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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby 

uzavřené dne 4. října 2018 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, 
na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, 

a zákona č.  526/1990 Sb., o cenách v platném znění 

č. smlouvy objednatele: 645 350 016 / 2018 / D01 

č. smlouvy zhotovitele: 138/18 046/210 

Název zakázky: „Oprava traťového úseku Ledečko (mimo) – Kácov 

– Zruč nad Sázavou (mimo)“ 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

 se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48384 

zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 

 Osoby zmocněné jednat: 
a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných 
zakázek Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu tohoto 

dodatku) 

 (dále jen „ objednatel“) 

1.2 Zhotovitel: 

Vedoucí společník:  EDIKT a.s. 

se sídlem České Budějovice, České Budějovice 4, Rudolfovská tř. 461/95, 
PSČ 370 01 

IČ: 251 72 328 DIČ: CZ25172328, plátce DPH 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl B, vložka 904 

zastoupený Pavel Dolanský, předseda představenstva 

 Radim Bláha, místopředseda představenstva 

 Ing. Pavel Štindl, člen představenstva 

 Ing. Jan Velikovský, člen představenstva 

 (jednají samostatně) 

Společník společnosti: Chládek & Tintěra a.s. 
se sídlem Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka B 706 

zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva 

 Vladimírem Jehličkou, DiS., členem představenstva 

 Miroslavou Bosmanovou, členem představenstva 

 Pavlem Holzknechtem, členem představenstva 

 Bc. Vlastimilem Polákem, členem představenstva 

(jednají vždy dva členové představenstva společně) 
Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem ,,Ledečko-Kácov“, za něž jedná na 
základě smlouvy o společnosti společnost EDIKT a.s., zastoupená Pavlem Dolanským, předsedou 
představenstva a Ing. Pavlem Štindlem a Ing. Janem Velikovským, členy představenstva (jednají 
samostatně) a společnost Chládek & Tintěra, a.s., zastoupená Ing. Janem Kokešem, předsedou 
představenstva, Vladimírem Jehličkou, DiS., Miroslavou Bosmanovou, Pavlem Holzknechtem, Bc. 

Vlastimilem Polákem, členy představenstva (jednají vždy dva členové představenstva společně). 
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Společnost je založena smlouvou o společnosti ze dne 13. 08. 2018. Smlouva byla poskytnuta objednateli 
spolu s nabídkou.          
 (dále jen „zhotovitel“) 

2. Úvodní ustanovení 
Smluvní strany se, s odvoláním na bod 17. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, dohodly na uzavření 
tohoto dodatku. 

3. Předmět dodatku 

3.1 V bodu 5 a zároveň pod-bodu 5.1 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby se upravuje formát 
předávání dokladů následovně: 
Původní znění 
5. V době podpisu této Smlouvy o dílo probíhá u Objednatele zavádění informačního systému 

na řízení a monitoring staveb v otevřeném datovém formátu XML. V této souvislosti se 
Strany dohodly na následujícím: 
5.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném 

datovém formátu XML (viz datový předpis XC4, www.xc4.cz): 

- Faktura, 

- souhrn fakturace, 

- soupis zjišťovacích protokolů, 
- zjišťovací protokoly. 

Nové znění 
5.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude Objednateli předávat následující sestavy v otevřeném 

formátu MS Word nebo MS Excel: 
- Faktura, 

- soupis zjišťovacích protokolů, 
- zjišťovací protokoly. 

3.2 Do Smlouvy o dílo na zhotovení stavby se tímto doplňuje odst. 20. s následujícím zněním: 
20. Zhotovitel se tímto zavazuje postupovat v souladu s přílohou č. 6 této smlouvy „Nález 

podezřelého předmětu“. 

Do smlouvy se tímto do odst. 19 přidává příloha č. 6 s názvem: „Nález podezřelého 
předmětu“. 
Zdůvodnění: 
Výše uvedené změny smlouvy se provádí v důsledku změn vnitřních norem objednatele. 

