
„Smlouva o provozu dopravního prostředku“ 

uzavřená podle ust. § 2582 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění a v souladu se 
zákonem č. 235/2004Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v 

platném znění, vedená pod 

č. smlouvy provozovatele:  7/2019 
č. smlouvy objednatele (CES): E639-S-475/2019 

 

s názvem 

„Přeprava materiálu vozidly s nosností 12 tun se sklopkou“ 

 

Čl. 1. Smluvní strany  

 
1.1. Objednatel: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
sídlo:    Praha 1- Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO:        70994234 
DIČ:     CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupen:   Ing. Lubomírem Křivánkem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno 
bankovní spojení:  XXX 
č. účtu:     XXX 
 
Zastoupení ve věcech smluvních: 
Ing. Lubomír Křivánek, ředitel Oblastního ředitelství Brno 
 
Zastoupení ve věcech technických: 
XXX 
 
Adresa pro zasílání smluvní korespondence a daňových dokladů (faktur): 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 688/26, 611 43 
Brno  
 
na straně jedné  (dále  jen „objednatel“ nebo „SŽDC“) 
 
 

1.2. Provozovatel: 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.   
sídlo:    Mlýnská 388/68, 602 00 Brno   
IČO:     25317628 
DIČ:    CZ25317628 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144    
zastoupen:     Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva   
bankovní spojení:  XXX, č.ú. XXX 
 
Zastoupení ve věcech smluvních: 
XXX 

Zastoupení ve věcech technických:  
XXX 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence: 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, 602 00 Brno   
 
na straně druhé  (dále jen „provozovatel“) 
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Čl. 2. Výchozí podklady a údaje 

2.1 Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:  

- Výzva k podání nabídky ze dne 18. 01. 2019, č.j. 1008/2019-SŽDC-OŘ BNO-NPI včetně všech jejich 
příloh; 

- Nabídka provozovatele  ze dne 30. 01. 2019, která byla vybrána jako nejvhodnější a oznámena 
rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 01. 02. 2019, č.j. 1967/2019-SŽDC-OŘ 
BNO-NPI podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství (dále jen OŘ) Brno, 

- Obchodní podmínky Oblastního ředitelství Brno.  

2.2 Provozovatel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě a jejích přílohách mu byly předány před 
podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen,  
a že jejich obsah je pro něj závazný. 

 

Čl. 3. Předmět smlouvy 

3.1 Předmětem smlouvy je závazek provozovatele k celoroční přepravě nákladu (materiálu) vozidlem pro 
přepravu materiálu s nosností 12 tun se sklopkou, dle potřeby a požadavků objednatele - provozních 
středisek v obvodu Oblastního ředitelství Brno (dále jen OŘ Brno). 

 

Čl. 4. Doba plnění 

4.1 Tato smlouva se sjednává na dobu určitou nebo do okamžiku celkového vyčerpání finančního 
objemu stanoveného v čl. 7.2. 

Termín zahájení:  po zveřejnění Smlouvy v registru smluv 

Termín ukončení: 31. 12. 2021 
 

 

Čl. 5. Způsob zadání prací – jednotlivé objednávky Správy železniční dopravní cesty, 

státní organizace z programu FaMa+ 

 
5.1 Není-li uvedeno jinak, pověřený pracovník objednatele bude předávat provozovateli objednávky pro 

veškeré práce a služby v číslované formě. Objednávka bude obsahovat veškeré potřebné údaje o 

požadovaném plnění, zejména popis požadované služby, dohodnutý rozsah pracovních hodin (pokud lze 

určit předem) a termíny zahájení a dokončení činnosti. Objednávka bude řádně podepsaná objednatelem 

a provozovatelem před zahájením činnosti.  

 

5.2 Jednotlivé objednávky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace z programu FaMa+, 

potvrzené objednatelem a provozovatelem, zveřejní objednatel v registru smluv a na webových stránkách 

Ministerstva vnitra neprodleně, nejpozději do 30 dnů od podpisu obou smluvních stran.  

