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1.

PREAMBULE
Všeobecné obchodní podmínky standardizující obchodní a navazující právní
organizační a ekonomické vztahy smluvních účastníků.
Jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti přípravy a realizace staveb nebo
služeb ve smyslu § 558 odst. 2 Občanského zákoníku s přihlédnutím
k vyváženému postavení objednatelů a zhotovitelů.

2.
2. 1.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Následující pojmy, výrazy a zkratky obsažené ve smlouvě nebo jejích přílohách
budou mít níže uvedené významy.

2. 1. 1. OBECNÉ POJMY
Smlouva
Smlouvou se rozumí dokument označený jako „Smlouva“ a všechny jeho přílohy,
které tvoří zejména tyto Všeobecné obchodní podmínky, Všeobecné technické
podmínky při plnění předmětu smlouvy, Seznam SO a PS, Harmonogram
postupu prací a finančního plnění a další listiny, které jsou ve smlouvě jako její
přílohy označeny. Smlouvu dále tvoří všechny podklady závazné pro plnění
předmětu smlouvy, které jsou v ní jako takové uvedeny.
Rámcová dohoda
Smlouvou se rozumí i dokument označený jako rámcová dohoda včetně všech
jejích příloh.
Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecnými obchodními podmínkami se rozumí dokument vypracovaný
objednatelem a označený jako „Všeobecné obchodní podmínky“, který tvoří
přílohu smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky obsahují ustanovení
obchodněprávní povahy včetně platebních podmínek, jimiž se smluvní strany při
plnění předmětu smlouvy řídí.
Všeobecné technické podmínky
Všeobecnými technickými podmínkami se rozumí dokument vypracovaný
objednatelem a označený jako „Všeobecné technické podmínky“, který tvoří
přílohu smlouvy a který obsahuje technické zásady a postupy závazné pro plnění
předmětu smlouvy.
Technické specifikace
Technickými specifikacemi se rozumí dokument vypracovaný objednatelem a
označený jako „Technické specifikace“, který obsahuje vyžadované technické
charakteristiky prací, materiálů nebo služeb, které mají být použity nebo dodány.
Seznam SO a PS
Seznamem SO a PS se rozumí dokument označený jako „Seznam SO a PS“,
který tvoří přílohu smlouvy a který obsahuje seznam stavebních objektů a
provozních souborů, které budou v rámci plnění předmětu smlouvy realizovány.
Stavební objekty a provozní soubory jsou v tomto seznamu specifikovány
zejména uvedením jejich číselného označení, názvu a ceny.
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentací se rozumí souhrn dokumentů specifikovaných obecně
závaznými právními předpisy a konkretizovaných zadavatelem v oznámení
zadávacího řízení, které vymezovaly předmět
smlouvy
v podrobnostech
nezbytných pro zpracování nabídky. Zadávací dokumentace tvoří v souladu se
smlouvou jeden z podkladů závazných pro plnění předmětu smlouvy.
Nabídka
Nabídkou se rozumí souhrn dokumentů, který uchazeč podal jako návrh smlouvy
v rámci zadávacího řízení a který byl zadavatelem vybrán jako nejvhodnější.
Nabídka tvoří v souladu se smlouvou jeden z podkladů závazných pro plnění
předmětu smlouvy.
Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky
Rozhodnutím o přidělení veřejné zakázky se rozumí písemné rozhodnutí
zadavatele o tom, kterému uchazeči byla přidělena veřejná zakázka. Rozhodnutí
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o přidělení veřejné zakázky tvoří v souladu se smlouvou jeden z podkladů
závazných pro plnění veřejné zakázky.
Projekt stavby
Projektem stavby se rozumí projektová dokumentace, kterou pro realizaci
předmětu smlouvy zajistil objednatel a která byla ve stavebním řízení ověřena
příslušným stavebním úřadem.
Realizační dokumentace
Realizační dokumentací se rozumí dokumentace částí předmětu smlouvy
specifikovaných ve smlouvě nebo jejích přílohách, kterou se zhotovitel zavázal
vypracovat pro provedení konkrétních plnění předmětu smlouvy (např.
dokumentace zařízení staveniště, výkresy výztuže a bednění, apod.).
Položkový soupis prací
Položkový soupis prací vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací,
dodávek nebo služeb potřebných k plnění předmětu smlouvy je podkladem pro
zpracování nabídkové ceny.
2. 1. 2. STRANY A OSOBY
Objednatel
Účastníkem smlouvy na straně objednatele může být i více osob. Rozsah práv a
povinností jednotlivých účastníků na straně objednatele je vymezen ve smlouvě.
V textu smlouvy a jejích přílohách bude v tomto případě pojem objednatel
používán v jednotném čísle.
Pracovní tým objednatele
Pracovním týmem objednatele se rozumí tým zaměstnanců objednatele, které
objednatel jmenoval pro účely plnění předmětu smlouvy.
Technický dozor objednatele
Technickým dozorem objednatele se rozumí občasný výkon kontroly a dohledu
nad způsobem plnění předmětu smlouvy vykonávaný členy pracovního týmu
objednatele.
Zhotovitel
Účastníkem smlouvy na straně zhotovitele může být i více osob, které v souladu
s obecně závaznými právními předpisy uzavřely smlouvu o společnosti nebo
jinou závaznou dohodu, kterou připouští právní řád České republiky a z níž
vyplývá, že jsou vůči objednateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv
závazků vzniklých v souvislosti s plněním předmětu smlouvy zavázáni společně a
nerozdílně. V textu smlouvy a jejích přílohách bude v tomto případě pojem
zhotovitel používán v jednotném čísle.
Pracovní tým zhotovitele
Pracovním týmem zhotovitele se rozumí tým zaměstnanců zhotovitele, které
zhotovitel jmenoval pro účely plnění předmětu smlouvy.
Podzhotovitel
Podzhotovitelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, kterou zhotovitel
v souladu se smlouvou a jejími přílohami pověřil plněním části předmětu
smlouvy.
2. 1. 3. DALŠÍ POJMY
Cena za plnění předmětu smlouvy
Cena za plnění předmětu smlouvy je částka, kterou se objednatel zavazuje
zaplatit zhotoviteli za plnění předmětu smlouvy a jejíž výše je uvedena ve
smlouvě.
Staveniště
Staveniště je místo, na kterém bude umístěna stavba, jejíž zhotovení je
předmětem plnění dle smlouvy, a dále místo určené projektem stavby pro
zařízení staveniště a pro přístupové cesty na staveniště.
Soupis prací dle předmětu plnění předmětu smlouvy
Soupis provedených prací je dokument, který obsahuje soupis všech prací a
dodávek dle plnění předmětu smlouvy, které byly při plnění předmětu smlouvy
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nebo její části skutečně provedeny za dohodnuté období. Soupis prací dle
předmětu plnění předmětu smlouvy vypracovává zhotovitel. Soupis prací dle
plnění předmětu smlouvy musí být následně odsouhlasen zaměstnancem
vykonávajícím technický dozor objednatele. Soupis prací dle plnění předmětu
smlouvy je podkladem pro vystavení zjišťovacího protokolu.
Zjišťovací protokol
Zjišťovací protokol je dokument, který obsahuje ocenění prací dle plnění
předmětu smlouvy provedených při plnění předmětu smlouvy nebo její části za
dohodnuté období s jejich členěním na jednotlivé SO a PS. Zjišťovací protokol
vypracovává zhotovitel. Zjišťovací protokol musí být následně odsouhlasen
zaměstnancem vykonávajícím technický dozor objednatele. Podkladem pro
vypracování zjišťovacího protokolu je soupis – viz výše uvedený bod. Zjišťovací
protokol tvoří nedílnou součást každého daňového dokladu, který bude zhotovitel
vystavovat.
Zápis o TBZ
Zápis o TBZ je doklad o provedení technickobezpečnostní zkoušky požadované
obecně závaznými právními předpisy, popř. jinými podklady závaznými při plnění
předmětu smlouvy, kterou se ověřuje způsobilost stavby dráhy k užívání a která
je nezbytnou podmínkou pro povolení zkušebního provozu příslušným speciálním
stavebním úřadem.
Přejímací řízení
Přejímacím řízením se rozumí proces, při kterém zhotovitel předává a objednatel
přejímá řádně dokončené plnění předmětu smlouvy nebo její části.
Protokol o dílčím předání a převzetí plnění předmětu smlouvy
Protokol o dílčím předání a převzetí plnění předmětu smlouvy je dokument,
kterým zhotovitel předává částečné plnění předmětu smlouvy objednateli.
Protokol o dílčím předání a převzetí částečného plnění předmětu smlouvy musí
obsahovat zejména veškeré údaje a doklady o rozsahu a jakosti částečného
plnění předmětu smlouvy, o vadách, které byly při předání a převzetí zjištěny
včetně stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro jejich odstranění, a prohlášení
smluvních stran o předání a převzetí částečného plnění předmětu smlouvy.
Závěrečný protokol o předání a převzetí plnění předmětu smlouvy
Závěrečný protokol o předání a převzetí plnění předmětu smlouvy doklad,
kterým objednatel potvrzuje, že plnění předmětu smlouvy bylo jako celek
provedeno řádně a že toto plnění předmětu smlouvy přejímá.
Změnové řízení
Změnovým řízením se rozumí proces, v rámci něhož jsou na základě podnětu
některé ze smluvních stran příslušnými orgány objednatele projednány změny
plnění předmětu smlouvy zejména povahy technické, finanční nebo vyžadující
změny projektu stavby nebo doby plnění předmětu smlouvy. V rámci procesu
změny projektu stavby prověřuje objednatel za součinnosti zhotovitele projektu
stavby a poradenských firem objednatele potřebnost, účelnost a efektivnost
navrhované změny. Výsledkem změnového řízení je zamítnutí navrhované
změny nebo její schválení, případně podmíněné schválení, formou změnového
listu.
Změnový list
Změnový list je dokument, který dokládá, že příslušnými orgány objednatele
byla projednána a schválena změna plnění předmětu smlouvy. Změnový list
vypracovává a schvaluje objednatel.
Vícepráce
Za vícepráce se považují veškeré práce, dodávky nebo služby potřebné k plnění
předmětu smlouvy, které nebyly obsaženy v položkovém soupisu prací nebo
sjednány ve smlouvě a jejích přílohách a jejichž provedení bude objednatel po
zhotoviteli požadovat.
Méněpráce
Za méněpráce se považují veškeré práce, dodávky nebo služby, které byly
obsaženy v položkovém soupisu prací nebo sjednány ve smlouvě, u nichž bude
objednatel po zhotoviteli požadovat, aby tyto činnosti neprováděl.
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Okolnost vylučující odpovědnost
Okolností vylučující odpovědnost se pro účely smlouvy rozumí překážky, které
nastaly nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání jí ve splnění její
povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto
překážku nebo její následky překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto
překážku předvídala.
Provozuschopný celek
Provozuschopný celek je část plnění předmětu smlouvy, kterou lze ze strany
objednatele samostatně užívat.
Komponent
Komponent je zařízení nebo výrobek samostatně dodávaný od jiných výrobců.
Dílčí část plnění předmětu smlouvy
Provedené a odsouhlasené práce na stavbě nebo převzaté stavební objekty
a provozní soubory v souladu s plněním předmětu smlouvy .
2. 1. 4. KOMUNIKACE
Právo
Smlouva a její přílohy se budou řídit platnými obecně závaznými právními
předpisy České republiky.
Jazyk
Ve všech záležitostech souvisejících s předmětnou smlouvou budou zástupci
smluvních stran komunikovat v českém jazyce (dále jen „komunikační jazyk“).
Všechny osoby zastupující některou ze smluvních stran nebo jednající za tuto
stranu musí plynně ovládat komunikační jazyk. Jestliže tento jazyk plynně
neovládají, jsou povinny zajistit, aby byl po celou dobu plnění předmětu smlouvy
k dispozici kvalifikovaný tlumočník.
Všechny doklady, které si budou smluvní strany podle smlouvy předkládat, musí
být v komunikačním jazyce nebo v původním jazyce současně s jejich překladem
do komunikačního jazyka. U všech úředních listin musí být takový překlad
úředně ověřen.
Písemné oznámení
Pokud je ve smlouvě nebo jejích přílohách stanovena smluvní straně povinnost
oznámit druhé smluvní straně nějakou skutečnost písemně, rozumí se tím vedle
oznámení formou doručení dopisu prostřednictvím držitele poštovní licence nebo
jiného provozovatele poštovních služeb i zápis ve stavebním deníku.
Výše uvedené však neplatí, pokud je smlouvou nebo jejími přílohami vyžadován
kvalifikovaný způsob oznámení. V těchto případech je smluvní strana povinna
doručit druhé smluvní straně předmětné oznámení stanoveným způsobem.
Prostřednictvím držitele poštovní licence nebo jiného provozovatele poštovních
služeb je smluvní strana povinna doručit písemnost na adresu sídla druhé
smluvní strany nebo na adresu pro doručování, která je uvedena ve smlouvě
nebo byla druhé smluvní straně jako adresa pro doručování písemně oznámena.
Lhůty
Pokud je ve smlouvě nebo jejích přílohách uvedena lhůta počítaná podle dnů
nebo měsíců, rozumí se tím vždy kalendářní dny nebo měsíce, není-li uvedeno
jinak.
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2. 1. 5. ZKRATKY
SŽDC
ČD
MF
SS
DÚ
TÚDC
OŘ
URS
GŘ
GP
HIS
HIP
VPT
VTD
AD
SOD
VOP
VTP
PS
SO
PD
P
POV
ZS
TPD
TKP
ČSN
TNŽ
DUZP
DLM
DPH
TBZ
IPO
ZDPH
DUZP
GUK