3.3 Na základě Smluvních podmínek pro výstavbu – Obecných podmínek pod-článku 3.4 ve znění 
úprav Smluvních podmínek pro výstavbu – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace pod-článku 3.4 dochází ke změně správce stavby: 

Původní správce stavby: 

- Ing. Pavel Stejskal, XXX 

Nový správce stavby: 

- XXX 

3.4 Na základě Smluvních podmínek pro výstavbu – Obecných podmínek pod-článku 1.8 ve znění 
úprav Smluvních podmínek pro výstavbu – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace pod-článku 1.8 dochází k upřesnění následovně: 
Realizační dokumentace, která je zpracovávána projektantem Zhotovitele, bude po zapracování 
připomínek Zhotovitele předána cestou Vedoucího společníka k odsouhlasení Správci stavby. Po 
odsouhlasení Správcem stavby přechází tato dokumentace pod dohled a péči Objednatele 
v souladu s Pod-článkem 1.8, odst. 2 Smluvních podmínek pro výstavbu – Obecných podmínek 

http://www.xc4.cz/
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ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu – Zvláštních podmínek pro stavby Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace s přihlédnutím k Pod-článku 1.10 odst. 3 Smluvních podmínek 
pro výstavbu – Obecných podmínek ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu – Zvláštních 
podmínek pro stavby. 

3.5 Na základě Smluvních podmínek pro výstavbu – Obecných podmínek pod-článku 12.3 ve znění 
úprav Smluvních podmínek pro výstavbu – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace pod-článku 12.3 dochází k upřesnění následovně: 
Oceňování bude probíhat z databáze cen Sborníku pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 
(ZH, SaZ technika, energetika, elektrotechnika) a obecné Cenové soustavy (mosty a tunely, 
budovy) místo databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací 
železničních staveb. 

3.6 Na základě Smluvních podmínek pro výstavbu – Obecných podmínek pod-článku 13.1 ve znění 
úprav Smluvních podmínek pro výstavbu – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace pod-článku 13.1, včetně následných pod-článků 13.2 a 13.3 
Smluvních podmínek pro výstavbu – Obecných podmínek dochází k upřesnění následovně: 
Variace budou řešeny v souladu se Směrnicí SŽDC, s.o. č. 105 ve znění změny 10/2018 (dále jen 
„Směrnice“). Objednatel trvá na uplatnění článku 16. Obsah změnového listu výše uvedené 
Směrnice s přihlédnutím k úpravě v článku 14. Změnový list stavby bodu (1) tohoto dokumentu. 

Objednatel stanoví postup při uplatnění variace, tvorbě změnového listu a podmínkách, kdy musí 
být uzavřen dodatek ke smlouvě. 
Zároveň objednatel upřesňuje, že článek 21. Další ustanovení bod (2) Směrnice SŽDC, s.o. č. 
105 ve znění změny 10/2018 nebude uplatňován. 

3.7 Na základě Smluvních podmínek pro výstavbu – Obecných podmínek pod-článku 14.3 ve znění 
úprav Smluvních podmínek pro výstavbu – Zvláštní podmínky pro stavby Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace pod-článku 14.3 dochází k upřesnění následovně: 
Objednatel trvá na použití Formulářů: 

- Faktura – daňový doklad, 
- Rekapitulace zjišťovacích protokolů, 
- Zjišťovací protokol o provedených prací, 
- Soupis provedených prací, 
- Záznam o skutečné výměře provedených prací, 

uvedených ve Směrnici SŽDC, s.o. č. 43 v platném znění, Zhotovitelem pro potvrzení průběžné 
platby. 

3.8 V příloze č. 3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby dochází ke výměně a doplnění Seznamu 

poddodavatelů následovně: 
Původní znění: 

XXX XXX XXX 

Nové znění: 
XXXX 

XXX 
 

XXX 

Nově přidaní poddodavatelé: 

XXX XXX 
 

XXX 

XXX XXX 
 

XXX 

XXX XXX 
 

XXX 

XXX 

 
XXX 

 

XXX 
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XXX XXX 
 

XXX 

4. Závěrečná ustanovení 
Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti 

v původním znění. 
Tento dodatek je vyhotoven v 8 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou 
součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 6 

vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku. 
Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně 

a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence 

jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho 

ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany 
souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem 

v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. 
Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není 
žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, 
která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 
uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 
Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho 
bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím 
zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S 
částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením 
tohoto dodatku, nebude SŽDC jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 
škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou 
identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je 
vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽDC 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 
Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek 

uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru 
smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 
Příloha 1 – Nález podezřelého předmětu 

Příloha 2 – Seznam poddodavatelů 
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V Praze dne 14. 1. 2019 V Českých Budějovicích dne 19. 12. 2018 

………………………………………. ………………………………………. 
 Bc. Jiří Svoboda, MBA Pavel Dolanský  
 generální ředitel předseda představenstva 

 Správy železniční dopravní cesty, EDIKT a.s. 

 státní organizace 

  …………………………………………. 
Ing. Jan Kokeš 

předseda představenstva 

Chládek & Tintěra, a.s. 

