
S P R Á V A  Ž E L E Z N IČ N Í 
D O P R A V N Í CESTY

Rámcová dohoda na provedení stavebních prací

č. Objednatele: E633-S-1683/2019 

č.Zhotovitele: ííktiJJiÁ&íLi'

uzavřená analogicky k ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

mezi:

Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc 

Adresa pro doručování písemností:

Olomouc, Nerudova 1, PSČ 779 00 

jako „Objednatel" na straně jedné 

a

IDS -  Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc 

IČ: 25869523, DIČ: CZ25869523

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS Ostrava, oddíl B, vložka 2419, 

bank. spojení: I

zastoupena: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva 

Ing. Hynek Schilberger, místopředseda představenstva 

Vladimír Dvořák, člen představenstva 

jako „Zhotovitel" na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této 
Rámcové dohody odpovídající podlimitní sektorové veřejné zakázce s názvem „Svařování, 
navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2019 - ST OLC 
VTM2", č.j.: 4841/2019-SŽDC-OŘ OLC-NPI (dále jen „zadávací řízení"). Jednotlivá ustanovení této 
Rámcové dohody tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na 
uzavření této Rámcové dohody.
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I. Účel a předmět dohody

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí veřejné zakázky").

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude zhotovení Díla, které je obecně specifikováno 
v technické zprávě, která je přílohou č. 6 Zadávací dokumentace, a dále blíže specifikováno 
položkami stavebních prací, které jsou Zhotovitelem naceněny v příloze č. 2 této Rámcové 
dohody. Dílo bude Objednatelem konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě a to prostřednictvím 
technické specifikace Díla, případě dokumentací pro provedení stavby, a dále Soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu stavebních prací 
s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních prací, které 
nejsou uvedeny v příloze č. 2 této Rámcové dohody pouze v případě, že provedení těchto 
stavebních prací je nezbytné pro dokončení Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného 
v příloze č. 1 této Rámcové dohody.

II. Způsob zadávání veřejných zakázek na základě této rámcové dohody

3. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejími 
podmínkami (dále jen „dílčí zakázka"). V rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a 
Zhotovitelem uzavřena smlouva na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva"), na 
základě které Zhotovitel zhotoví pro Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí 
smlouvy budou uzavírány postupem uvedeným v tomto článku Rámcové dohody.

4. Objednatel zahájí dílčí zakázku zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka") Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou.

5. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

a) označení Smluvních stran,

b) číslo této Rámcové dohody,

c) číslo objednávky,

d) specifikaci požadovaného Díla,

e) soupis stavebních prací s výkazem výměr,

f) kontaktní osobu Objednatele,

g) cenu za plnění dílčí smlouvy vypočtenou dle jednotkových cen v příloze č. 2 této 
Rámcové dohody, pokud je možné s ohledem na povahu Díla a obsah přílohy č. 2 
této Rámcové dohody cenu za zhotovení Díla předem v objednávce přesně stanovit,

h) požadovaný termín zahájení, dokončení a předání zhotoveného Díla, včetně 
případných dílčích termínů,

i) místo realizace Díla,

j) požadavky objednatele na způsob fakturace Díla, (průběžná, konečná)

k) výše úhrady za poskytnutí dodatečné výluky dle bodu 3.15.3 Obchodních 
podmínek,

l) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

6. V případě pochybností čl nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel
povinen vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové 
dohody doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy
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úpravou či doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním 
upravené objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být 
již akceptována Zhotovitelem.

7. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na emailovou adresu 
Objednatele nejpozději do 3 pracovních dní od jejího
doručení anebo ve Ihutě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění 
dílčí veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a její akceptace 
Zhotovitelem, jejíž obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a 
Obchodních podmínek.

III. Doba, místo, způsob a lhůty plnění

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu 11 měsíců od nabytí její účinnosti.

2. Místo plnění dílčích smluv je zpravidla uvedeno v dílčí smlouvě.

3. Zhotovitel je povinen předmět Díla předávat Objednateli v místě a ve lhůtách uvedených v dílčí 
smlouvě.

4. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 
jako „kontaktní osoba" o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v 
čase 7:00 - 14:30 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 
zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 
tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.