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
České dráhy, a. s.
Ministerstvo financí
Stavební správa
Drážní úřad
Technická ústředna dopravní cesty
Oblastní ředitelství
Ústav racionalizace ve stavebnictví
Generální ředitel SŽDC
Generální projektant
Hlavní inženýr stavby
Hlavní inženýr projektu
Vedoucí pracovního týmu
Vrchní technický dozor
Autorský dozor projektanta
Smlouva o dílo
Všeobecné obchodní podmínky
Všeobecné technické podmínky
Provozní soubor
Stavební objekt
Přípravná dokumentace
Projekt stavby
Projekt organizace výstavby
Zařízení staveniště
Technické podmínky dodací
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah
Česká státní norma
Technické normy železnic
Datum uskutečnění zdanitelného plnění
Dlouhodobý hmotný majetek
Daň z přidané hodnoty
Technickobezpečnostní zkouška
Individuální protihluková opatření
Zákon o dani z přidané hodnoty
Datum uskutečnění zdanitelného plnění
Geometrické uspořádání koleje
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3.
3. 1.

3. 2.
3. 3.

3. 4.

3. 5.

3. 6.
3. 7.

3. 8.
3. 9.

3. 10.

3. 11.

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za plnění předmětu smlouvy
dohodnutou cenu za plnění předmětu smlouvy. Cenu za plnění předmětu
smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit v souladu s platebními podmínkami
stanovenými ve smlouvě.
Objednatel se zavazuje řádně plněný předmět smlouvy od zhotovitele převzít.
Objednatel se zavazuje plněný předmět smlouvy převzít za podmínek
stanovených ve smlouvě a jejích přílohách.
Objednatel se zavazuje v případech stanovených smlouvou nebo jejími přílohami
poskytnout zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy potřebnou součinnost, a to
vždy tak, aby nedošlo k ohrožení či narušení plynulého plnění předmětu smlouvy
v souladu se schváleným harmonogramem postupu prací.
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli podklady, které jsou podle smlouvy
závazné pro plnění předmětu smlouvy a které zhotovitel neměl v okamžiku
uzavření smlouvy k dispozici.
Objednatel se zavazuje zhotoviteli postupně předávat i případné změny výše
uvedených podkladů.
Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat všechny věci určené k plnění předmětu
smlouvy, které má objednatel podle smlouvy a jejích příloh a podkladů
závazných pro provedení předmětu smlouvy opatřit.
Objednatel se takto zavazuje zhotoviteli předat zejména vyzískaný materiál,
jehož zpětné zapracování do předmětu smlouvy bude po zhotoviteli v souladu
s projektem stavby požadovat. Všechny věci, které objednatel opatřil k plnění
předmětu smlouvy, předal zhotoviteli a které nebyly k plnění předmětu smlouvy
použity nebo které nebyly do plnění předmětu smlouvy zapracovány, se
zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu vrátit zpět objednateli.
Předávání materiálu bude probíhat analogicky v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42
v platném znění.
Objednatel se zavazuje za podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami
předat zhotoviteli staveniště a umožnit mu užívání nemovitostí v souvislosti
s plněním.
Protože zhotovitel zhotovuje stavbu na pozemcích objednatele nebo na
pozemcích, které objednatel pro její zhotovení opatřil, má objednatel vlastnické
právo resp. právo hospodaření ke zhotovované stavbě od samého počátku.
Výše uvedené neplatí v případě úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí
technického vybavení nebo jiného zařízení, které je ve vlastnictví jiné fyzické
nebo právnické osoby a který byl vyvolán plněním
předmětu smlouvy.
Vlastnické právo k takto upravenému zařízení se v souladu s obecně závaznými
právními předpisy nemění a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi.
Případnou změnu členů pracovního týmu objednatele se objednatel zavazuje
oznámit zhotoviteli způsobem stanoveným ve smlouvě a jejích přílohách.
Objednatel je za podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami oprávněn
kontrolovat plnění předmětu smlouvy a vykonávat dohodnuté nebo stanovené
zkoušky.
Objednatel je oprávněn výše uvedené činnosti vykonávat zejména
prostřednictvím zaměstnanců vykonávajících technický dozor objednatele,
prostřednictvím osoby oprávněné vykonávat geotechnický dozor objednatele
nebo prostřednictvím jiné poradenské firmy objednatele.
Objednatel je oprávněn zejména prostřednictvím zaměstnanců vykonávajících
technický dozor objednatele udílet zhotoviteli pokyny k plnění předmětu smlouvy
s výjimkou takových, které by překážely v řádném plnění předmětu smlouvy (
které by znemožňovaly dokončení plnění předmětu smlouvy nebo které by
vylučovaly odpovědnost zhotovitele za vady předmětu smlouvy). Pokyny pro
plnění předmětu smlouvy musí objednatel udělovat písemně nebo formou zápisu
do stavebního deníku. Ve výjimečných a neodkladných případech je objednatel
oprávněn udílet pokyny též ústně s jejich následným bezodkladným oznámením
písemnou formou. Pokyny objednatele je zhotovitel při plnění předmětu smlouvy
vázán.
Objednatel posuzuje, projednává a schvaluje návrhy změn plnění předmětu
smlouvy zejména povahy technické, finanční nebo vyžadující změny projektu
stavby nebo doby plnění předmětu smlouvy. Po schválení navržených změn
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projektu stavby ve změnovém řízení a po splnění dalších podmínek stanovených
smlouvou a jejími přílohami je objednatel oprávněn předložit zhotoviteli
požadavek na jejich provedení. V případě, že předmětem změnového řízení jsou
podstatné změny plnění předmětu smlouvy, je nezbytným předpokladem pro
jejich provedení uzavření dodatku ke smlouvě.
Objednatel dále eviduje dokumentaci dokončených částí plnění předmětu
smlouvy a případné vícepráce či méněpráce.
Objednatel se zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci pověření podílet se
na plnění předmětu smlouvy, budou:
- při jeho provádění poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost v souladu
s podmínkami stanovenými smlouvou a jejími přílohami,
- dodržovat povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku
bezpečnosti práce, pokud budou vstupovat na staveniště.
Objednatel je oprávněn provést kontrolu prostřednictvím osob objednatele
prokazujících se oprávněním provádět kontroly na dodržování zákazu požívání
alkoholických nápojů a návykových látek u všech osob, které zhotovitel používá
při plnění předmětu smlouvy, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo
návykové látky,
(vzor Pověření ke kontrole viz. příloha č.01).
Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které užívá při plnění předmětu
smlouvy s povinností podrobit se kontrole podle bodů 3.15. - 3.18. prováděné
objednatelem.
Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu
a slinným testem na přítomnost návykových látek s následně provedeným
záznamem o provedení kontroly. Záznam bude po vykonané zkoušce uložen u
pověřeného zaměstnance OŘ Plzeň a kopie bude předána pracovníkovi
podrobenému zkoušce
(vzor záznamů z provedené kontroly viz. příloha č. 02 a č. 03).
Orientační dechová zkouška se provádí prostřednictvím digitálních detektorů
nebo detekčních trubiček. Vykazuje-li dechová zkouška pozitivní výsledek,
provede se opakovaně po uplynutí 20 minut. V této době nesmí prověřovaná
osoba požívat žádné jídlo, nápoje ani kouřit.
V případě, že i druhá zkouška vykáže pozitivní výsledek, zaměstnanec nesmí být
připuštěn k práci a bude pověřenou osobou zavolána Policie ČR.
Pokud ze strany pracovníka zhotovitele dojde k odmítnutí podrobení se testu na
přítomnost alkoholických nápojů a návykových látek, bude tato skutečnost
protokolárně
zaznamenána,
pracovníkovi
bude
zakázáno
pokračování
v pracovním výkonu.
TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE
Objednatel je oprávněn vykonávat technický dozor objednatele prostřednictvím
svých zaměstnanců vykonávajících technický dozor objednatele nebo
prostřednictvím jiných právnických nebo fyzických osob, se kterými za tím
účelem uzavře zvláštní smlouvu.
Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele budou zajišťovat
technický dozor objednatele v souladu se smlouvou a jejími přílohami a
v souladu s interními předpisy objednatele, které jsou pro plnění předmětu
smlouvy závazné.
Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele dohlíží, zda zhotovitel plní
veřejnou zakázku v souladu se všemi podklady převzatými od objednatele a
pokyny danými mu objednatelem, které jsou v souladu se smlouvou a jejími
přílohami pro plnění předmětu smlouvy (ve smlouvě a jejích přílohách jsou
uváděny jako „podklady a pokyny, které jsou pro plnění předmětu smlouvy
závazné“).
Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele se účastní všech
rozhodujících jednání, řízení, kontrol a zkoušek souvisejících s plněním předmětu
smlouvy od zahájení jeho provádění a předání staveniště až do jeho předání a
převzetí předmětu smlouvy. Dále se účastní jednání spojených se zahájením
zkušebního provozu, kolaudačního řízení a ve spolupráci s příslušným správcem
majetku též jednání o předčasném užívání předmětu smlouvy.
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Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele předávají zhotoviteli
staveniště a nemovitosti určené v projektu stavby jako nemovitosti určené pro
umístění stavby a případně též nemovitosti určené pro zařízení staveniště a pro
přístup na staveniště. Po ukončení prací na předmětných nemovitostech tyto
nemovitosti protokolárně přebírají zpět od zhotovitele. Pro tyto účely zabezpečují
vyhotovení protokolu o zpětném předání nemovitostí po ukončení prací.
Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele přejímají od zhotovitele
veškerá plnění předmětu smlouvy v nebo jejich částečné plnění a provádí
kontrolu věcného a finančního plnění, cenové správnosti a úplnosti dokladů
předkládaných k zaplacení ceny plnění předmětu smlouvy. V souvislosti
s přejímkou provedených plnění předmětu smlouvy odsouhlasují a podepisují
Soupis provedených prací a zjišťovací protokol.
Na nedostatky zjištěné v průběhu plnění předmětu smlouvy upozorňují
zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele zápisem do stavebního
deníku. V souvislosti se zjištěnými nedostatky jsou oprávněni po zhotoviteli
žádat odstranění jakýchkoliv zjištěných vad a za tím účelem stanovit zhotoviteli
přiměřenou lhůtu.
Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni dohlížet,
zda zhotovitel ve stanovených lhůtách odstranil vady, které byly zjištěny
v průběhu plnění předmětu smlouvy, při přejímacím řízení nebo při kolaudaci
stavby a přejímá práce a dodávky, které byly na díle provedeny za účelem
odstranění těchto vad.
V průběhu plnění předmětu smlouvy jsou zaměstnanci vykonávající technický
dozor objednatele oprávněni kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo
které budou při přejímacím řízení nepřístupné a oprávněni kontrolovat
dodržování platných předpisů na úseku ochrany životního prostředí, zejména
v oblastech nakládání s odpady, nakládání s chemickými látkami a chemickými
přípravky, ochrany vod, prevence havárií, emisí hluku a vibrací, ochrany přírody
a ochrany ovzduší.
O kontrole těchto prací jsou oprávněni provést zápis ve stavebním deníku.
Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni zapisovat
záznamy do stavebního deníku, a to zejména o změnách projektu stavby,
o nárocích objednatele a odpovědnosti zhotovitele za vadné plnění předmětu
smlouvy. Záznamem ve stavebním deníku jsou výše uvedení zaměstnanci dále
oprávněni upozornit zhotovitele na případné nedostatky v dodržování
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na všechny ostatní důležité okolnosti
související s plnění předmětu smlouvy. Zaměstnanci vykonávající technický
dozor objednatele jsou dále oprávněni kontrolovat zápisy ve stavebním deníku.
Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni
kontrolovat, zda plnění předmětu smlouvy postupují v souladu s podmínkami
stanovenými smlouvou a jejími přílohami a upozorňovat zhotovitele na
nedodržování termínů.
Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele přejímají od zhotovitele
dokumentaci skutečného plnění předmětu smlouvy.
Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele spolupracují se
zhotovitelem na přípravě výlukových rozkazů, kontrolují práce vykonávané ve
výlukách a průběh výlukových prací. V souvislosti s pracemi na díle prováděnými
ve výlukách kontrolují i čas a datum zahájení a ukončení výluk, oznámení
o ukončení prací a možnost dřívějšího ukončení výluky.
Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni po
zhotoviteli vyžadovat a od něj přejímat předepsané doklady prokazující, že práce
při plnění předmětu smlouvy a ostatní výkony a dodávky byly provedeny v