  …………………………………………… 

Miroslava Bosmanová 

Člen představenstva 

Chládek & Tintěra, a.s. 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne …………………… 



Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo 
nálezu podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo 
předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici 
nebo nebezpečnou látku pro cizí právní subjekt
1 Úvodní ustanovení
1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále jen „CPS") při 
ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS") nebo municí nebo 
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NL").
1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu se 
Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC").
1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, munice, NL", 
které jsou přílohou tohoto pokynu.
2 Vymezení základních pojmů
2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stádia (spory), včetně geneticky 
modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních.
2.2 Munice je souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, 
dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) munici, 
ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální 
a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; za munici se považují též její hlavní části 
a komponenty.
2.3 Nástražný výbušný systém (dále jen NVS) je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo 
zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za 
určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit 
ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak.
2.4 Nebezpečná látka (dále jen NL) je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo 
toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo 
majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě 
prokázán opak.
2.5 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou 
známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě vzbuzují 
odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo munici, či jejich součást nebo 
příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý předmět jedná, dokud 
není spolehlivě prokázán opak.
2.6 Velitel zásahu je příslušník Policie České republiky (dále jen „PČR"), nebo Hasičského záchranného 
sboru České republiky (dále jen „HZS ČR"), nebo zaměstnanec HZS SŽDC, který v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy a interními předpisy PČR, HZS ČR nebo HZS SŽDC přebírá za průběh 
bezpečnostní akce zodpovědnost.
2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo obdobném poměru 
k CPS.
3 Obecné zásady
3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda se 
v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí.
3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě a klidně 
s cílem zabránit šíření paniky.
3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět.
3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu 
tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní 
cesty, státní organizace (dále jen HZS SŽDC) a nadřízeného zaměstnance.
3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezu podezřelého 
předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek Integrovaný záchranný 
systém (dále jen IZS), zejména Police ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽDC.

i



CPS - se vstupem do provozované ŽDC

POSTUPY - NVS, MUNICE, NL
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL).

1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele.

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
- rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
- hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
- jazyk řeči - čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
- zvuky v pozadí telefonátu.

e) Vhodným způsobem zjišťujte:
- specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
- způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním,
- zda si pachatel klade nějaké podmínky.

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
g) Nahlaste incident dle bodu 3.
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

2 Nález podezřelého předmětu v ŽST
- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

3 Vyrozumění
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

a) Tísňová linka 112
b) HZS SŽDC XXX

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:
a) Představte se celým jménem.
b) Sdělte název podniku.
c) Sdělte, odkud voláte.
d) Popište, co se stalo.
e) Popište, jaká je situace teď.
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

4 Evakuace
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS.
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,

- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.
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CPS - bez vstupu do provozované ŽDC

POSTUPY - NVS, MUNICE, NL
Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezu podezřelého předmětu, u kterého 
lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo munici 
nebo nebezpečnou látku (NL).

5 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu
a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované 

informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale 
i pro případ odhalení možného pachatele.

d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
- rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
- hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
- jazyk řeči - čeština, czí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
- zvuky v pozadí telefonátu.

e) Vhodným způsobem zjišťujte:
- specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
- způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládáním,
- zda si pachatel klade nějaké podmínky.

f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
g) Nahlaste incident dle bodu 3.
h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

6 Nález podezřelého předmětu v ŽST
- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezu se rozvážně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na 

nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

7 Vyrozumění
Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

a) Tísňová linka 112
b) HZS SŽDC XXX
c) Ohlašovací pracoviště SŽDC podle místa oznámení o uložení nebo nálezu

Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:
a) Představte se celým jménem.
b) Sdělte název podniku.
c) Sdělte, odkud voláte.
d) Popište, co se stalo.
e) Popište, jaká je situace teď.
f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

8 Evakuace
Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se 
řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů 
příslušníků složek IZS.
Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti 
odcizení nebo zničení,

- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních 
kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.
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Příloha č. 2 

Seznam poddodavatelů 

Identifikace poddodavatele 

(obchodní firma, sídlo a IČO) 

Věcný rozsah poddodávky Hodnota poddodávky v % ze 
Smluvní ceny díla 

XXX XXX XXX 
XXX XXX XXX 
XXX XXX XXX 
XXX XXX XXX 
XXX XXX XXX 
XXX XXX XXX 
XXX XXX XXX 
XXX XXX XXX 
XXX XXX XXX 
XXX XXX XXX 
XXX XXX XXX 
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