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Smlouva o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU A STAVBY

Název zakázky:

„Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy -  Běšiny"
Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

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

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy Západ 

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9 

(dále jen „Objednatel") 

číslo smlouvy: E618-S-2899/2015/Šim 

ISPROFOND: 500 354 0006 / 532 373 0007 

a

KTA technika, s.r.o.

se sídlem: Klatovská 100/863, 301 00 Plzeň 

IČO: 62618911, DIČ: CZ62618911

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 

oddíl C, vložka 6070

......................................... .................................... 

zastoupena: Ing. Irenou Hrnčířovou, jednatel 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 15-Nal88

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").
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Sm luvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1.1.2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky 
a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně 
plnit povinnosti v ní obsažené.

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní 
obsažené.

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno 
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční 
zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele bezodkladně 
informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku 
jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci 
své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se 
všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou 
vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy 
(dále jen „Obchodní podmínky").

1.6 V době uzavírání této smlouvy probíhá u objednatele vývoj informačního systému na 
řízení a monitoring staveb. Zhotovitel se zavazuje, že po dokončení uvedeného 
informačního systému bude objednateli předávat následující sestavy v otevřeném 
datovém formátu (XML, příp. XLS):

- daňový doklad,

- souhrn fakturace,

- soupis zjišťovacích protokolů,

- protokoly.

2. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznámil uveřejněním oznámení o zakázce ve Věstníku veřejných zakázek 
dne 19. 06. 2015 pod evidenčním číslem 516319 svůj úmysl zadat v otevřeném řízení 
veřejnou zakázku s názvem „Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy -  
Běšiny" (dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro 
plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele



2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace") a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky 
a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 
a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

2.3.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy 
budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala 
účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2 v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci 
zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu 
vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit Projekt stavby, zhotovit 
stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou 
stavbou (dále jen „Dílo").

3.2 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, podle § 9 odst. 1 písm. b) 
ZVZ, jejichž součástí je projektová a inženýrská činnost.

Projektem se ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, rozumí projektová dokumentace, která pro stavby drah a na dráze v 
jednom stupni zahrnuje dokumentaci pro stavební povolení nebo k oznámení ve 
zkráceném řízení a dokumentaci pro provádění stavby. Součástí projekčních prací 
jsou veškeré činnosti a doklady zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání, 
projednání s vlastníky dotčených nemovitostí a zajištění všech potřebných podkladů a 
certifikátů nutných k vydání stavebního povolení, a to na základě plné moci 
Objednatele. Součástí povinností Zhotovitele dle této Smlouvy je i výkon autorského 
dozoru projektanta, kterým bude zajištěn soulad provádění stavby s ověřenou a 
projednanou projektovou dokumentací, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů za podmínek stanovených v této Smlouvě.

Projekt bude detailně určovat stavbu do technických, ekonomických a 
architektonických podrobností, hmotové, materiálové, stavebnětechnické, 
technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost, dále bude zohledňovat vliv 
stavby na životní prostředí a umožní vyhotovení soupisu prací s výkazem výměr a 
podrobný položkový rozpočet jednotlivých SO a PS a souhrnný rozpočet jako podklad 
pro schválení Projektu ve stupni dokumentace pro stavební povolení.

Místo stavby Na přejezdu v km 46,386 bude provedena změna z PZM1 na 
PZM2. Klíč bude držen v novém elektromagnetickém zámku vm iste přejezdu 
a závislost bude zapracována do TZZ. Dále bude upravena deska s indikacemi, 
kam budou staženy indikace ze všech přejezdů traťového úseku Klatovy -  
Běšiny. Dnešní zapojení s telefonními relé bude nahrazeno zapojením s relé 
NMŠ.



Dále dojde k výstavbě nového automatického hradla pro traťový úsek Klatovy - Běšiny. 
Hláska v Lubech bude zrušena, návěstidla snesena. V RD2 přejezdu v km 53,146 bude 
zrušeno zařízení hlásky. Zapojení traťového zabezpečovacího zařízení vychází z typových a 
schválených schémat pro použití u SŽDC s.o., které jsou zavedeny Zaváděcími listy.