souladu s podklady, které jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné, za splnění
podmínek (jako např. rychlost, zatížení apod.) stanovených smlouvou a jejími
přílohami umožňují zahájit zkušební provoz. Zaměstnanci vykonávající technický
dozor objednatele dále kontrolují, zda zhotovitel vykonává zkoušky materiálů,
konstrukcí a prací, které jsou stanoveny podklady závaznými pro plnění
předmětu smlouvy, účastní se těchto zkoušek, kontrolují jejich výsledky a
požadují po zhotoviteli předložení dokladů, které prokazují kvalitu provedených
prací, výkonů a dodávek (atesty, protokoly apod.).
Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni vstupovat
na staveniště, do dílen a skladů zhotovitele v době, kdy v těchto prostorách
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zhotovitele probíhá činnost související s plnění předmětu smlouvy. Jsou
oprávněni vyžádat si od zhotovitele k nahlédnutí výsledky kvalitativních zkoušek,
výrobní výkresy a další podklady, podle nichž je plněna veřejná zakázka.
Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni vznášet
námitky vůči kterékoliv fyzické nebo právnické osobě, která byla zaměstnána
nebo najata zhotovitelem nebo některým z jeho podzhotovitelů a která nesplňuje
kvalifikační předpoklady pro plnění předmětu smlouvy nebo při plnění předmětu
smlouvy zanedbává řádné vykonávání svých povinností nebo ohrožuje
bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo způsobuje škodu na majetku
objednatele nebo třetích osob a požadovat po zhotoviteli její okamžité odvolání.
Takovou osobu je zhotovitel povinen bez prodlení odvolat a nahradit jinou.
V případě, že objednatel při plnění předmětu smlouvy zjistí, že plnění předmětu
smlouvy nebo jeho část provádí podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich
provedením v souladu se smlouvou a jejími přílohami, má zaměstnanec
vykonávající technický dozor objednatele právo nařídit přerušení plnění
předmětu smlouvy nebo jeho části až do doby, kdy zhotovitel takovéhoto
podzhotovitele z plnění předmětu smlouvy odvolá.
V případě, že objednatel při plnění předmětu smlouvy zjistí, že se zhotovitel
dopustil hrubého porušení technologické kázně nebo činnosti, kterou by byla
ohrožena bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, má zaměstnanec
vykonávající technický dozor objednatele oprávnění nařídit přerušení plnění
předmětu smlouvy a dohodnout se zhotovitelem další postup při plnění předmětu
smlouvy. Výše uvedené porušení povinností ze strany zhotovitele se bude
považovat za podstatné porušení smluvních povinností a zakládá na straně
objednatele právo odstoupit od smlouvy.
PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se uzavřením předmětné smlouvy zavazuje řádně a včas provést
realizaci dle předmětu smlouvy a jejích příloh.
Při plnění předmětu smlouvy se zhotovitel zavazuje postupovat s odbornou péčí.
Zhotovitel se zavazuje plnit předmět smlouvy v souladu se všemi podmínkami
stanovenými smlouvou a jejími přílohami a se všemi podklady a pokyny, které
jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.
Žádný z podkladů, které jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné a které
zhotovitel převzal od objednatele, není zhotovitel oprávněn bez předchozího
písemného svolení objednatele užít k jiným účelům, než je plnění předmětu
smlouvy, zejména je takto nesmí poskytnout třetím osobám.
Zhotovitel není dále oprávněn bez předchozího písemného svolení objednatele
užít ani žádnou jinou skutečnost obchodní, výrobní či technické povahy, která by
byla výsledkem činnosti zhotovitele spojené s plněním předmětu smlouvy (např.
dokumentace, kterou má zhotovitel podle smlouvy a jejích příloh vytvořit v rámci
plnění předmětu smlouvy).
Zhotovitel se zavazuje zajistit materiální, výrobní a personální kapacity, které
jsou nezbytné pro plnění předmětu smlouvy v souladu se smlouvou a se
všemi podklady a pokyny, které jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.
Zhotovitel se zavazuje plnit veřejnou zakázku vlastním jménem, na svůj náklad
a na své nebezpečí.
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele
převést na jinou osobu práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy a jejích příloh.
Zhotovitel se zavazuje, že plnění předmětu smlouvy bude mít při jeho předání a
převzetí a poté i po celou záruční dobu jakost předpokládanou smlouvou a všemi
podklady a pokyny, které jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné, zejména
pak předpokládané projektem stavby, obecně závaznými právními předpisy,
technickými normami, vnitřními předpisy objednatele, a že bude po celou dobu
jeho životnosti způsobilé pro použití k účelu, k němuž je určeno.
Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených předmětnou smlouvou a jejími
přílohami odstranit případné vady plnění předmětu smlouvy.
Zhotovitel nese nebezpečí škody na plnění předmětu smlouvy. V případě vzniku
škody při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen tuto škodu bez
zbytečného odkladu odstranit.
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Nebezpečí škody při plnění předmětu smlouvy nebo jeho části přechází na
objednatele okamžikem oboustranného podpisu protokolu o dílčím plnění
předmětu smlouvy a převzetí části realizace.
Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které pro plnění předmětu smlouvy
opatřil objednatel a které objednatel předal zhotoviteli, až do doby, kdy je
zapracuje do plnění předmětu smlouvy nebo kdy je vrátí objednateli.
Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní
cestě budou prováděny pod přímým vedením odborně a zdravotně způsobilých
zaměstnanců. Tito zaměstnanci jsou povinni se na vyzvání prokázat platnými
doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům objednatele a
zaměstnancům příslušných správních úřadů.
Zhotovitel se dále v souladu infrastruktury interními předpisy objednatele
zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho
podzhotovitelů, kteří budou vykonávat vedoucí práce, budou mít platné doklady
způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na
železniční dopravní cestě. Tuto skutečnost se zhotovitel zavazuje objednateli
doložit před zahájením prací na plnění předmětu smlouvy předložením kopií
předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již nepředložil ve své
nabídce.
Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při
plnění předmětu smlouvy pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech
veřejnosti nepřístupných, měly v souladu s obecně závaznými právními předpisy
a interními předpisy objednatele povolení pro vstup do těchto prostor.
Vydávajícím subjektem je Odbor bezpečnosti a krizového řízení SŽDC se sídlem
Praha, kontaktní osoba pan Ing. Jiří Boháček tel spojení 724 820 025.
Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které
se budou podílet na plnění předmětu smlouvy a budou přitom provozovat drážní
dopravu, budou mít s příslušným provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu
o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti vyžadované
obecně závaznými právními předpisy.
Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění předmětu smlouvy zajistit, že jeho
zaměstnanci a zaměstnanci jeho podzhotovitelů, kteří se budou podílet na
provozování a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou
způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy a interními
předpisy objednatele.
V případě, že je zhotovení předmětu smlouvy jen částečně hrazeno z prostředků
poskytnutých Evropskou unií nebo Českou republikou - Státním fondem dopravní
infrastruktury, zavazuje se zhotovitel umožnit výše uvedeným institucím, jejím
správním úřadům a každé jí pověřené fyzické nebo právnické osobě kontrolu
efektivního využívání poskytnutých finančních prostředků. Za tím účelem je
zhotovitel povinen předložit příslušným kontrolním orgánům všechny podklady a
údaje, které souvisí s plněním předmětu smlouvy dle smlouvy a které budou
nezbytné k provedení kontroly.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění předmětu smlouvy včetně doby
potřebné pro odstraňování případných vad chránit veškerý majetek objednatele
i všech třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením nebo
ztrátou a učinit veškerá opatření na ochranu života a zdraví svých zaměstnanců,
zaměstnanců svých podzhotovitelů, zaměstnanců objednatele a všech třetích
osob.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění předmětu smlouvy včetně doby
potřebné pro odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené
obecně závaznými právními předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a zajistit tak bezpečnost a ochranu zdraví všech fyzických osob, které jsou
oprávněny se zdržovat na staveništi.
Staveniště se zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými
právními předpisy zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno plnění
předmětu smlouvy provádět řádně a bezpečně. Zhotovitel se v souvislosti se
zařízením, uspořádáním a vybavením staveniště zavazuje zajistit, aby byl na
staveniště zamezen přístup osobám, které nejsou oprávněny se na staveništi
zdržovat.
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Zhotovitel se zavazuje umožnit orgánům státního stavebního dohledu a jimi
přizvaným znalcům vstupovat na staveniště, nahlížet do dokumentace stavby a
vytvářet další předpoklady pro výkon státního stavebního dohledu.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu plnění předmětu smlouvy, včetně doby
potřebné pro odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené
obecně závaznými právními předpisy na úseku ochrany životního prostředí.
Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší
možnou míru sníží vliv plnění, které bude při plnění předmětu smlouvy probíhat,
na životní prostředí a zdraví obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou
poměrům hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a
tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi.
Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na
staveništi a všech metod výstavby.
Zhotovitel odpovídá za veškeré dokumenty, které je podle smlouvy a jejích
příloh povinen vyhotovit v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, za jím
navržené technologické postupy výstavby a za jím navržené a s objednatelem
dohodnuté změny způsobu plnění předmětu smlouvy oproti podkladům a
pokynům, které jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.
Zhotovitel odpovídá za veškeré své vybavení, zařízení, materiál a obdobné věci,
které umístí na staveniště.
Zhotovitel za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy
odpovídá za případné porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného
duševního vlastnictví v důsledku použití předmětu plnění předmětu smlouvy.
Zhotovitel se v souvislosti s plněním předmětu smlouvy zavazuje zajistit vhodné
podmínky pro výkon práce zaměstnancům objednatele, kteří budou členy
pracovního týmu objednatele.
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele
postoupit byť i jen částečně práva a povinnosti související s plněním předmětu
smlouvy třetí osobě.
Zhotovitel se zavazuje splnit veškeré další povinnosti, které mu při plnění
předmětu smlouvy stanoví uzavřená smlouva a její přílohy, obecně závazné
právní předpisy a všechny podklady a pokyny objednatele, které jsou pro plnění
předmětu smlouvy závazné.
PODZHOTOVITELÉ
Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy plnit veřejnou zakázku
vlastními kapacitami minimálně v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací.
Rozsah plnění předmětu smlouvy vlastními kapacitami zhotovitele a jednotlivými
podzhotoviteli bude odpovídat rozdělení finančních objemů například v členění
dle SO a PS, jak byly uvedeny v nabídce zhotovitele.
Provedením zbývajícího plnění předmětu smlouvy je zhotovitel oprávněn pověřit
i jiné osoby jako své podzhotovitele.
Zhotovitel je v souladu s výše uvedeným ustanovením oprávněn plněním
předmětu smlouvy pověřit pouze ty podzhotovitele, které jmenovitě uvedl ve své
nabídce.
Předchozí písemný souhlas objednatele nemusí zhotovitel získat pro:
- zajištění pracovních sil,
- nákup materiálu, výrobků nebo zařízení, které splňují podmínky stanovené
ve smlouvě a jejích přílohách.
Podzhotovitel, který byl pověřen plněním předmětu smlouvy, již není oprávněn
provedením jemu svěřených prací na plnění předmětu smlouvy pověřit jinou
osobu. To nevylučuje použití licenčních subdodávek na příslušném SO nebo PS.
Pokud zhotovitel pověří plněním předmětu smlouvy podzhotovitele, má
odpovědnost, jako by plnění prováděl sám.
Podzhotovitelem se rozumí i dodavatel technologických zařízení.
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7.

