladom zo zliatin ľahkých kovov a s podkladom vyrobeným zo zmesi polykarbonátu a polyesteru

D1 = duplikát č. 1

D2 = duplikát č. 2

Príloha č. 2 Rámcovej dohody - Vzor štruktúrovaného rozpočtu ceny 

Rozmery  TEČ 

v mm

Predpokladaný  

počet kusov za rok 

1. EČ

    DRUH  TABUĽKY S EVIDENČNÝM 

ČÍSLOM
Prevedenie TEČ Kód TEČ Typ TEČ

Cena za 1 kus v 

EUR bez DPH

Cena celkom  

počas trvania RD 

v EUR bez DPH

DPH

Cena celkom 

počas trvania RD 

v EUR s DPH

Predpokladaný  

počet kusov za 

celé trvanie RD

2. EČ E (pohon BEV, PHEV a FCEV)

4. EČVL

5. EČVL E (pohon BEV, PHEV a FCEV)

6.  DUPLIKÁTY PRE EČ / EČVL / EČ a 

EČVL NOSIČ / EČ E a EČVL E / EČ E a 

EČVL E NOSIČ

19 0006.1. 

6.2. 

566 200,00 € 113 240,00 € 679 440,00 €

2 000 7,45 € 59 600,00 € 11 920,00 € 71 520,00 €

7,45 €76 000

8 000

Súčasťou predmetu zákazky sú aj štvrťročne a denne špecifikované TEČ dodávané za podmienok uvedených v týchto súťažných podkladoch, najmä v bodoch 4.3. a 4.4.a súvisiacich ustanoveniach Rámcovej dohody.    

3 744,00 €

7. EČ / EČVL TABUĽKY VYŽARUJÚCE 

SVETLO (S), S+E a ICH DUPLIKÁTY

1 600

80

160

16040 19,50 € 3 120,00 € 624,00 € 3 744,00 €

40 19,50 € 3 120,00 € 624,00 €

19,50 € 1 560,00 € 312,00 € 1 872,00 €

37 440,00 €19,50 € 31 200,00 € 6 240,00 €7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

20

400

Zdeněk Kůstka

člen představenstva



Dopravný inšpektorát Adresa dopravného inšpektorátu

Kontaktné 

administratívne miesto 

občana (KAMO) áno/ nie

KDI BA Tomášikova 46, 831 03 Bratislava áno

KDI BA Špitálska 14, 811 08 Bratislava nie

ODI Malacky Zámocká 5, 901 01 Malacky áno

ODI Pezinok Šenkvická 14, 902 01 Pezinok nie

ODI Senec Hurbanova 21, 903 01 Senec áno

Starohájska 3, 917 01 Trnava nie

Kollárova 8, 917 01 Trnava  áno

ODI Piešťany Krajinská 5, 921 01 Piešťany nie

ODI Hlohovec Ul. SNP 11, 920 01 Hlohovec nie

ODI Dunajská Streda Muzejná 6, 929 24 Dunajská Streda nie

Hlavná 13, 924 52 Galanta nie

Nová Doba 31, 924 01 Galanta áno

ODI Senica Moyzesova 1, 905 01 Senica nie

ODI Skalica Strážnická ul. 4, 909 01 Skalica nie

ODI Bánovce nad Bebravou Námestie Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce nad Bebravou áno

ODI Ilava Jesenského 294, 018 41 Dubnica nad Váhom nie

ODI Myjava Moravská 1, 907 01 Myjava áno

ODI Nové Mesto nad Váhom Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto n. Váhom nie

ODI Považská Bystrica Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica áno

ODI Prievidza Košovská cesta 14, 971 66 Prievidza nie

ODI Partizánske Februárova 7, 958 01 Partizánske nie

ODI Púchov Svätoplukova 8, 020 01 Púchov nie

ODI Trenčín Inovecká 5, 911 01 Trenčín nie

ODI Nitra Piaristická 5, 949 01 Nitra áno

ODI Nové Zámky Slovenská 6, 940 91 Nové Zámky nie

ODI Levice Ul. Ľudovíta Štúra 51, 934 03 Levice nie

ODI Komárno Záhradnícka 6, 945 01 Komárno nie

ODI Topoľčany Námestie Ľudovíta Štúra 1, 955 01 Topoľčany áno

ODI Zlaté Moravce Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce áno

ODI Šaľa Hlavná 2, 927 01 Šaľa áno

ODI Žilina Vysokoškolákov 8556/33, 010 08 Žilina áno

ODI Dolný Kubín Bysterecká 2067/5, 026 01 Dolný Kubín nie

ODI Tvrdošín Sídlisko Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín áno

ODI Čadca Palárikova 25, 022 01 Čadca nie

ODI Kysucké Nové Mesto Dlhomíra Poľského 1371, 024 01 Kysucké Nové Mesto nie

ODI Martin L. Novomeského 34, 036 01 Martin nie

ODI Liptovský Mikuláš Komenského 841, 031 01 Liptovský Mikuláš nie

ODI Turčianske Teplice SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice áno