Na přejezdu Bl<6 v km 52,328 bude vybudováno nové přejezdové zabezpečovací zařízení. 
Přejezd bude spouštěn pomocí přibližovacích úseků ohraničených počítači náprav. Přejezd 
bude navržen na rychlost Vt = 80 km/h. Přejezd bude zabezpečen pomocí dvou nových 
jednoduchých výstražníků bez závor A a B. Nové výstražníky budou rozmístěny a 
nasměrovány s ohledem na rozhledové poměry na přejezdu. Přejezd bude osazen bílými 
světly. Přejezd nebude doplněn o dálkově ovládanou zvukovou signalizaci pro nevidomé a o 
hmatové vyznačení hranice nebezpečného prostoru a směru přecházení, protože vzhledem 

k poloze je přítomnost nevidomých minimalizována.

Použité svislé dopravní značení A32a (Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný) 
umístěné na nových výstražnících nebudou zvýrazněny osazením fluorescenčního žlutého 
pozadí.

Pro kontrolu funkčnosti PZS budou indikace a ovládání umístěny v dopravní kanceláři žst. 
Běšiny.

Nové reléové přejezdové zabezpečovací zařízení s elektronickými doplňky bude typu PZS 
3SB1 dle ČSN 34 2650 ed.2.

Nová technologická část pro přejezd bude umístěna do RD, který bude umístěn do 
přebudovaného domku výhybkáře mimo rozhledové trojúhelníky. Domek bude vybaven 
ventilací, klimatizace není potřeba.

Přejezdové zabezpečovací zařízení bude doplněno záznamovým zařízením dle dopisu č.j. 
32729/07-OP ze dne 1.11.2007.

Pro napájení nového RD bude provedena odbočka z napájecího kabelu, který napájí přejezd 
v km 51,647. PZS bude důsledně doplněno třístupňovými přepěťovými ochranami.

Stávající kabelová vedení SŽDC, s.o. i ostatních správců budou respektována. Zapojení
přejezdového zabezpečovacího zařízení vychází z typových a schválených schémat pro 
použití u SŽDC s.o., které jsou zavedeny Zaváděcími listy.

Označení přejezdu:

Označení km poloha přejezdu IČ ŽP

Bl<6 52,328 P936

Na přejezdu Bl<7 v km 53,146 bude rekonstruováno přejezdové zabezpečovací zařízení. 
Přejezd bude spouštěn pomocí přibližovacích úseků ohraničených počítači náprav náhradou 
za kolejové obvody. Přejezd bude navržen na rychlost Vt -  80 km/h ve směru od Běšin a 
Vt=65 km/h ve směru od Klatov. Přejezd bude zabezpečen pomocí dvou nových 
jednoduchých výstražníků bez závor A a B. Nové výstražníky budou rozmístěny a 
nasměrovány s ohledem na rozhledové poměry na přejezdu. Přejezd bude osazen bílými 
světly. Přejezd nebude doplněn o dálkově ovládanou zvukovou signalizaci pro nevidomé a o 
hmatové vyznačení hranice nebezpečného prostoru a směru přecházení, protože vzhledem 

k poloze je přítomnost nevidomých minimalizována.
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Použité svislé dopravní značení A32a (Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný) 
umístěné na nových výstražnících nebudou zvýrazněny osazením fluorescenčního žlutého 
pozadí.

Pro kontrolu funkčnosti PZS budou indikace a ovládání umístěny v dopravní, kanceláři žst. 
Běšiny. Více v PS 01.

Nové reléové přejezdové zabezpečovací zařízení s elektronickými doplňky bude typu PZS 
3SBI dle ČSN 34 2650 ed.2.

Nová technologická část pro přejezd bude umístěna do původního RD.

Přejezdové zabezpečovací zařízení bude doplněno záznamovým zařízením dle dopisu č.j. 
32729/07-OP ze dne 1.11.2007.

Napájecí přípojka zůstane původní, napáječ bude nový.

Stávající kabelová vedení SŽDC, s.o. i ostatních správců budou respektována. Zapojení
přejezdového zabezpečovacího zařízení vychází z typových a schválených schémat pro 
použití u SŽDC s.o., které jsou zavedeny Zaváděcími listy.

Označení přejezdu:

Označení km poloha přejezdu IČŽP

Bl<7 53,146 P937

Ostatní přejezdy osazené PZS (BK2 v km 47,084, Bl<3 v km 49,181, BK4 v km 50,354) budou 
ponechána beze změny, budou pouze nahrazeny kolejové obvody počítači náprav (přejezd 
BK4 je již vybaven) a změněny spouštěcí body z důvodu zvýšení rychlosti na 80 km/h. Přejezd 
BK5 v km 51,647 bude osazen počítači náprav záměnou za kolejové obvody a novým 
napáječem (napájen z rekonstruovaného přejezdu 53). Změněny budou i spouštěcí body 
z důvodu počítané rychlosti 80 km/h. Přejezd BK8 v km 54,136 bude osazen počítači náprav 
záměnou za kolejové obvody a novým napáječem (napájen z rekonstruovaného přejezdu 
53). .