CENA ZA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PLATEBNÍ PODMÍNKY A ZMĚNA
CENY
7. 1.
Objednatel se zavazuje zhotoviteli za řádně plnění předmětu smlouvy zaplatit
cenu dohodnutou ve smlouvě. Cenu za plnění předmětu smlouvy se objednatel
zavazuje zaplatit v souladu se smlouvou a jejími přílohami a v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
7. 2.
Cena za plnění předmětu smlouvy obsahuje podrobnou rekapitulaci nákladů, je
zpracována po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech
s oceněním měrných jednotek dle položkového soupisu prací.
7. 3.
Zhotovitel uzavřením smlouvy prohlašuje, že cena za plnění předmětu smlouvy,
kterou uvedl ve své nabídce, obsahuje ocenění plnění předmětu smlouvy v
rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení
plnění předmětu smlouvy bez vad a je si vědom toho, že z těchto důvodů
nebude v průběhu plnění předmětu smlouvy zvyšována cena za jeho provedení.
7. 4.
Cena za plnění předmětu smlouvy obsahuje veškeré náklady zhotovitele na
provedení plnění předmětu smlouvy.
7. 5.
Objednatel nebude od zhotovitele požadovat úhradu nákladů vzniklých mu
objízdnými jízdami vlaků po dobu výluk. Tyto náklady nejsou do ceny za plnění
předmětu smlouvy zahrnuty.
7. 6.
Cenu za plnění předmětu smlouvy, popř. její dílčí části, se objednatel zavazuje
zhotoviteli zaplatit jen na základě daňových dokladů, které byly objednateli
doručeny a jím odsouhlaseny.
Zhotovitel uskutečňuje jednotlivá dílčí zdanitelná plnění jen za řádně provedené
a objednatelem odsouhlasené plnění předmětu smlouvy na stavebních objektech
nebo provozních souborech, nebo za řádně provedené a převzaté stavební
objekty nebo provozní soubory. Z hlediska ZDPH je DUZP u provedených a
odsouhlasených prací vždy k poslednímu kalendářnímu dni v měsíci.
7. 7.
Daňový doklad za dílčí zdanitelné plnění a je v souladu se ZDPH v platném znění.
Nedílnou součástí tohoto dílčího daňového dokladu je protokol o předání a
převzetí části plnění předmětu smlouvy nebo zjišťovací protokol se soupisem
provedených prací na stavebních objektech nebo souborech, případně další
smlouvou sjednané dokumenty odsouhlasené oběma stranami.
7. 8.
Daňové doklady za dílčí zdanitelná plnění doručuje zhotovitel objednateli
neprodleně po jejich vystavení.
7. 9.
Konečný daňový doklad, který musí mít náležitosti daňového dokladu a je
v souladu se ZDPH v platném znění, lze vystavit jen na základě závěrečného
protokolu o předání a převzetí celého plnění předmětu smlouvy podepsaného
oběma smluvními stranami. Konečný daňový doklad se vystavuje nejpozději do
15 dnů ode dne podpisu závěrečného protokolu (tento den je DUZP) a bude
neprodleně po vystavení doručen objednateli.
Výše zdanitelného plnění, na které je konečný daňový doklad vystaven, musí
odpovídat finančnímu ohodnocení provedených a převzatých prací plnění
předmětu smlouvy, stavebních objektů a provozních souborů, které budou
potvrzeny a objednatelem odsouhlaseny ve zjišťovacím protokolu.
7. 10. Na vystaveném daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy, včetně čísel
případně již uzavřených dodatků ke smlouvě.
Všechny daňové doklady musí být vystaveny v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a musí obsahovat údaje těmito předpisy vyžadované.
Nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být vždy zápis o předání a
převzetí vystavený na základě soupisu provedených prací, případně i protokol o
dílčím předání a převzetí plnění předmětu smlouvy a případně jiné dokumenty
požadované objednatelem nebo příslušnými obecně závaznými právními
předpisy.
7.11. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány pouze elektronicky na emailovou adresu pro doručování písemností uvedenou v článku 1 této smlouvy.
V případě technických problémů s vyhotovením elektronické podoby daňového
dokladu či jeho příloh (např. nečitelnost skenu) bude objednatel akceptovat
daňový doklad doručený v listinné podobě.

Strana 14 z celkového počtu stran 31

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Všeobecné obchodní podmínky Oblastního ředitelství Plzeň

Každý daňový doklad musí být doručen na adresu:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,
Oblastní ředitelství Plzeň
Sušická 1168/23
326 00 PLZEŇ
E-mail: ePodatelnaORPLZ@szdc.cz

7. 11.

7. 12.
7. 13.

7. 14.
7. 15.

7. 16.

Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
Úplný název veřejné zakázky v souladu s touto smlouvou.
V případě, že daňový doklad nebude mít všechny náležitosti uvedené ve smlouvě
a jejích přílohách nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je
objednatel oprávněn vrátit jej zhotoviteli bez zaplacení s uvedením důvodu, pro
který jej vrací. Objednatel není v tomto případě v prodlení se zaplacením.
Zhotovitel se v takovém případě zavazuje bez zbytečného odkladu vystavit a
objednateli doručit nový daňový doklad, v němž odstraní objednatelem uvedené
vady. Oprávněným vrácením daňového dokladu zhotoviteli přestává objednateli
běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného
daňového dokladu.
Splatnost faktur je 30 dní od prokazatelného doručení faktury.
Ceny měrných jednotek uvedené v nabídce zhotovitele jsou po celou dobu plnění
předmětu smlouvy neměnné, jejich soupis je závazný a je přiložen k nabídce
zhotovitele.
V případě uvedení různých cen (jednotkových i sumárních) u téhož stavebního
objektu nebo provozního souboru v tištěné a v digitální formě nabídky, platí
tištěná forma nabídky.
Změnu ceny za plnění předmětu smlouvy lze provést pouze písemným dodatkem
ke smlouvě.
Změna ceny za plnění předmětu smlouvy je možná pouze v případě, že se:
- v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí potřeba provést pro jeho řádné
dokončení práce, dodávky nebo služby neobsažené v položkovém soupisu
prací a objednatel bude provedení těchto činností po zhotoviteli požadovat
jako vícepráce nebo
- v průběhu provádění plnění předmětu smlouvy zjistí, že pro jeho řádné
dokončení není potřeba provést všechny práce, dodávky nebo služby
obsažené v položkovém soupisu prací a objednatel bude po zhotoviteli
požadovat, aby tyto činnosti jako méněpráce neprováděl.
V případě, že změna ceny za plnění předmětu smlouvy (v souladu s bodem
7.14.), popř. jeho části nebo dílčí části bude provedena až po uplynutí
příslušného DUZP, zhotovitel vystaví opravný daňový doklad (v případě snížení
ceny nebo zvýšení ceny), a to nejpozději do 15 dnů ode dne provedení této
změny. Daňový dobropis či daňový vrubopis musí mít náležitosti dle Zákona o
DPH v platném znění.
V případě, že změna ceny plnění předmětu smlouvy, popř. jeho části a dílčích
částí bude provedena ještě před uplynutím příslušného DUZP (nedochází ke
změně DUZP) nevystavuje se daňový dobropis či daňový vrubopis, ale změna se
zohlední v daňovém dokladu za dílčí zdanitelné plnění vážící se k příslušnému
DUZP.
V případě víceprací budou požadované činnosti ze strany zhotovitele oceněny
jejich měrnými jednotkovými cenami uvedenými v nabídce zhotovitele.
V případě, že objednatel bude požadovat provedení činností, které nelze ocenit
měrnými jednotkovými cenami uvedenými v nabídce zhotovitele, budou tyto
činnosti po jejich vzájemně odsouhlasené položkové skladbě oceněny ze strany
zhotovitele novými jednotkovými cenami, které budou maximálně na úrovni
ceníkových jednotkových cen URS. V případě, že nebude možno stanovit cenu
předmětných činností podle ceníku URS, bude cena stanovena individuální
kalkulací zhotovitele přiměřeně podle obdobných položek obsažených v nabídce
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zhotovitele nebo v ojedinělých zdůvodněných případech individuální kalkulací
navrženou zhotovitelem a odsouhlasenou objednatelem.
Provedené vícepráce se zhotovitel zavazuje vykazovat zásadně samostatně po
jednotlivých dotčených SO nebo PS.
Změnové položky musí mít nové samostatné označení, aby jejich vykazování
bylo průkazné a odlišené.
V případě, že objednatel bude po zhotoviteli požadovat, aby neprováděl některé
činnosti obsažené v položkovém soupisu prací
(méněpráce), zavazuje se
zhotovitel uzavřít s objednatelem dodatek ke smlouvě, jehož předmětem bude
snížení ceny o ceny těchto neprovedených plnění předmětu smlouvy, které jsou
obsaženy v nabídce zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje, že bez odsouhlasení objednatele a zhotovitele projektu
stavby nebude provádět jakékoliv změny navržených (projektovaných)
parametrů a technologií prováděného plnění předmětu smlouvy.
Jsou-li součástí dodávek smlouvy komponenty, které je nutno upravovat mimo
místo plnění předmětu smlouvy, stávají se tyto dodávky majetkem objednatele
buď při prvním dodání na místo plnění předmětu smlouvy, bez ohledu na to, že
mohou být poté ještě upravovány mimo místo plnění předmětu smlouvy, nebo
při jejich převzetí ve výrobním zařízení (skladech, manipulačních prostor
a podobně) u výrobce těchto komponentů.
V případě opožděného proplacení faktury objednatelem je zhotovitel oprávněn
účtovat úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. v platném znění.

PŘERUŠENÍ PRACÍ
Objednatel je oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení plnění předmětu smlouvy
nebo částečného plnění v případě, že:
- zhotovitel neprovádí plnění předmětu smlouvy v souladu se všemi podklady
a pokyny, které jsou pro místo plnění předmětu smlouvy závazné, nebo si při
plnění počíná takovým způsobem, že dochází k ohrožení bezpečného
provozování dráhy, drážní dopravy, bezpečnosti, života nebo zdraví osob
nebo při plnění předmětu smlouvy porušuje závazné technologické postupy,
- zhotovitel neoznámí objednateli skryté překážky, které znemožňují plnění
předmětu smlouvy dohodnutým způsobem bez zbytečného odkladu poté, kdy
je zjistil, a nenavrhne zároveň objednateli změnu plnění předmětu smlouvy,
- zhotovitel nezajistil ve stanoveném termínu odstranění skrytých překážek
dohodnutým způsobem,
- práce na plnění předmětu smlouvy nebo jeho části provádí podzhotovitel,
který nebyl pověřen jejich plněním v souladu se smlouvou a jejími přílohami.
Nařízení přerušení plnění předmětu smlouvy nebo částečného plnění je
objednatel povinen zhotoviteli písemně oznámit. V oznámení je objednatel
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
plněním předmětu smlouvy a plnění nadále prováděl řádným způsobem.
K tomuto účelu je oprávněn dát zhotoviteli pokyny, jak má dále při odstraňování
vad a dalším plnění předmětu smlouvy postupovat a stanovit zhotoviteli
přiměřenou lhůtu, ve které má zhotovitel odstranit vady a opět započít s řádným
plněním předmětu smlouvy. Jestliže tak zhotovitel v této dodatečně poskytnuté
lhůtě neučiní, bude to považováno za podstatné porušení povinností ze strany
zhotovitele zakládající oprávnění objednatele odstoupit od smlouvy se všemi
důsledky, které jsou s takovýmto odstoupením z důvodů na straně zhotovitele
spojeny. Veškeré náklady na odstranění vad vzniklých vadným plněním
předmětu smlouvy nese zhotovitel.
Přerušení prací na plnění předmětu smlouvy z důvodů na straně zhotovitele
v souladu s tímto bodem nemá vliv na termíny dohodnuté ve smlouvě a jejích
přílohách.
Zhotovitel je oprávněn přerušit práce na plnění předmětu smlouvy nebo jeho
části v nezbytném rozsahu v případě, že:
- objednatel nesplní svou povinnost poskytnout zhotoviteli při plnění předmětu
smlouvy potřebnou součinnost, a to ani v dodatečně mu k tomu zhotovitelem
poskytnutých přiměřených lhůtách,
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- při plnění předmětu smlouvy upozorní objednatele na nevhodnou povahu
podkladů nebo pokynů objednatele, které jsou pro plnění předmětu smlouvy
závazné a tyto podklady nebo pokyny znemožňují plnění předmětu smlouvy
řádným způsobem. Zhotovitel je v tomto případě oprávněn plnění předmětu
smlouvy až do doby, kdy obdrží od objednatele nové podklady nebo pokyny
nebo kdy mu bude doručeno písemné oznámení objednatele, že na plnění
předmětu smlouvy s použitím předaných podkladů nebo daných pokynů trvá,
- při plnění předmětu smlouvy zjistil skryté překážky, které znemožňují plnění
předmětu smlouvy dohodnutým způsobem, a tyto překážky objednateli řádně
oznámil.
O dobu, po kterou zhotovitel musel plnění předmětu smlouvy nebo jeho části
přerušit z důvodů na straně objednatele v souladu s tímto bodem, se prodlužuje
lhůta pro dokončení plnění předmětu smlouvy nebo příslušné části plnění, na
které muselo být plnění předmětu smlouvy přerušeno.
V případě, že objednatel v termínu do 5 pracovních dnů od doručení písemného
oznámení o přerušení prací na plnění předmětu smlouvy sdělí zhotoviteli, že trvá
na plnění předmětu smlouvy s použitím předaných podkladů nebo daných
pokynů, které zhotovitel v oznámení o přerušení plnění předmětu smlouvy uvedl,
je zhotovitel povinen obnovit práce na plnění předmětu smlouvy bezodkladně po
doručení tohoto sdělení objednatele do sídla zhotovitele, nejpozději však dnem
následujícím po dni tohoto doručení. Vyjde-li dodatečně najevo, že závazný
podklad nebo pokyn objednatele nebránil plnění předmětu smlouvy řádným
způsobem, má objednatel právo na náhradu všech škod, které mu zhotovitel
neoprávněným přerušením prací způsobil.
Smluvní strana, která je oprávněna nařídit přerušení plnění předmětu smlouvy
nebo jeho části nebo tyto práce přerušit, je povinna tuto skutečnost oznámit
druhé smluvní straně formou zápisu do stavebního deníku nebo jinak
prokazatelným způsobem a současně i jako poštovní zásilku s dodejkou.
V oznámení musí být uveden termín, ke kterému se práce na plnění předmětu
smlouvy přerušují. V oznámení musí být dále uveden důvod, pro který se plnění
předmětu smlouvy přerušují a odkaz na příslušné ustanovení smlouvy nebo
jejích příloh, obecně závazného právního předpisu nebo jiného podkladu či
pokynu, který je pro plnění předmětu smlouvy závazný, který byl porušen a pro
který se práce na plnění předmětu smlouvy přerušují.
Případné přerušení plnění předmětu smlouvy nebo jeho části, které bude
vyplývat ze schválených technologických postupů a které bude delší než 7
kalendářních dnů, zapíší smluvní strany do příslušného stavebního deníku.
V případě, že objednatel nařídí zhotoviteli přerušení plnění předmětu smlouvy
nebo jeho části, zavazuje se zhotovitel okamžitě ukončit veškeré plnění
předmětu smlouvy nebo jeho části s výjimkou plnění, které nesnesou odkladu,
aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na
životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti.
Po dobu přerušení plnění předmětu smlouvy nebo jeho části se však zhotovitel
zavazuje zajistit provedení těch plnění, které jsou nezbytné z hlediska dodržení
povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními
rozhodnutími a dále zabezpečit již provedené částečné plnění před jejich
poškozením, ztrátou, znehodnocením nebo zničením a zabezpečit staveniště
z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích osob.
V případě přerušení prací na plnění předmětu smlouvy nebo jeho části se
zhotovitel zavazuje uskladnit již obstaraný materiál, výrobky a zařízení a zajistit
jejich úschovu tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, znehodnocení nebo
zničení. Po dobu přerušení plnění předmětu smlouvy nebo jeho části nese
zhotovitel nebezpečí škody na těchto věcech, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.
Smluvní strany se mohou dohodnout, že výše uvedený materiál, výrobky nebo
zařízení převezme od zhotovitele objednatel. V tomto případě ponese objednatel
od okamžiku jejich převzetí nebezpečí škody na těchto věcech.
V případě, že se smluvní strany dohodnou na převzetí materiálu, výrobků nebo
zařízení objednatelem, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli cenu za tyto
věci. Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit objednateli daňový doklad, na
základě kterého se objednatel zavazuje uhradit cenu za takto předané věci.
Cenou se rozumí vždy cena, za kterou zhotovitel předmětné věci pořídil. Tuto
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skutečnost se zhotovitel zavazuje prokázat příslušným dokladem. O předání a
převzetí věcí se smluvní strany zavazují pořídit samostatný zápis do stavebního
deníku.
Smluvní strany se mohou dohodnout, že po přerušení plnění předmětu smlouvy
převezme objednatel zpět místo plnění předmětu smlouvy. Pro tento případ se
objednatel zavazuje, že dále ponese náklady na jeho udržování, pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak. O této skutečnosti pořídí smluvní strany
samostatný zápis, jehož jedno vyhotovení obdrží každá z nich.
Smluvní strana, která nese odpovědnost za přerušení plnění předmětu smlouvy
nebo jeho části, se zavazuje druhé smluvní straně nahradit náklady, které
v souvislosti s přerušením prací prokazatelně vynaložila, a nahradit škodu, která
jí v souvislosti s přerušením plnění prokazatelně vznikla. To neplatí v případě, že
plnění předmětu smlouvy bylo způsobeno v důsledku existence okolnosti
vylučující odpovědnost.
Obnovení prací na plnění předmětu smlouvy nebo jeho části je možné pouze
v případě, že odpadnou nebo budou odstraněny překážky, pro které bylo toto
plnění přerušeno, nebo v případě dohody smluvních stran na změně plnění
předmětu smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje znovu započít plněním předmětu smlouvy nebo jeho části
bez zbytečného odkladu poté, kdy odpadnou nebo budou odstraněny překážky,
pro které byly práce na plnění předmětu smlouvy přerušeny nebo kdy se smluvní
strany dohodnou na změně plnění předmětu smlouvy.
Při opětovném zahájení prací na plnění předmětu smlouvy se smluvní strany
zavazují před vlastním zahájením prací vykonat potřebné technické prohlídky za
účasti zástupců smluvních stran.