ODI Námestovo Mláka 7/5, 029 01 Námestovo nie

ODI Ružomberok Námestie Slobody 2, 034 01 Ružomberok nie

ODI Bytča Ul. 1. Mája 55/20, 014 01 Bytča nie

Príloha č. 3 Rámcovej dohody - Miesta dodania a sídla oprávnených zástupcom objednávateľa    

Bratislavský kraj

Trnavský kraj

ODI Trnava

ODI Galanta

Trenčiansky kraj

Nitriansky kraj

Žilinský kraj



ODI Banská Bystrica Štefánikovo nábrežie 7, 974 01 Banská Bystrica áno

ODI Brezno Mostárenská 13, 977 03Brezno nie

ODI Lučenec Ul. Dr. Vodu 5, 984 01 Lučenec nie

ODI Rimavská Sobota Hostinského 2, 979 01 Rimavská Sobota nie

ODI Zvolen Bystrický rad 25, 960 01 Zvolen nie

ODI Žiar nad Hronom Ul. M. Chrásteka 27, 965 01 Žiar nad Hronom nie

ODI Banská Štiavnica Ul. Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica áno

ODI Detva Záhradná 854/15, 962 12 Detva nie

ODI Krupina Ul. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina áno

ODI Poltár Kanadská 229, 987 01 Poltár nie

ODI Revúca Remeselnícka 2, 050 01 Revúca nie

ODI Veľký Krtíš Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 11 Veľký Krtíš áno

ODI Žarnovica Bystrická 53, 966 81 Žarnovica áno

ODI Prešov Vajanského 32, 080 01 Prešov nie

ODI Sabinov Námestie Slobody 5, 083 01 Sabinov áno

ODI Bardejov Partizánska 42, 085 01 Bardejov nie

Nemocničná 1, 066 01 Humenné nie

OÚ Humenné, Kukorelliho 1, 066 01 Humenné áno

ODI Snina Partizánska 1057, 069 01 Snina áno

ODI Medzilaborce Ševčenkova 46, 068 01 Medzilaborce nie

ODI Poprad Alžbetina 5, 058 01 Poprad nie

Nižná brána 6, 060 01 Kežmarok nie

MUDr. Alexandra 61, 060 01 Kežmarok áno

ODI Levoča Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča áno

ODI Stará Ľubovňa Okružná 25, 064 01 Stará Ľubovňa áno

ODI Svidník Sovietskych hrdinov 200/35, 089 01 Svidník áno

Šarišská 171, 091 01 Stropkov nie

Hlavná 26, 091 01 Stropkov áno

ODI Vranov nad Topľou Námestie slobody 5/137, 093 02 Vranov nad Topľou nie

KDI Košice Komenského 52, 040 01 Košice áno

ODI Košice - okolie Trieda SNP 35, 040 11 Košice nie

ODI Gelnica Hlavná 1, 056 01 Gelnica áno

ODI Spišská Nová Ves Elektrárenská 1, 052 80 Spišská Nová Ves nie

ODI Rožňava Janka Kráľa 1, 048 01 Rožňava nie

ODI Trebišov M. R. Štefánika 2319/180, 075 01 Trebišov nie

ODI Michalovce Hollého 45, 071 01 Michalovce nie

ODI Sobrance Tyršova 12, 073 01 Sobrance áno

Prípadnú zmenu adresy útvaru alebo doplnenie nového útvaru vykoná verejný obstarávateľ/Objednávateľ písomnou formou.

Banskobystrický kraj

Prešovský kraj

ODI Humenné

ODI Kežmarok

ODI Stropkov

Košický kraj

Slovenská republika

Centrum logistického zabezpečenia 

administratívnych činností MV SR
Príboj 560, 976 13 Slovenská Ľupča nie

Slovenská republika

Odbor dokladov a evidencií Prezídia 

policajného zboru Slovenskej republiky
Račianska 45, 831 02 Bratislava nie



Príloha č. 4 Rámcovej dohody 

Zoznam subdodávateľov 
  

           Výroba a dodanie tabuliek s evidenčným číslom Slovenskej republiky a súvisiace služby II  
 
 
Obchodné meno uchádzača:     SPM – Security Paper Mill, a.s. 
Adresa/sídlo uchádzača:        Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 
IČO:                                              25143468 

 
 

 

 

Obchodné meno  Sídlo/miesto podnikania  Osoba oprávnená konať za subdodávateľa   
(Meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) 

/// /// /// 

   

 
Spol. SPM – Security Paper Mill, a.s., týmto čestne vyhlasuje, že plnenie predmetu zákazky bude realizovať bez 
využitia subdodávateľov. 
 

 

V Prahe dňa 

 

 

 

 

                                                                                                              .................................................... 
          Zdeněk Kůstka 
     člen predstavenstva 
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