5. Před zahájením prací na realizací dílčí smlouvy si oprávněný zástupce Objednatele a 
Zhotovitele prokazatelně vymění se zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením.

IV. Cena díla a platební podmínky

1. Cena za plnění dílčí smlouvy je zpravidla uvedena v dílčí smlouvě, přičemž v případě, že v dílčí 
smlouvě uvedena není, je cena za plnění dílčí smlouvy dle jednotkových cen v příloze č. 2 této 
Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 2 této 
Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla odsouhlasených Objednatelem na základě 
Zhotovitelem předloženého Předávacího protokolu. V případě, že Objednatel v objednávce 
požaduje provedení stavebních prací, které nejsou uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy, bude 
se při stanovení ceny těchto prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek.

2. Uvedená cena v bodu 1 tohoto článku této Rámcové dohody je cenou konečnou, zahrnující 
veškeré související náklady Zhotovitele. Zhotovitel je touto cenou vázán po dobu plnění z této 
Rámcové dohody.

3. Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V případě, že v dílčí smlouvě není uveden 
způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti 
daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. 
V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.

4. Splatnost faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 
Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli
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s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná 
běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 3 - 10 pracovních dnů od obdržení 
platby ze strany zadavatele za konkrétní plnění.

6. Zhotovitel se zavazuje poskytnout zadavateli na vyžádání výpis z účtu příp. jiný doklad, ze 
kterého bude prokazatelné splnění podmínky dle ČI. IV Cena díla a platební podmínky bodu 5 
této Rámcové dohody. Doklad prokazující splnění této podmínky musí být zadavateli zaslán 
nejpozději do 5 pracovních dní od obdržení žádosti k součinnosti plnění této části smlouvy. Tato 
žádost k součinnosti bude zhotoviteli zaslána datovou zprávou, příp. doporučenou poštou s 
doručenkou.

7. V případě neposkytnutí součinnosti dle ČI. IV Cena díla a platební podmínky bodu 6 této 
Rámcové dohody, nebo dojde-li k pochybení zhotovitele v prodlení z plnění dle Cl. IV Cena díla 
a platební podmínky bodu 5 této Rámcové dohody, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den z prodlení.

V. Odpovědnost za vady, jakost, záruka, odpovědnost za škodu, pojištění

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.

2. Záruční doba dle Obchodních podmínek zadavatele

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:

a) Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem 
blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, 
sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných 
předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních 
zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to 
včetně pojištění stavebních a montážních výkonů s minimální výší pojistného 
minimálně ve výši ceny Díla uvedeného v dílčí smlouvě, anebo pokud v dílčí smlouvě 
cena není stanovena minimálně ve výši 10 mil. Kč,

b) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 10 mil. Kč na jednu 
pojistnou událost.

VI. Další ujednání

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak 
Rámcové dohody, tak dílčích smluv (mimo dílčích smluv s hodnotou 50.000,- Kč (slovy: 
padesát tisíc korun českých) bez DPH nebo nižší hodnotou)), podléhá uveřejnění v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS"), a 
současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu a účelu této 
Rámcové dohody a dílčích smluv, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Rámcové dohody 
nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany souhlasí s
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uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu s touto 
Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru 
smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k 
uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 
souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové 
dohodě a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této 
Rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), 
a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody 
nebo dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody 
nebo dílčí smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, 
pokud by Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna 
způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran Rámcovou 
dohodu nebo dílčí smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy, které druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením 
této Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím 
nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. 
Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného 
oznámení druhé Smluvní strany Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí 
Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
považovány. Druhá Smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila 
jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, 
tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství.