9.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

9. 1.

Zhotovitel splní svou povinnost plněním předmětu smlouvy jeho řádným
ukončením a předáním objednateli.

9. 2.

Předání a převzetí předmětu smlouvy bude probíhat postupně po jednotlivých
částech, kterými se obvykle rozumí jednotlivé stavební objekty a provozní
soubory (SO a PS), není-li smluvními stranami dohodnuto jinak. Předávání a
přejímání plnění předmětu smlouvy nebo jeho částí bude probíhat v termínech
stanovených v Harmonogramu postupu prací a finančního plnění.

9. 3.

Zhotovitel se zavazuje nejméně v nezbytně nutné době předem oznámit
objednateli, že je plnění předmětu smlouvy nebo jeho část připravena k předání
a převzetí. V tomto oznámení se zhotovitel zavazuje uvést i termín, kdy se
předání a převzetí uskuteční.
Před předáním plnění předmětu smlouvy nebo jeho části objednateli je
zhotovitel povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady
na místě plnění tak, aby bylo možno plnění předmětu smlouvy nebo jeho část
řádně převzít a provozovat.

9. 4.

Objednatel se zavazuje k přejímacímu řízení přizvat své odpovědné osoby a
útvary tak, aby bylo z jeho strany možné plnění předmětu smlouvy nebo jeho
část převzít.

9. 5.

Zhotovitel se zavazuje k přejímacímu řízení přizvat příslušné správní úřady,
jejichž účast je stanovena obecně závaznými právními předpisy, a případně i
třetí osoby, jejichž účast bude podle povahy předávané části plnění předmětu
smlouvy nezbytná.

9. 6.

Objednatel je oprávněn převzít od zhotovitele předmět smlouvy nebo jeho část i
v případě, že předmět smlouvy nebo jeho část bude mít vady, které podle
výsledků všech požadovaných zkoušek samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání uvedení do provozu, zkušebního provozu nebo prozatímního užívání ke
zkušebnímu provozu, za současného splnění všech dalších podmínek
stanovených smlouvou a jejími přílohami.

9. 7.

O předání a převzetí části plnění předmětu smlouvy smluvní strany vyhotoví
protokol o dílčím předání a převzetí části plnění předmětu smlouvy.
O předání a převzetí předmětu smlouvy jako celku smluvní strany vyhotoví
závěrečný protokol o předání a převzetí předmětu smlouvy.
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Vyhotovení výše uvedených protokolů se zavazuje zajistit objednatel.
Výše uvedené protokoly budou vyhotoveny v takovém počtu, aby po jednom
vyhotovení obdržel vždy objednatel, provozovatel dráhy a zhotovitel a případně
též další subjekty, které se budou předání a převzetí předmětu smlouvy nebo
jeho části účastnit a budou protokol z tohoto předání a převzetí vyžadovat.
V případě, že při předání a převzetí předmětu smlouvy nebo jeho části zjistí
objednatel vady předmětu smlouvy včetně drobných vad dle předchozího bodu,
je oprávněn v protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy nebo jeho části
poskytnout zhotoviteli dodatečnou přiměřenou lhůtu, ve které se zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit.

9. 8.

Podmínkou pro předání a převzetí předmětu smlouvy nebo jeho části je úspěšné
provedení všech zkoušek a kontrolních měření předepsaných obecně závaznými
právními předpisy, smlouvou a jejími přílohami a ostatními podklady, které jsou
pro plnění předmětu smlouvy závazné.
K účasti na předepsaných zkouškách nebo kontrolních měřeních se zhotovitel
zavazuje objednatele pozvat nejméně 7 dnů předem včetně uvedení termínu, ve
kterém se zkoušky nebo měření uskuteční.

9. 9.

Nejpozději při přejímacím řízení se zhotovitel zavazuje předat objednateli
všechny doklady související s provedením výše uvedených zkoušek a měření.
Předložení všech těchto dokladů je nezbytnou podmínkou pro převzetí předmětu
smlouvy nebo jeho části objednatelem. Doklady o provedených zkouškách
budou součástí protokolu o dílčím předání a převzetí části předmětu smlouvy
nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí.

9. 10. Dále budou předloženy další požadované doklady (např.: prohlášení o shodě,
protokoly o ověření jakosti, atesty, zaměření skutečného provedení, grafické
výstupy měření, doklady o nakládání s odpady v souladu s vyhláškou č.
383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady v platném znění aj.).

9. 11. Má-li být předmět smlouvy nebo jeho část předčasně užívána i před jeho

úplným dokončením a předáním a převzetím, zavazují se smluvní strany uzavřít
dohodu o podmínkách jeho předčasného užívání. Zhotovitel se zavazuje uzavřít
dohodu o podmínkách předčasného užívání předmět smlouvy nebo jeho části
nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh objednatele na její
uzavření. Předmětem dohody bude specifikace části předmět smlouvy, která má
být předčasně užívána a úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran
při jejím předčasném užívání.
O vydání povolení k předčasnému užívání předmětu smlouvy nebo jeho části i
před jeho úplným dokončením požádá příslušný stavební úřad objednatel.

9. 12. Pro případ, že pro ověření funkce dokončeného předmětu smlouvy nebo jeho

části bude nezbytné zavést zkušební provoz nebo prozatímní užívání ke
zkušebnímu provozu, poskytuje zhotovitel objednateli podpisem smlouvy
předběžný souhlas s prozatímním užíváním předmětu smlouvy nebo jeho části,
které budou předány a převzaty do zkušebního provozu.

9. 13. Jestliže zhotovitel i přes včasné upozornění objednatele, že plnění předmětu

smlouvy nebo jeho část není řádně připraveno k předání a převzetí, na jeho
předání a převzetí trvá a v průběhu přejímacího řízení se zjistí, že plnění
předmětu smlouvy nebo jeho část skutečně nebylo řádně připraveno k předání a
převzetí, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli veškeré náklady tím vzniklé.
Přejímací řízení bude ve výše uvedeném případě přerušeno až do doby, kdy
bude plnění předmětu smlouvy skutečně řádně připraveno k předání a převzetí.