V místě přejezdu v km 52,348 se nachází bývalé výhybkářské stanoviště. Tento zděný domek 
bude přestavěn na releový domek. Bodou zazděny všechny 3 okna, vyměněny vstupní dveře 
a zárubně za odolné (plechové), snesena střecha s krovem a nahrazena novou s plechovou 
krytinou. Bude proveden ventilační otvor pod stropem a osazen ventilátorem. Budou 
opraveny vnější a vnitřní omítky a proveden jejich nátěr. Bude proveden prostup pro kabely 
do podlahy.

V Lubech u Klatov bude změněna přípojka. ČEZ zřídí novou přípojku na nový stožár v oblasti 
stávajícího rozvaděče R 03. Přípojka bude třífázová 3x 25A ukončená v HDS na sloupu. Odtud půjde 
kabel AYKY 4Jxl6 do nového rozvaděče RE 03. Zde bude osazen jednofázový elektroměr na fázi LI. 
Bude změněn systém napájení budovy zastávky v Lubech u Klatov. Dnes je napájena ze střešníku na 
budově, a rozvaděč R 03 pro napájení osvětlení je napájen kabelem z rozvaděče RE 01 z budovy. Po 
zbudování rozvaděče RE 03 bude směr napájení otočen a rozvaděče RE 01 a R 03 budou napájeny 
z RE 03.

Začátek stavby: km 46,320 (u výpravní budovy Běšiny)

Konec stavby: km 53,158 (u RD přejezdu v km 53,146)

Krajová příslušnost - Plzeňský kraj.
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Katastrální území - Klatovy, Běšiny, Vrhaveč u Klatov, Neznašovy

Stavba řeší vybavení železničního přejezdu v km 52,328 novým přejezdovým zabezpečovacím 
zařízením 3. kategorie -  jde o křížení dráhy s účelovou komunikací.

Dále stavba řeší výstavbu nového TZZ III. kategorie automatické hradlo typ 88 v úseku Běšiny - 
Klatovy.

Rozsah a obsah stavby je patrný z přípravné dokumentace stavby, která je nedílnou součástí 
zadávacích podmínek díla.

Základní náplní předmětu díla je:

o vypracování projektové dokumentace ve stupni projektového souhrnného řešení stavby 
(dále jen PSŘ) pro PS a ve stupni projektu stavby pro SO. Projektová dokumentace bude 
vypracována pro účely stavebního řízení a interního schválení dokumentace stavby,

• vypracování samostatné dokumentace ve stupni dopracování projektového souhrnného 
řešení stavby provozních souborů v rozsahu potřebných pro stavbu,

® realizace stavby „Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy - Běšiny" v rozsahu 
zadávacích podmínek a schváleného PSŘ stavby.

® dokumentace skutečného provedení stavby dle příslušné smlouvy o dílo a obchodních 
podmínek.

Stavba „Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy - Běšiny" bude realizována, dle
schválené projektové dokumentace stavby, kterou vypracuje zhotovitel v rozsahu daném
přípravnou dokumentací (dále jen PD). Obsahem bude zahrnovat:

® Železniční zabezpečovací zařízení -  přejezdové zabezpečovací zařízení na přejezdu.

• traťové zabezpečovací zařízení III. kategorie automatické hradlo typu 88

e Kabelizaci-traťový kabel

® Rekonstrukci napájení NN

® Přestavba výhybkářského domku na technologický

• Při zpracování projektu stavby musí být respektovány platné TSI, technické normy, TKP a 
příslušné vnitropodnikové směrnice SŽDC, zejména Směrnice č.11/2006 Dokumentace 
pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních v platném znění, 
Směrnice č.30/2008 Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky 
nezařazených do evropského železničního systému v platném znění, Směrnice č.20/2004 
Směrnice k členění nákladů stavby u Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a 
závazné vzory formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů, v platném 
znění a podle pravidel FIDIC.

Zhotovitel v rámci zpracování Projektu zajistí zpracování podkladů pro realizaci stavby 
v potřebném množství a podobě (projekt stavby ve schválené podobě, soupisy prací).

