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Dílčí smlouva o dílo 

 

 

Číslo smlouvy Objednatele: 000448 00 19 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 
  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586  zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“, „obč. zák.“ nebo „o.z.“), a na 
základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„zákon o zadávání veřejných zakázek“), mezi níže uvedenými smluvními stranami: 
 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:   Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

Zastoupené: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva a Ing. Ladislavem 
Urbánkem, místopředsedou představenstva  

IČ:    00005886 

DIČ:    CZ00005886, plátce DPH 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1 

Číslo účtu:  1930731349/0800 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 847 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

společnost „EDIKT-SWIETELSKY-Výměna pražců“ 

 

jejímž vedoucím společníkem je: 
 

EDIKT a.s. 
se sídlem:  Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice 

Osoby opr. zastupovat: Pavel Dolanský, předseda představenstva, 
   Radim Bláha, místopředseda představenstva 

   Ing. Pavel Štindl, člen představenstva 

   Ing. Jan Velikovský, člen představenstva 

IČ:   25172328 

DIČ: CZ25172328, plátce DPH 

Bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. 

Číslo účtu:  2114525664/2700 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904 

 

a jejímž společníkem je: 
 

Swietelsky Rail CZ s.r.o. 
se sídlem:  Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 

Osoby opr. zastupovat: Philipp Sorgo, jednatel, 

   Dipl. Ing. Bernhard Brandner, jednatel 

   Mgr. Viliam Perknovský, jednatel 
   Ing. Pavel Pechač, jednatel 
IČ:   28332202 

DIČ: CZ28332202, plátce DPH 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. C 17888 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
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(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní 
strana“) 

 

 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ  

1.1 Objednatel dne 4. 5. 2019 zahájil řízení na zadání dílčích stavebních prací na základě rámcové 
dohody č. 00082 00 19 uzavřené dne 8.3.2019 v rámci nadlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Výměna dřevěných pražců za železobetonové na trati metra A a C“ (dále jen 
„Rámcová dohoda“ a „Veřejná zakázka“).  

1.2 Nabídka Zhotovitele vyhověla stanoveným požadavkům. Smluvní strany tak za níže uvedených 
podmínek uzavírají tuto dílčí smlouvu (dále jen „Dílčí smlouva“). 

 

2 PŘEDMĚT PLNĚNÍ  
2.1 Na základě této Dílčí smlouvy se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést 

komplexní stavební práce - dílo spočívající ve výměně dřevěných pražců za železobetonové 
(dále jen „Dílo“). Podrobná specifikace Díla včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, 
resp. výkazu výměr, je obsažena v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 této Dílčí smlouvy, resp. 

v přílohách Rámcové dohody.  

2.2 Objednatel bude povinen Zhotoviteli za řádně provedené a včas předané Dílo zaplatit cenu 

ve výši uvedené v čl. 4 níže a způsobem uvedeným v čl. 6 Rámcové dohody. 
 

3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Místem plnění je trať 
 

3.2 Protokolární převzetí staveniště do 24. 5. 2019. 

3.3 Termín převzetí Stavebních prací včetně veškerých dokladů a dokumentace se sjednává do     
30. 9. 2019. 

3.4 Protokolární předání staveniště Objednateli do 30. 9. 2019. 
 

 

4 CENA  

4.1 Maximálně přípustná, závazná a úplná cena za provedení Díla činí 21 041 726, 96  (slovy: 
Dvacet jedna miliónů čtyřicet jedna tisíc sedm set dvacet šest korun devadesát šest haléřů) 
Kč bez DPH. Zhotovitel prohlašuje, že tato cena pokrývá veškeré jeho náklady spojené s 
prováděním Díla, a to včetně souvisejících nákladů, materiálů apod., které tato dílčí smlouva 
výslovně nezmiňuje, měl-li Zhotovitel o těchto nákladech vzhledem ke své profesionalitě vědět, 
jakož i včetně nákladů, které samostatně oceněny nejsou. 

 

5 PODMÍNKY PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že: 

a) staveniště před zahájením provádění Díla písemně převezme a po předání Díla protokolárně 
předá Objednateli, 

b) před zahájením Díla zajistí řádnou ochranu konstrukcí, zařízení a vnitřního vybavení 
Objednatele před možným poškozením, 
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c) v dohodnutém termínu objednané Dílo začne provádět, nebude předmětné práce bez vážných 
důvodů přerušovat a bude v nich pokračovat až do úplného provedení Díla v dohodnutém 
termínu, 

d) po ukončení prací provede řádný úklid a vyčištění Staveniště a všech stavebních konstrukcí 
dotčených prováděním prací vlastními prostředky; zbytky tekutých materiálů a znečištěnou 
vodu po umytí pracovních nástrojů nebude vylévat do kanalizace Objednatele a je povinen na 
vlastní náklady zajistit jejich likvidaci mimo objekty Objednatele, a to včetně i dalších odpadů 
vzniklých z prací, 

e) bude provádět průběžný odvoz suti (v případě bouracích prací), obalových materiálů, provede 
ochranná opatření apod., 
 

f) jednotlivé práce bude předávat Objednateli prostřednictvím písemného předávacího protokolu, 

jehož součástí bude doklad o likvidaci odpadů ve smyslu platných a účinných právních 
předpisů. 

5.2 Platební, fakturační  a další podmínky plnění se řídí Rámcovou dohodou. 

5.3 Úsek N  dokončen do 30. 6. 
2019, Úsek N dokončen do 
30. 9. 2019. 

 

 

6 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

6.1 Tato Dílčí smlouva a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 
V případě, že některé části obchodních podmínek Zhotovitele jsou v rozporu s ustanoveními 
této Dílčí smlouvy nebo jejími přílohami, příslušné části obchodních podmínek nebudou 
aplikovány.  

6.2 Spor, který vznikne na základě této Dílčí smlouvy nebo který s ní souvisí, jsou příslušné 
Smluvní strany povinny řešit přednostně smírnou cestou pokud možno do třiceti (30) dní ode 
dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí příslušnou Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení 
sporů příslušné obecné soudy České republiky. 

6.3 V případě, že některé ustanovení této Dílčí smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, 
neúčinným či nevymahatelným, nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají 
ostatní ustanovení v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho 
obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního 
obsahu této Dílčí smlouvy. Smluvní strany jsou povinny nahradit neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné ustanovení ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá 
nejlépe ustanovení původnímu a Dílčí smlouvě jako celku. 

6.4 Tato Dílčí smlouva je vyhotovena v čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž 
všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel a po dvou 
(2) vyhotoveních Zhotovitel.  

6.5 Tato Dílčí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Objednatelem a Zhotovitelem 

a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). 

6.6 Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou následující přílohy:   

Příloha č. 1: cenová nabídka 

Příloha č. 2: cenová nabídka 
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V případě rozporu mezi textem této Dílčí smlouvy a textem přílohy má přednost ustanovení 
textu této Dílčí smlouvy. 

6.7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dílčí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy. 
 

 

 

 

V                       dne            V                        dne  

 

Objednatel:      Zhotovitel: 

 
             

  

 

Podpis:       Podpis:  

 

 

 

_________________________   _________________________ 

Jméno: Ing. Petr Witowski              Jméno: Pavel Dolanský 

Funkce: předseda představenstva                        Funkce: předseda představenstva 

                                                                             za společnost na základě smlouvy o společnosti 
                                                                             a plné moci ze dne 14.11.2018 

 

_________________________ 

Ing. Ladislav Urbánek 

Funkce: místopředseda představenstva  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