10.
10. 1.
10. 2.
10. 3.
10. 4.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY
Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám
způsobil při plnění předmětu smlouvy porušením svých právních povinností.
Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá i za škody, které při plnění předmětu
smlouvy způsobil jeho podzhotovitel.
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých
skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si
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veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které byly
objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty
či jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních
povinností.
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na
objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení
právních povinností. Takto se zhotovitel zavazuje uhradit například i škodu, která
vznikla provozovateli drážní dopravy v důsledku zpoždění vlaků, které bylo
způsobeno porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu smlouvy.
Objednatel odpovídá zhotoviteli za všechny škody, které mu v souvislosti
s plnění předmětu smlouvy způsobil porušením svých právních povinností.
Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou
škodu v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná
výzva druhé smluvní strany k náhradě škody.
Smluvní strana, která porušila svoji právní povinnost, však neodpovídá za škodu,
která vznikla v důsledku porušení její právní povinnosti způsobeného okolnostmi
vylučujícími odpovědnost.
POJIŠTĚNÍ
Zhotovitel se dále zavazuje, že v souladu se zadávací dokumentací bude mít
uzavřenu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění jeho
odpovědnosti za škodu způsobenou při plnění předmětu smlouvy objednateli
nebo jakékoliv třetí osobě na majetku, životu či zdraví, a která bude dostatečně
krýt tato rizika odpovědnosti za škodu vzniklou jinému subjektu v souvislosti s
činností zhotovitele. Výše pojistného plnění a doba jejího plnění musí být
v souladu se zadávací dokumentací objednatele.
Zhotovitel se zavazuje, že objednateli kdykoliv na jeho požádání předá kopie
platných pojistných smluv a stvrzenek o zaplacení posledního pojistného za
účelem kontroly plnění povinností zhotovitele stanovených tímto článkem.
Zhotovitel je povinen, pokud to objednatel bude požadovat, nechat posoudit své
pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři, kterého určí objednatel.
ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY
Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy bude proveden řádně a včas a
v souladu se všemi podmínkami stanovenými smlouvou a jejími přílohami a
podklady a pokyny, které jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.
Dílo nebo jeho část, která nesplňuje výše uvedené požadavky, má vady.
Zhotovitel podpisem smlouvy poskytuje záruku za jakost předmětu smlouvy.
Poskytnutím záruky za jakost zhotovitel přejímá závazek, že předmět smlouvy
bude po celou záruční dobu způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou
určeno a že po celou tuto záruční dobu bude mít vlastnosti vyžadované smlouvou
a jejími přílohami a podklady a pokyny, které jsou pro plnění předmětu smlouvy
závazné.
Tento závazek zhotovitel přejímá i v případě, že provedením jednotlivých částí
předmětu smlouvy pověřil třetí osoby.
Záruční doba za jakost předmětu smlouvy nebo jeho části počíná běžet ode dne
předání a převzetí předmětu smlouvy nebo jeho části.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže dílo nebo jeho vadou
dotčenou část řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá zhotovitel.
Záruční doba neběží také po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady
předmětu smlouvy nebo jeho části, za které odpovídá zhotovitel a které sice
nebrání objednateli v řádném užívání předmětu smlouvy nebo jeho vadou
dotčené části, ale vyskytnou se opakovaně.
Nemůže-li objednatel pro vadu předmětu smlouvy nebo jeho části užívat kromě
vadou dotčené části předmětu smlouvy i jinou související část předmětu
smlouvy, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související část předmětu
smlouvy.
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Záruční doba neběží vždy pouze na konkrétní část předmětu smlouvy, která je
vadou dotčena, a na všechny související části předmětu smlouvy, které nemůže
objednatel pro předmětnou vadu předmětu smlouvy nebo jeho části užívat.
Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy zhotoviteli podle ustanovení smlouvy a
jejích příloh vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode
dne, kdy objednatel fakticky umožní zhotoviteli zahájit práce na jejím
odstraňování, až do dne, kdy zhotovitel předá objednateli vadou dotčený
předmět smlouvy nebo jeho část po jejím odstranění.
Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle
předchozích ustanovení neběží.
Zhotovitel podpisem smlouvy poskytuje na provedený předmět smlouvy nebo
jeho části záruku za jakost v délkách uvedených v TKP staveb SŽDC v platném
znění – Kapitola 1, článek 1.8.3
Na stavební a montážní práce poskytuje zhotovitel záruku za jakost v délce 5 let.
Na části předmětu smlouvy, u nichž není v TKP staveb státních drah z r. 2000
v platném znění nebo ve smlouvě a jejích přílohách délka záruční doby uvedena,
poskytuje zhotovitel záruku za jakost v délce 5 let, pokud není dále uvedeno
jinak.
V případě, že třetí osoba, kterou zhotovitel pověřil provedením části předmětu
smlouvy, poskytuje záruku za jakost delší než 5 let, zavazuje se zhotovitel
poskytnout objednateli tuto delší záruku za jakost.
Záruka za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných výrobců, jako
jsou např. baterie, relé, počítače apod., se řídí záručními podmínkami těchto
výrobců.
Záruku za jakost komponentů se však zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně
v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí předmětného provozuschopného
celku nebo jiné části předmětu smlouvy, jehož je tento komponent součástí.
V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila
výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli
záruku za jakost v této delší době.
Zhotovitel je povinen současně při předání jednotlivých SO a PS, jichž jsou výše
uvedené komponenty součástí, předat objednateli příslušné doklady, které
prokazují poskytnutí záruky konkrétním výrobcem těchto komponentů. Výše
uvedené doklady musí být objednateli poskytnuty v českém jazyce.
V případě, že se po uplynutí záruční doby poskytnuté na jednotlivé komponenty
objeví na těchto komponentech vada, hradí náklady na pořízení nových
komponentů objednatel, resp. správce DLHM. V případě, že se vada na těchto
komponentech objeví ještě v průběhu záruční doby poskytnuté zhotovitelem na
provozuschopný celek nebo jinou část předmětu smlouvy, jehož jsou součástí,
zavazuje se zhotovitel až do okamžiku uplynutí této záruční doby zajistit výměnu
dotčených celků nebo komponentů a nese náklady s touto výměnou spojené.
V případě, že objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo
z odpovědnosti zhotovitele za vady, na jehož základě zhotovitel pořídil a vyměnil
provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných
výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční
doba v délce 24 měsíců.
Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má předmět smlouvy nebo jeho část
v okamžiku jeho předání a převzetí a dále za vady, které se na předmětu
smlouvy nebo jeho části objeví kdykoliv v průběhu záruční doby.
Zhotovitel neodpovídá za vady, které spočívají v okolnosti vylučující jeho
odpovědnost.
Zhotovitel dále neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou
podkladů nebo pokynů objednatele, které jsou pro plnění předmětu smlouvy
závazné, nebo nevhodnou povahou věcí, které měl podle smlouvy opatřit
objednatel a které objednatel požadoval do předmětu smlouvy zapracovat,
pokud přitom zhotovitel neporušil svoji povinnost při vynaložení odborné péče
upozornit objednatele na nevhodnost těchto podkladů, pokynů nebo věcí a pokud
na jejich použití objednatel i přes takové upozornění trval.
Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k předmětu
smlouvy nebo jeho části na třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí
osoby je nezaloženo již zákonem, převést na tuto třetí osobu práva
z odpovědnosti zhotovitele za vady.
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Objednatel je povinen zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit
skutečnost, že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči zhotoviteli
uplatňovat třetí osoba (dále jen „jiná oprávněná osoba“).
Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u zhotovitele práva
z odpovědnosti za vady pouze v případě, že objednatel oznámí zhotoviteli toto
její právo podle předchozího odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba
zhotoviteli toto své právo sama prokáže.
Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv, kdy při předání a
převzetí předmětu smlouvy nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby zjistí,
že předmět smlouvy nebo jeho část má vady, požadovat po zhotoviteli jejich
odstranění a zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit ve lhůtách
stanovených v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit zhotoviteli, že
předmět smlouvy nebo jeho část má vady, a požadovat jejich odstranění vždy
bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili při předání a převzetí předmětu
smlouvy nebo jeho části a u vad, které se objeví až v průběhu záruční doby, bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili v průběhu této záruční doby.
Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad předmětu smlouvy nebo
jeho části bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení
objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že dílo nebo jeho část má vady včetně
požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se zhotovitel zavazuje bez
přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky
možné lhůtě nebo v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu objednatel pro
odstranění vad v oznámení poskytl.
V případě, že zhotovitel nebude považovat požadavek objednatele nebo jiné
oprávněné osoby na odstranění vad za oprávněný, zavazuje se nejpozději do 10
dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení, že předmět smlouvy nebo jeho
část má vady, písemně oznámit objednateli nebo jiné oprávněné osobě, že jejich
požadavek na odstranění vad odmítá včetně uvedení důvodů odmítnutí.
V případě, že zhotovitel požadavek objednatele nebo jiné oprávněné osoby na
odstranění vad odmítne, zavazují se smluvní strany uskutečnit šetření v místě
výskytu vad za účelem prokázání, zda je požadavek objednatele nebo jiné
oprávněné osoby na jejich odstranění oprávněný či nikoliv. O tomto šetření
sepíší smluvní strany zápis jehož jedno vyhotovení obdrží každá ze smluvních
stran.
V případě, že se na díle objeví v průběhu záruční doby vady, za které odpovídá
zhotovitel a které ovlivňují bezpečnost a plynulost provozování dráhy nebo
drážní dopravy, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady nejpozději do 24
hodin od okamžiku, kdy mu budou objednatelem nebo jinou oprávněnou osobou
oznámeny, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
V případě, že zhotovitel výše uvedenou povinnost nesplní, je objednatel
oprávněn zajistit odstranění těchto vad na náklad zhotovitele. Takovýmto
postupem objednatele nebude dotčena záruka za jakost poskytnutá zhotovitelem
na dotčenou část předmětu smlouvy včetně jejího případného prodloužení.
V případě, že je vada předmětu smlouvy nebo vada jeho části neodstranitelná,
zavazuje se zhotovitel dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti náhradní
předmět plnění nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny předmětu
smlouvy. Rozhodnutí, zda objednatel přijme náhradní plnění nebo slevu z ceny
předmětu smlouvy, je zcela v pravomoci objednatele.
Pokud zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vady ve lhůtách stanovených
v tomto článku, je objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn tyto vady
sám odstranit na náklady zhotovitele. Takovýmto postupem objednatele nebo
jiné oprávněné osoby není dotčena záruka za jakost poskytnutá zhotovitelem na
dotčenou část předmětu smlouvy ani její prodloužení dle příslušných ustanovení
tohoto článku.
UTVRZENÍ ZÁVAZKŮ – SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ
V případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá
smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši
stanovené obecně závaznými právními předpisy. Takto požadovaný úrok
z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje uhradit.
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V případě, že zhotovitel nebude řádně plnit převzaté závazky, je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení a zhotovitel je povinen objednateli
zaplatit níže uvedené smluvní pokuty:
1. V případě prodlení zhotovitele s předáním řádného plnění předmětu smlouvy
nebo jeho části v termínech a za podmínek stanovených smlouvou a jejími
přílohami je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní
pokuty ve výši 0,05% z celkové ceny předmětu smlouvy nebo z ceny jeho
části dotčené prodlením, minimálně však ve výši 500,- Kč, za každý započatý
den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele se splněním jiného termínu, než je termín
uvedený v předchozím bodě, stanoveného ve smlouvě nebo jejích přílohách je
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve
výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté
objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad
zjištěných při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy nebo jeho části
nebo v průběhu záruční doby je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý případ a započatý den
prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení místa plnění je objednatel
oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,Kč za každý den prodlení až do dne vyklizení místa plnění.
5. V případě, že zhotovitel pověřil plnění předmětu smlouvy jiného
podzhotovitele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, bez
předchozího písemného souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn po
zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z ceny plnění
předmětu smlouvy.
6. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost řádně předat objednateli
dokumentaci skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle
podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, je objednatel oprávněn
po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý
započatý den prodlení.
7. V případě, že zhotovitel vyzve objednatele k přejímce provedených prací,
které mají být zakryty nebo které budou při přejímacím řízení nepřístupné a
tyto nebudou provedeny dle předchozích písemných připomínek objednatele
ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každou marně započatou hodinu
přítomnosti zaměstnance vykonávajícího technický dozor objednatele na
stavbě.
8. V případě, že zhotovitel z důvodu na straně zhotovitele překročí dobu
povolené výluky uvedenou v rozkazu o výluce, je objednatel oprávněn po
zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty v ANALOGII Prohlášením o
dráze v platném znění, část D Sankce za nevyužití přidělené kapacity dráhy
celostátní a regionálních drah provozovaných Správou železniční dopravní
cesty, státní organizací a dále úhradu v této souvislosti vzniklých nákladů
objednatele.
9. V případě, že zhotovitel odřekne výluku zařazenou do schváleného týdenního
plánu výluk, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení
smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každou takto odřeknutou výluku a
uhradit objednateli všechny prokazatelně vynaložené náklady spojené
s odvoláním výluky.
10. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou smlouvou a jejími
přílohami udržovat po celou dobu plnění předmětu smlouvy v platnosti
objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo odmítne objednateli
k prokázání splnění této své povinnosti předložit stanovené doklady, je
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve
výši 100.000,- Kč.
11. V případě, že z důvodu vady předmětu smlouvy, nebo jeho části, za kterou
odpovídá zhotovitel, bude nutno v průběhu záruční doby za jakost předmětu
smlouvy nebo jeho části zavést pomalou jízdu, je objednatel oprávněn po
zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý
Strana 23 z celkového počtu stran 31

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Všeobecné obchodní podmínky Oblastního ředitelství Plzeň

13. 2. 12.

13. 2. 13.

13. 2. 14.

13. 2. 15.

13. 2. 16.

13. 2. 17.

13. 2. 18.

13. 2. 19.