Zhotovitel stavby zajistí zpracování žádostí o potřebná stavební povolení a zajistí 
vydání stavebního povolení, nebo oznámení ve zkráceném řízení. Poplatek za vydání 
stavebního povolení uhradí Objednatel.

Zhotovitel zpracuje potřebné podklady a zajistí posouzení a prohlášení o shodě 
notifikovanou osobou.
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Smlouva o dílo na zhotovení projektu a stavby 
„Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy -  Běšiny"

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 
a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu 
Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:
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Cena Díla bez DPH: 27 455 982,00 Kč
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Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektu, spolu se samostatně uvedenou 
cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních 
objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že 
Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se 
obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je 
mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákona o DPH") osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, 
neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou 
povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.

3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve 
smyslu ust. § 106a, zákona o DPH nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném 
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn 
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele.

3.7 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s odbornou péčí, na vlastní 
nebezpečí a s výjimkami plynoucími z této Smlouvy na svůj náklad a samostatně. 
Tato povinnost se vztahuje k Dílu jako k celku. Zhotovitel není oprávněn požadovat 
jakékoliv změny Smlouvy ve vztahu k rozsahu a povaze Díla či jeho Ceně pokud by 
plynuly z porušení jeho povinností při provádění dříve realizovaných částí Díla. 
Zhotovitel zejména není oprávněn žádat změny Díla v podobě víceprací, jejichž 
potřeba vyvstane v důsledku vad, chyb nepřesností či jiných nedostatků Projektu. 
Veškeré překážky a obtíže vzniklé z důvodů popsaných v tomto odstavci je Zhotovitel 
povinen překonat samostatně, na vlastní nebezpečí a na vlastní náklad a bez nároku 
na přiměřené zvýšení Ceny Díla, přerušení prací na Díle či úpravu Harmonogramu 
postupu prací. Ust. § 2594 a § 2627 občanského zákoníku se pro tyto případy 
nepoužijí.

3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 
v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací"), který je 
rozdělen na část zahrnující zpracování Projektu, včetně zajištění vydání stavebního 
povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých
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Smlouva o dílo na zhotovení projektu a stavby 
„Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy -  Běšiny"

stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní 
termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: po nabytí účinnosti Smlouvy

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy 
(dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle 
odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání Projektu stavby spolu se zajištěním stavebního povolení bude 
provedeno do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) činí celkem 5 měsíců ode dne 
nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a 
stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je 
poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle 
nařízení Komise (ES) č. 352/2009 ze dne 24. dubna 2009 o přijetí společné 
bezpečnostní metody pro hodnocení a posuzování rizik, a s účinností od 21. května 
2015 prováděcí nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné 
bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 
352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace 
skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného 
provedení stavby bude provedeno nejpozději do 2 měsíců ode dne podpisu 
posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

3.9 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k 
provedení Díla.

3.10 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. 
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se 
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.11 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je 
provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným 
způsobem.

4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

4.1 Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí 3 % z Ceny 
Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 823 680 Kč.

4.2 Písemný příslib banky dle odst. 2.15 Obchodních podmínek, kterým Zhotovitel 
prokáže, že má přístup k úvěrům a dalším finančním zdrojům činí minimálně 
10 milionů Kč.

4.3 Částky za Dodatečné výluky dle odst. 3.16 Obchodních podmínek, které Zhotovitel 
musí uhradit Objednateli dle podmínek uvedených v Obchodních podmínkách, činí:



Smlouva o dílo na zhotovení projektu a stavby 
k-J „Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy -  Běšiny"

výluka trakčního vedení traťové koleje 5.000,-- Kč/ započatá hodina

výluka traťové koleje 10.000,- Kč/ započatá hodina

výluka dvou a více traťových kolejí 20.000,- Kč/ započatá hodina

výluka staničních kolejí - dopravní 5.000,- Kč/ započatá hodina

výluka ostatních kolejí 1.000,- Kč/ započatá hodina
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5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským 
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou 
nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

5.4 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi 
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před 
ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany 
sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami 
neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

5.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo 
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

5.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze 
stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti, nebo jejich část na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.

5.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění 
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky 
zodpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před 
ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení 
a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

5.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, 
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se 
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či 
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je 
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
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Smlouva o dílo na zhotovení projektu a stavby 
„Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy -  Běšiny"

5.10 Tato Smlouva je vyhotovena v sedmi vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží pět 
vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

5.11 Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla 
Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových . 
stránkách Objednatele.