 

 

Čl. 6.  Součinnost objednatele a provozovatele 

6.1 Provozovatel zodpovídá za škody prokazatelně způsobené Správě železniční dopravní cesty , státní 
organizaci svojí činností při plnění předmětu této smlouvy. 

6.2 Za převzetí přepravovaných věcí - potvrzením záznamu o provozu a výkonu vozidla (puťovky) - je 
odpovědný příslušný vedoucí provozního střediska tratí. 
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Čl. 7. Cenová ujednání 

 
7.1 Jízda za 1 km:  32,- Kč  

Nakládka a vykládka za Kč/15 min.:  210,- Kč 

Uvedené ceny jsou bez DPH. 

7.2 Celkový finanční objem vyplývající z plnění předmětu smlouvy je max. 3 000 000,- Kč bez DPH 
(slovy: tři miliony korun českých bez DPH) 

7.3 Objednatel negarantuje provozovateli vyčerpání finančního objemu v maximální výši stanovené v bodě 
7.2 této smlouvy. 

 

Čl. 8. Platební podmínky a fakturace 

8.1 Zaplacení smluvní ceny provede objednatel úhradou daňového dokladu /faktury/ podle dále uvedených 
podmínek a v souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

8.2 Provozovatel vystaví daňový doklad /fakturu/ za každý uplynulý měsíc. Přílohou daňového dokladu /faktury/ 
budou záznamy o provozu a výkonu vozidla (puťovky). 

8.3 Všechny daňové doklady /faktury/ musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle  zák. č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle zákona  č. 
563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ust. § 435 OZ). V případě, že daňový doklad /faktura/ nebude 
mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel daňový doklad vrátit provozovateli 
a nevzniká prodlení s placením. Provozovatel je povinen v takovém případě vystavit nový daňový doklad 
/fakturu/ a doručit ji objednateli.   

Faktury s náležitostmi daňového dokladu budou vystavovány na objednatele: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234 
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 

a zasílány na korespondenční adresu: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno,  
Brno, Kounicova 26, PSČ 611 43  

8.4 Splatnost daňového dokladu /faktury/ je 30 dnů po doručení faktury objednateli na výše uvedenou 
korespondenční adresu. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele. 

8.5 V případě prodlení objednatele s úhradou platby nebude provozovatel po dobu minimálně 14 dnů po 
splatnosti faktury uplatňovat vůči objednateli úrok z prodlení. 

8.6 Provozovatel se zavazuje nepostoupit své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám 
bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, blíže viz § 1881, odst.1 OZ. V případě, že 
provozovatel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% 
z hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5000,-Kč (slovy pět tisíc korun českých). 

 

Čl. 9. Závěrečná ustanovení 

9.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je projevem 
dobrovolného souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh.  

9.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 
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9.3 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné 
jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

9.4 V případě požadavku provozovatele na změnu identifikačních údajů, včetně bankovního spojení, 
uvedených v záhlaví smlouvy, je provozovatel povinen kontaktovat objednatele (osobu pověřenou 
k zastoupení ve věcech technických), který mu v souladu s vnitřním předpisem objednatele poskytne vzor 
žádosti, kterou je nutné doručit objednateli prostřednictvím datové schránky  
(u právnické osoby) nebo poštou/osobně s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné jednat za 
provozovatele (v případě fyzických osob, které nemají povinně zřízenou datovou schránku). 

9.5 Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou 
řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém 
termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. 

9.6 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení 
obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. OZ, v platném znění 
a navazujících předpisů. 

9.7 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po 
podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 2 vyhotovení smlouvy a provozovatel 2 vyhotovení 
smlouvy.  

 
 
V Brně dne 20. 02. 2019    V Brně dne 18. 02. 2019  
 
 
 
 
Objednatel:       Provozovatel: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.   

 
 
 

         
   

 
 

     …..………………………………….…..   …………………………………………… 
     
 Ing. Lubomír Křivánek  

ředitel Oblastního ředitelství Brno  
 Ing. Pavel Borek, člen představenstva   
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