13. 2. 20.
13. 2. 21.

den trvání pomalé jízdy a za každé snížení rychlosti o každých 10 km/hod
oproti rychlosti předpokládané projektem stavby.
V případě, že zhotovitel jinak poruší své závazky, které uzavřením smlouvy
převzal, nebo nesplní jinou svoji povinnost, je objednatel oprávněn po
zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každý
takový případ.
V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele
postoupil byť i jen částečně pohledávky související s plněním předmětu
smlouvy třetí osobě, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat
zaplacení smluvní pokuty. U staveb se smluvní cenou dle SOD do 10mil.Kč je
výše pokuty 100tis.Kč. U staveb se smluvní cenou dle SOD od 10mil.Kč se
smluvní pokuta stanoví procenty ze smluvní ceny dle následujícího postupu:
Cena předmětu smlouvy od 10mil.Kč do 30mil.Kč sml. pokuta 0,8%
min.100tis.Kč – 240tis.Kč
V případě, že zhotovitel nepředloží průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“,
kterým je zaměstnancům zhotovitele a řidičům mechanizmů dáno oprávnění
vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí a nepředloží–li
kopie dokladů výše uvedených osob o absolvování kabinetu bezpečnosti
práce, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní
pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ za každý kalendářní den až
do dne, kdy zhotovitel stanovenými doklady prokáže požadované
předpoklady.
V případě, že:
a)
bezpečnostní hlídky zhotovitele nebudou mít viditelné označení, nebo
b) zhotovitel neplní ustanovení předpisu SŽDC Bp 1 v platném znění,
c)
zhotovitel nezapaží výkopy tam, kde to projekt stavby nebo normy
a předpisy vyžadují, neprovede svahování, nezajistí schůdné
prostory, nebo
d) objednatel nebo koordinátor BOZP zjistí nepořádek na pracovišti,
který může ohrozit bezpečnost při práci,
je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve
výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé prokazatelné porušení povinností.
V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem
stavební deník (případně jednoduchý záznam o stavbě) včetně dodržení
požadavků jejich obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými
předpisy a smlouvou a jejími přílohami, je objednatel oprávněn po zhotoviteli
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z ceny předmětu smlouvy,
maximálně 200.000 Kč. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do 14 dnů, je
povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý další den
až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení stavebního deníku.
V případě, že zhotovitel (podzhotovitel) odmítne součinnost nebo plnění
podmínek koordinátora BOZP při práci na staveništi, je objednatel oprávněn
po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1% z ceny plnění
předmětu smlouvy, maximálně 200.000,-Kč za každý zjištěný případ.
V případě, že pro realizaci VZ je plánovaná nepřetržitá výluka v délce trvání
minimálně 36 hodin a dodavatel nezajistí, aby plnění předmětu smlouvy
probíhalo minimálně 12 hodin denně, včetně sobot a nedělí, je objednatel
oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,Kč za každý den, ve kterém byla zjištěno nedodržení využití výlukového času.
V případě, že vedoucí práce nebo osamělý zaměstnanec zhotovitele se před
zahájením prací neohlásí příslušnému dopravnímu zaměstnanci za účelem
sjednání podmínek bezpečnosti práce v provozované dopravní cestě z důvodu
sdělení dalších potřebných údajů v souladu s bodem 3.6 smlouvy je
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč
za každé neohlášení.
V případě pozitivního nálezu testu na přítomnost alkoholických nápojů a
návykových látek u osob pracujících na díle, je objednatel zhotoviteli
oprávněn uložit sankci ve výši 100.000,- Kč.
V případě nepodrobení se testu na přítomnosti alkoholických nápojů a
návykových látek u osob pracujících na plnění předmětu smlouvy, je na
zhotoviteli uplatněna sankce ve výši 100.000,- Kč.
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Pokud je povinná smluvní strana v prodlení se zaplacením smluvní pokuty,
zavazuje se uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené
obecně závaznými právními předpisy.
Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit
do 30 dnů ode dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.
V případě porušení povinností vyjmenovaných v tomto článku vzniká objednateli
vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu za každé porušení povinností.
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy
způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné
výši.
Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní
strana zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy pouze v případech
stanovených smlouvou nebo jejími přílohami nebo v případech stanovených
obecně závaznými právními předpisy.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení
povinností ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze
strany zhotovitele se považuje zejména:
- zjistí-li objednatel při kontrole plnění předmětu smlouvy, že zhotovitel
neprovádí dílo v souladu se smlouvou a jejími přílohami nebo v souladu
s podklady a pokyny, které jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné a
zhotovitel, přestože byl objednatelem vyzván k plnění předmětu smlouvy
řádným způsobem a k odstranění případných vad vzniklých vadným plněním
předmětu smlouvy, tak v objednatelem, mu poskytnuté přiměřené lhůtě,
neučinil,
- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30
kalendářních dnů oproti termínům stanoveným ve smlouvě nebo jejích
přílohách,
- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří
plněním předmětu smlouvy jiného podzhotovitele než toho, který byl uveden
v nabídce zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva a povinnosti
spojená s plněním předmětu smlouvy třetí osobě,
- jestliže byl na zhotovitele příslušným soudem prohlášen konkurz nebo byl
návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku, jestliže
tento soud rozhodl o potvrzení nuceného vyrovnání nebo tento soud rozhodl
o povolení vyrovnání, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez
likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli
nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel není schopen jinak plnit své
povinnosti související s plněním předmětu smlouvy,
- jestliže zhotovitel nebo jeho podzhotovitel poskytne nebo nařídí poskytnout
zaměstnanci objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou
cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem
získání neoprávněného prospěchu v souvislosti se smlouvou,
- zhotovitel neudržuje v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném
smlouvou a jejími přílohami Všeobecnými obchodními podmínkami.
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na
dokončení plnění předmětu smlouvy, které objednateli vzniknou následkem toho,
že odstoupil od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele.
Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě, že
zhotovitel při plnění předmětu smlouvy zjistí skryté překážky, které znemožňují
plnění předmětu smlouvy dohodnutým způsobem a smluvní strany se
nedohodnou na změně smlouvy a způsobu jeho provádění.
Jestliže některá ze smluvních stran odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného
v tomto článku, zavazuje se objednatel bez zbytečného odkladu ode dne, kdy
odstoupení od smlouvy nabude účinnosti, vrátit zhotoviteli nečerpanou část
kauce na plnění předmětu smlouvy.
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Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy je povinna odstoupení od
smlouvy oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky
s dodejkou.
Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení
o odstoupení druhé smluvní straně.
Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy zanikají všechna práva
a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však
nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle
smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy, se zhotovitel zavazuje:
- okamžitě ukončit veškeré práce na plnění předmětu smlouvy s výjimkou
prací, které nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly
újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo
bezpečnosti,
- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy nabude účinnosti, vyklidit a
předat zpět objednateli staveniště,
- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy nabude účinnosti, zjistit
rozsah všech prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne
posledního zjištění do doby ukončení prací na plnění předmětu smlouvy a
které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a
potvrzení zjišťovací protokol,
- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na plnění
předmětu smlouvy vystavit a doručit objednateli daňový doklad za účelem
úhrady na díle skutečně provedených a objednatelem převzatých prací,
- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem plnění
předmětu smlouvy převzal,
- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již
provedenému plnění předmětu smlouvy nebo jeho části,
- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly
objednatelem uhrazeny,
- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením
vznikla v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu na straně
zhotovitele.
V případě odstoupení od smlouvy se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část
ceny za plnění předmětu smlouvy, která odpovídá rozsahu prací, jež byly
plněním předmětu smlouvy provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy
odstoupení od smlouvy nabylo účinnosti.
Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za plnění předmětu smlouvy o
částku odpovídající výši škody, která objednateli vznikla v důsledku odstoupení
od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele.
Objednatel není povinen od zhotovitele převzít a zhotoviteli uhradit cenu za
vadné provedené dílo nebo jeho část.
Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy před dokončením plnění předmětu
smlouvy, je objednatel oprávněn zajistit provedení zbylé části plnění předmětu
smlouvy prostřednictvím jiného zhotovitele.

Nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek jsou přílohy :
Příloha č. 1 - vzor Pověření ke kontrole
Příloha č. 2 - vzor záznamů z provedené kontroly orientační dechové zkoušky
Příloha č. 3 - vzor záznamů z provedené kontroly orientační zkoušky na zjištění
přítomnosti návykových látek
Příloha č. 4 – Příloha 1 k SŽDC Bp1 – Vymezení základních údajů z oblasti BOZP, které je
nutno zapracovat do smluv uzavíraných mezi SŽDC jako odběratelem a
CPS jako dodavatelem/zhotovitelem

Strana 26 z celkového počtu stran 31

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Všeobecné obchodní podmínky Oblastního ředitelství Plzeň

Příloha č. 1
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Příloha 1 - Vymezení základních údajů z oblasti BOZP, které je nutno zapracovat do
smluv uzavíraných mezi SŽDC jako odběratelem a CPS jako dodavatelem/zhotovitelem
• CPS se zavazuje před zahájením prací na provádění díla zajistit, že jeho osoby, stejně
tak jako osoby jeho subdodavatelů, které se budou podílet na provozování a
organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou
obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy objednavatele,
• povinností CPS je zajistit, aby činnosti na dráhách byly prováděny pod přímým vedením
odborně a zdravotně způsobilé osoby, která je povinna se prokázat platnými doklady
způsobilosti, mj. platným Osvědčením o odborné způsobilosti dle předpisu SŽDC Zam1,
dokladem o zdravotní způsobilosti apod., a to všem oprávněným zaměstnancům SŽDC
a zaměstnancům a příslušníkům státní správy České republiky, pokud je jimi vyzvána,
• CPS odpovídá za škody vzniklé s jeho zaviněním SŽDC i ostatním externím subjektům,
• CPS před zahájením prací předá odpovědnému zaměstnanci SŽDC jmenovitý seznam
všech osob podílejících se na realizaci díla s platnými doklady o vstupu do koleje a
doloží, že byly proškoleny o bezpečnosti práce a mají odpovídající zdravotní a odbornou
způsobilost,
• CPS se dále v souladu s interními předpisy objednatele zavazuje, že jeho osoby nebo
osoby subdodavatelů, popř. jiných externích subjektů, které budou vykonávat
vedoucího prací, budou mít platné doklady způsobilosti opravňující tyto osoby provádět
činnosti na železniční dopravní cestě. Tuto skutečnost se CPS zavazuje objednateli
doložit před zahájením prací na provádění díla předložením kopií předmětných dokladů
způsobilosti, pokud tyto doklady již nepředložil. Pokud doklady doložil, prokáže jejich
aktualizaci,
• CPS se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla
pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly v
souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy objednatele
povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je Generální ředitelství
SŽDC, odbor bezpečnosti a krizového řízení. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC
Ob1,
• CPS se zavazuje, že fyzické osoby (dle předchozí odrážky) splní požadavky na odbornou
způsobilost dle předpisu SŽDC Zam1, v platném znění,
• CPS se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou
podílet na provádění díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou mít s
příslušným provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a
budou splňovat i další povinnosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy,
• CPS se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou
podílet na provádění díla, budou dodržovat znění předpisu SŽDC Bp1 Předpis o
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, v platném znění,
• CPS se zavazuje před zahájením prací na provádění díla zajistit, že jeho osoby a osoby
subdodavatelů, které se budou podílet na provádění díla, budou prokazatelně
seznámeny s aktuálním zněním tohoto předpisu,
• před zahájením prací si oprávněný zástupce SŽDC prokazatelně vymění s CPS písemně
informace o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením,
• CPS se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou
pohybovat s jeho vědomím v provozované dopravní cestě, byly před zahájením směny
seznámeny s podmínkami výkonu práce na pracovišti,
• CPS se zavazuje k dodržování příslušných ustanovení ZDD, která SŽDC vymezí ve
smlouvě.

Strana 31 z celkového počtu stran 31

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.
Doložka číslo: 260650
Původní datový formát: application/pdf
UUID původní komponenty: e0f72323-ff46-4cac-8477-dcda2751d574
Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Petr WALTA)
Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.04.2019 07:43:02