5.12 Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky -  OP/PR/07/15

Příloha č. 2: Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky část 1 - projekt stavby 
VTP/P-PR/02/14

Příloha č. 3 

Příloha č. 4 

Příloha č. 5 

Příloha č. 6 

Příloha č. 7 

Příloha č. 8

c) Všeobecné technické podmínky část 2 - realizace stavby 

VTP/R-PR/05/14

d) Zvláštní technické podmínky 

Související dokumenty 

Rozpis Ceny Díla 

Harmonogram postupu prací 

Oprávněné osoby

Seznam požadovaných pojištění 

Seznam subdodavatelů

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na
důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

•j

řSJT!

'I

V Plzni dne 9.9.2015
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Příloha č. 3 

Související dokumenty

-  posuzovací protokol přípravné dokumentace,

-  přípravná dokumentace stavby.

Výše uvedené dokumenty jsou na přiloženém CD, které je nedílnOuyjsoučástí této Smlouvy

3
3
3

 ̂ Strana 1 (celkem 1)
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Příloha č. 4 

Rozpis Ceny Díla

® Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektu stavby (P), cenu za výkon autorského dozoru 
(AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

® CENA DÍLA - REKAPITULACE

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 27.455.982,00 Kč

Část z Ceny Díla za zpracování Projektu stavby (dále též „P"): 

Smluvní cena za P bez DPH 1.550.000,00 Kč

Část z Ceny Díla za výkon autorského dozoru (dále též „AD"): 

Smluvní cena za AD bez DPH 80.000,00 Kč, tj. .......... Kč/hod

Část z Ceny Díla za zhotovení stavby (dále též „RS"):

Smluvní cena za RS bez DPH 25.190.982,00 Kč



Stavba: Výstavba PZS v km 52,328 a výstavby TZZ Klatovy - Běšiny

Obor PS,
so Číslo  objektu Název objektu Vlastník Cena bez DPH

D TECHN O LO G ICKÁ ČÁ ST
PS 01 Úprava SZZ  žst. Běšiny ........ . .................
PS 02 TZZ Klatovy - Běšiny ........ . . . .................

Celkem Technologická část 24 999 882,00
E STAVEBNÍ ČÁS1

SO 01 Přestavba výhybkářského domku na technologický ........ ................
s o 02 Rekonstrukce elektrické přípojky a rozvodů NN v oblasti zastávky Luby u 

Klatov
........ . . . ...........

Celkem Stavební část 191 100,00

REKAPITU LA CE
D C e lk e m  T e c h n o lo q ic k á  č á s t  c e lé h o  s o u b o r u  s t a v e b  ( P S ) .......................

E C e lk e m  S t a v e b n í  č á s t  c e lé h o  s o u b o r u  s t a v e b  (S O ) ..................

Celkem SO + PS 25 190 982,00
Celkem všeobecné položky 2 265 000,00

N ab íd ko vá ce n a  ce lkem 27 455 982,00



Strana 1 (celkem
 1)

Harmonogram postupu prací
KTA technika, s.r.o.
Akce: Výstavba PZS v km 52328 a výstavby TZZ Klatovy - Běšiny

Ceny částí O.měsic l.m és íc Z m ě síc 3 .m ěsíc 4 ,m ésfc 5.měsic S.m ěsíc 7.m ěsfc

P o d p is  sm louvy  o  dílo X

Převzetí staveniště, nákup materiálu dle 
stavebních postupů P S a  SO XXX* xxxxxxx X X X X X X X X X X XX  X X X xxxxxxxxxx xxxxxxx

Projekt stavby 1 5 5 0  000
xxxxxxxxxxxxxxxx

!i xxxxxxxxxx
1 550 000

Autorský dozor 8QC00
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx 

80 000

Zajištěni stavebního povoleni 50 000
xxxxxxxxxxxxx

5 0 0 0 0

Inženýrské práce -  vytyčování v rozsahu stavby 0
xxxxxxxxxxxxx

PS 01 Úprava SZZžst. Běšiny 1 7 3 8  553
XXX xxxxxx 

150 000
xxxxxxxxxxxxxxxx 

1 5 8 8  553

PS 02 TZZ Klatovy -  Běšiny 23 261.329
X X X  xxxxxx

5  213 064
xxxxxxxxxxxxxxxx 

18 045 265
SO 01 Přestavba výhybkárského domku na 
technologický 155 310

xxxxx xxxxxx 
33  080

xxxxxx
122 230

SO 02 Rekonstrukce elektrické přípojky a  rozvodu 
NN v oblasti zastávky Luby u Klatov 35 790

xxxxx xxxxxx X X X X X X  X X  X X

35 790

Geometrické plány,a věcná břemena 45 000
xxxxxxxxxxxxxxxx X X X X X X X X X X X X X X  X