VII. Obchodní podmínky a Všeobecné technické podmínky

1. Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami, které jsou 
přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky"). Odchylná ujednání v této 
Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

2. Pokud obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. Pro 
účely Obchodních podmínek rozumí:

a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této rámcové dohody, jejíž součástí je i tato 
rámcová dohoda,

b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku rámcové 
dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy,

c) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí 
Harmonogram uvedený v článku II. odst. 2 této Rámcové dohody,

d) Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto Zhotovitele, 
a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 Rámcové dohody,

e) Objednatelem smluvní strana označená v této rámcové dohodě jako „Objednatel"

f) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 5 až 7 rámcové 
dohody
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g) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této rámcové dohody.

h) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření této 
rámcové dohody

i) Zhotovitelem smluvní strana označená v této rámcové dohodě jako „Zhotovitel"

3. Ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek týkající se bankovních 
záruk se nepoužijí.

4. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové 
dohodě, na základě které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda"), a Nabídce 
Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy."

5. Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni zahájení 
prací na Díle předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a tato 
bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli 
prokáže Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody 
doložením příslušných smluv či písemných potvrzení.

6. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle 
přílohy č. 8 Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého 
jazyka v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel 
povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle 
potřeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.

7. V bodě 3.6.2 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na sedm (7) dní.

8. V bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy" textem 
v příloze č. 8 Rámcové dohody.

9. V bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 
Smlouvy" textem v příloze č. 4 Rámcové dohody.

10. V bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele 
na termín „při předání staveniště".

11. V bodě 7.3 Obchodních podmínek se za text „... stavebního objektu (SO)" doplňuje text „ nebo 
části Díla".

12. V bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.

13. V bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele" nahrazuje textem „Rámcové 
dohodě".

14. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije.

15. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen 
zrealizovat předmět dílčí veřejné zakázky za cenu uvedenou ve Smlouvě, a to v plném rozsahu 
a potvrzuje, že cena uvedená ve Smlouvě je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje 
veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení a předání Díla, přičemž může být měněna 
výhradně:" Znění bodů 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních podmínek zůstává nezměněno.

16. Bod 13.3. Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve 
dvou (2) tištěných originálech. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli 
konečný daňový doklad.

17. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění 
na daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního 
měsíce.

18. V bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového 
řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené 
v Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v
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platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a 
místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich 
skladba s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k 
vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani 
porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které 
vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 
občanského zákoníku.

19. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije.

20. V případě, že je Objednatel dle článku 21.1 obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí 
smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí smlouvy odstoupit i od této Rámcové dohody 
obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek.

VIII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním 
řádem.

2. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření 
zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

3. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.

5. Tato Rámcová dohoda je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž 
Objednatel obdrží (2) dva stejnopisy, Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

6. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 
řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.

7. Všechny spory vznikající z Rámcové dohody a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.

8. Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu s touto Rámcovou dohodou i Obchodní podmínky 
v písemné formě, postačí pro veškeré další případy provádění Díla mezi Smluvními stranami 
pro to, aby se tato Rámcová dohoda řídila obchodními podmínkami, pokud tato Rámcová 
dohoda na Obchodní podmínky pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit 
fyzickou součástí vyhotovení této Rámcové dohody, neboť zhotoviteli již bude obsah 
Obchodních podmínek známý.

9. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla 
objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti Smluvním stranám nevznikají.

10. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 
Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.
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Přílohy tvořící nedílnou součást této rámcové dohody:
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky
Příloha č. 2 - Ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla 
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4 - Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb), které jsou 

dostupné na adrese http://typdok.tudc.cz.
Příloha č. 5 - Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby 
Příloha č. 6 - Oprávněné osoby

V Olomouci, dne 25. 4. 2019 V Olomouci dne: 29. 4. 2019

............................. )  .
Objednatel:

Správa železniční dopravní ce/ty,

státní organizace

Ing. Ladislav Kašpar 
Ředitel Oblastního ředitelství Olomouc

. . . . w . . . . . v ^ . \ . .....................................................

Zhotovitel:
IDS - Inženýrské a dopravní 

Olomouc a.s.

\
stavby

\
Ing. Hynek Schilberger 

místopředseda představenstva

Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace 

Oblastní ředitelství Olomouc 
Nerudova 1, 779 00 Olomouc 

i ř /  70994234 DIČ: CZ70994234 
(099)
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