45 000

Geodetická dokumentace skutečného provedení 100 000
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

1Q0 000

Digitální dokumentace skutečného provedeni stavby 40 000
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

40 000

Dokumentace skutečného provedeni stavby 380 000
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

380 000

Zajištěni osvědčeni o bezpečností podle nařízeni 
komise (ES) č  352/2009 2 0 0 0 0

xxxxxxxxxxxxxxx
20 000

Závěrečné předáni stavby 0
X X X

2 7 4 5 5  982 0 0 0 1 600 000 5 3 9 6 1 4 4 19 8 7 4838 0 585 000
Celkem  b ez  DPH 2 7  4 5 5  9 8 2
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Příloha č. 6 

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

■  ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení ....... ....................

E-mail ........................

Telefon ....................

■  ve věcech technických:

Jméno a příjmení ...... ......................

E-mail .......................

Telefon ....................

* technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení .....................

E-mail ..........................

Telefon ....................

■  ve věcech přípravy stavby -  projekční činnost:
Náměstek ředitele příslušné stavební správy pro techniku a jím pověření zástupci

Jméno a příjmení ...... ...................

E-mail ........................

Telefon ....................

■  ve věcech realizace stavby:
Náměstek ředitele příslušné stavební správy pro investice a jím pověření zástupci

Jméno a příjmení ...... ......................

E-mail ...........................

Telefon ....................

■  ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení ...... .....................

E-mail .......................

Telefon ....................



Fax 972 524 377

■ Koordinátor BOZP na staveništi:

Jméno a příjmení ................................ . ......................

Adresa
SŽDC, s.o., Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 
Praha 9

E-mail ...........................

Telefon ....................

Fax —

Za Zhotovitele:

■  ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení Ing. Irena Hrnčířová

Adresa Klatovská 100/863, 301 00 Plzeň

E-mail .........................................

Telefon ....... .. .. .. .. ..

Fax ...

■  vedoucí týmu pro projekt:

Jméno a příjmení .............. .........

Adresa Klatovská 100/863, 301 00 Plzeň

E-mail ...................................

Telefon ....... .. .. .. .. ..

Fax . . .

■  stavbyvedoucí (vedoucí prací):

Jméno a příjmení ...... .....................

Adresa ...... ............... .. . ....... .. .........

E-mail ..............................

Telefon .................

Fax ...



B specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení Ing. Irena Hrnčířová

Adresa Klatovská 100/863, 301 00 Plzeň

E-mail .........................................

Telefon ....... .. .. .. .. ..

Fax —

B úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení ...... .....................

Adresa ................... . . . ....... . . .........

E-mail ........................

Telefon .................

Fax ...

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.



Příloha č. 7 

Seznam požadovaných pojištění

® Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO 
PLNĚNÍ

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.

25.190.982,00 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti 
třetím osobám

30.000.000,- Kč
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Pojistná smlouva 
č. 8046637912

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Sídlo: Zelené předměstí

Masarykovo náměstí 5p. 1458 
532 18 PARDUBICE, Česká republika 

IČ:45534306
Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567 
........ . . . . .. . . . . .. ...... ........ . . . . .. . . . . .. . . . . .  
(dále jen ''pojistitel”) 
jednající: ..........................

a

KTA technika, s.r.o.
Klatovská 100 
301 00 Plzeň 
IČ: 62618911
Zápis v OR: Výpis z OR, vedeného KS v Plzni oddíl C, vložka 6070
(dále jen "pojistník")
jednající: Ing. Irena Hrnčířová - jednatel



Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě 
a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "zákon o pojistné smlouvě").

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část (dále jen 
"VPP OC 2005") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.

Pojištěný, v jehož prospěch je sjednáno pojištění dle této pojistné smlouvy:

KTA technika, s.r.o.
Klatovská 100 
301 00 Plzeň 
IČ: 62618911

Oprávněnou osobou je:
1) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu 2)
2) pojistník v pojištění cizího pojistného rizika, splní-li podmínky stanovené zákonem o pojistné 
smlouvě,
není-li ujednáno jinak.

V pojištění odpovědnosti za škodu je oprávněnou osobou pojištěný.

Není - li dále ujednáno jinak, pojištění se sjednává od 01.01.2011 00:00 hodin (počátek pojištění) 
na dobu neurčitou.

Článek II.

Pojištěné věci, rozsah pojištění, pojistné částky, spoluúčasti

Sjednává se:

1. Pojištění odpovědnosti za škodu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými 
podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti za škodu fyzických a právnických osob (dále 
jen "VPP ODP 2007"), které tvoří přílohu této pojistné smlouvy.



Základní pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za 
škodu vzniklou jinému:
a) na zdraví, usmrcením,
b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním
v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného uvedenými ve výpisu z OR, vedeného KS v 
Plzni oddíl C, vložka 6070 - datum zápisu: 21.12.1994, jehož kopie tvoří přílohu této pojistné 
smlouvy.

Pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost za škodu způsobenou 
zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze 
zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života v důsledku nedbalostního protiprávního 
jednání pojištěného (tzv. regres zdravotní pojišťovny). Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v 
případě, že na odpovědnost za škodu na zdraví, ke které se náklady na zdravotní péči vážou, se 
vztahuje pojištění sjednané dle těchto VPP ODP 2007, je-li poškozeným třetí osoba, nikoli však 
zaměstnanec pojištěného.

Limit pojistného plnění: 30 000 000,- Kč

Spoluúčast: 5 000,- Kč

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Česká 
republika.

Regres zdravotní pojišťovny při poškození zdraví nebo života zaměstnance pojištěného

V souladu s VPP ODP 2007, 61. II, odst. 4, písm. e) se ujednává, že pojištění se vztahuje i na 
právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou zdravotní pojišťovně 
vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při 
poškození zdraví nebo života zaměstnance pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního 
jednání pojištěného.

Právo na pojistné plnění vzniká pouze v případě:
1) kdy odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se 
náklady zdravotní péče vztahují, pokrývá zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za 
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání nebo škoda je reparována jinými veřejno
právními instituty (např. úrazovým pojištěním),
2) kdy škoda na zdraví, ke které se náklady zdravotní péče vztahují, byla způsobena v souvislosti 
s činností pojištěného, která je předmětem sjednaného pojištění odpovědnosti za škodu nebo byla 
způsobena vadou výrobku pojištěného uvedeného na trh v době, kdy trvalo pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku sjednaného dle VPP ODP 2007, je-li 
sjednáno.
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Limit pojistného plnění: 1 000 000,-Kč

Spoluúčast: 1 000,- Kč

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Česká 
republika.

Článek III.

Hlášení škodných události

Vznik škodné události oznámí pojistník nebo pojištěný neprodleně na tel.: 8. . . .. . ...... .... ........ . a 
.............................................. . .. . ...........

................................. .. .... ........ ......................... 
..................................................................... 
................................................. . . ................

Článek IV.

Pojistné

Ve smyslu Zákona o pojistné smlouvě pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna 
pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným běžným.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Pojištění Pojistné Roční pojistné!
1. Pojištění odpovědnosti za škodu 73 993,- Kč 73 993,- Kč

Součet 73 993,- KČ 73 993,- Kč|

Pojistné = pojistné za všechna pojištěn! sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné obdobi v délce t pojistného 
roku NEBO je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné obdobi, které je  u takového pojištěni rovno 
pojistné době

Roční pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce I 
pojistného roku



Splátkový kalendář:

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se do 01.01.2012 
00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Datum splátky pojistného Splátka pojistného
1. 31.01.2011 18 498,-Kč
2. 01.04.2011 18 498,- Kč
3. 01.07.2011 18 498,-Kč
4. 01.10.2011 18 498,-Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, 
číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., 
konstantní symbol 3558, 
variabilní symbol 8046637912.
Pojistné sc považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu 
ČSOB.

Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben 
zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojistitele.

V dalších pojistných obdobích je splatnost pojistného vždy v následujících dnech a měsících 
splatnosti (dd.mm.):
01.01. 01.04. 01.07. 01.10.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na 
začátku dalšího pojistného období.

Článek V.

Závěrečná ustanoveni 

Správce pojistné smlouvy. Zachová Dagmar

1. Pojistník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, vc znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon”), souhlasí, aby jeho osobní 
údaje byly pojistitelem zpracovány v rámci pojišťovací činnosti a činnosti související s 
pojišťovací činností podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákon o pojišťovnictví"), a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a 
povinností plynoucích ze závazkového vztahu. Dále souhlasí s předáváním svých osobních údajů 
do jiných států, a to ve smyslu § 27 zákona. Veškeré poskytnuté údaje bude zpracovávat pojistitel



nebo zpracovatel registrovaný v souladu s § 16 zákona Úřadem pro ochranu osobních údaju. 
Prohlašuje, že byl v souladu se zákonem řádně informován o zpracování svých osobních údajů, 
svých právech a povinnostech zpracovatelů údajů. Výslovně souhlasí s tím, že pojistitel může 
údaje získané v souvislosti se sjednaným pojištěním sdělovat i ostatním subjektům podnikajícím 
v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a jiných peněžních služeb a asociacím těchto subjektů.

2. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými 
podmínkami pojistitele, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné 
smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále prohlašuje, že skutečnosti uvedené v pojistné smlouvě a 
jejích přílohách jsou pravdivé.

3. Vznikne-li v jednom místě pojištění pojistná událost na více předmětech pojištěni působením 
jednoho pojistného nebezpečí, podílí se pojištěný na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší 
ze spoluúčastí sjednaných pro pojištění, v jejichž rámci pojistná událost nastala. To neplatí, 
pokud je pro pojištěného výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými 
spoluúčastmi. Ustanovení tohoto odstavce platí i pro pojistné události z pojištěni odpovědnosti za 
škodu.

4. Zachraňovací náklady:
a) Právo účastníků pojištění a třetích osob vůči pojistiteli na náhradu jimi vynaložených 
zachraňovacích nákladů je upraveno zákonem o pojistné smlouvě.
b) Výše náhrady zachraňovacích nákladů vyplacená pojistitelem z pojištění sjednaného touto 
pojistnou smlouvou je omezena limity dle písm. c) tohoto ustanovení pojistné smlouvy.
c) Pojistitel nahradí zachraňovací náklady do výše maximálně 10 % z horní hranice pojistného 
plnění stanovené pro předmět pojištění nebo pojistné nebezpečí, kterého se vynaložené 
zachraňovací náklady týkaly, nejvýše však do celkové výše 5.000.000,- Kč ze všech pojištění 
sjednaných touto pojistnou smlouvou. Omezení výše zachraňovacích nákladů stanovené v 
předchozí větě se nevztahuje na náhradu zachraňovacích nákladů vynaložených na záchranu 
života nebo zdraví osob, které pojistitel nahradí maximálně do výše 30 % z horní hranice 
pojistného plnění stanovené pro předmět pojištění nebo pojistné nebezpečí, kterého se 
vynaložené zachraňovací náklady týkaly.

5. Pojištění je sjednáno na cenu, která odpovídá pojistné hodnotě sjednané touto pojistnou 
smlouvou.

6. Pojistná smlouva a na základě ní sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.

7. Počet stran pojistné smlouvy: 8

8. Přílohy:
. . ............ . ................................
. . ......................
. . ................. .......

9. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno 
vyhotovení obdrží pojistník a zbývající dvě pojistitel.





Splátkový kalendář k pojistné smlouvě 

c. 8046637912

Tento splátkový kalendář upravuje splátky pojistného za pojištění dle výše uvedené pojistné 
smlouvy na pojistné období nebo na pojistnou dobu od 01.01.2011 00:00 hodin, do 01.01.2012 
00:00 hodin.

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného Splátka pojistného
31.01.2011 18 498,- Kč
01.04.2011 18 498,-Kč
01.07.2011 18 498,-Kč
01.10.2011 18 498,- Kč1

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, 
číslo 180135112/0300 u Československé obchodní banky, a. s., 
konstantní symbol 3558, 
variabilní symbol 8046637912.
Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu 
ČSOB.

V Plzni dne 10.12.2010



Smlouva o dílo na zhotovení projektu a stavby 
„Výstavba PZS v km 52,328 a výstavba TZZ Klatovy -  Běšiny"

Příloha č. 8 

Seznam subdodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE 
(obchodní firma, sídlo a IČO) VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY

HODNOTA 
SUBDODÁVKY V %

Z CELKOVÉ CENY DÍLA
Geoing Plzeň, spol. s r.o., Lobezská 
2567/15, 326 00 Plzeň,

IČ:45358460
Geodetické práce 0,9

Železniční projekčně-stavební kancelář 
s.r.o., Alej Svobody 29, 32300 Plzeň,

IČ: 64358615

SO kolejové části
0,6

CELKEM % 1,5
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