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ČÍSLO 17 245 208K10 ČÍSLO [Zadejte číslo objednávky]

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

NÁZEV (JMÉNO): SUDOP PRAHA a.s.

SÍDLO: Olšanská 2643/1 a, 130 80 Praha 3

ZÁPIS V OR VEDENÉM MÉSTSKÝM/KRAJSKÝM SOUDEM 

V Praze ODDÍL B 6088

NÁZEV (JMÉNO): Správa železniční dopravní cesty, s.o., 

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

ZÁPIS V OR VEDENÉM MÉSTSKÝM/KRAJSKÝM SOUDEM 

V Praze ODDÍL A VLOŽKA 48384

IČO:

DIČ:

BANKOVNÍ SPOJENÍ:

VE VĚCECH SMLUVNÍCH:

VE VĚCECH 
TECHNICKÝCH:

25793349 

CZ 25793349 

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

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

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

BANKOVNÍ SPOJENÍ: .........................

VE VĚCECH SMLUVNÍCH: ........... .........
vedoucí regionálního pracoviště 
Diagnostiky korozních vlivů 
............................................... 
........................................

....... ........... .........VE VĚCECH
TECHNICKÝCH:

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

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

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

TEL.: ....................................................................zástupce dodavatele:
Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
TÚDC
úsek elektrotechniky a energetiky 
nám. Mickiewicze 67, 735 81 Bohumín

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Název stavby: Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení v žst. Bohumín

Stupeň dokumentace: Dokumentace skutečného provedení

Předmět plnění: 

Specifikace prací:

Podklady:

Provedení korozního průzkumu v Bohumíně

Korozní průzkum bude proveden ve stejném rozsahu jako průzkum v roce 2016. Na 
základě těchto průzkumů následně dojde k porovnání a vyhodnocení jednotlivých změn, 
s případným komentářem jejich zdůvodnění.

byly předány

Cena: 88. 000,- Kč + 21% DPH

Termín:

Požadavky na předání: 

Počet souprav:

Místo plnění:

Dle dohody s.................................... 

Dle dohody s ................................... 

Dle dohody s.................................... 

SUDOP PRAHA a.s.

SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, Česká republika, tel. +420 267 094 111, fax: +420 224 230........................................................................ 
.................... . . ............... . ................................................................ . .................. .... .................................. .......................................................................
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Platební podmínky:

1. Zaplacení ceny za dílo bude provedeno na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Daňový 
doklad (fakturu) zašle zhotovitel na adresu objednatele do 15 dnů ode dne obdržení předávacího protokolu o 
předání a převzetí díla bez vytknutých vad.

2. Přílohou faktury bude potvrzený předávací protokol.
3. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat:

a) náležitosti požadované obecně závazným právním předpisem pro daňový doklad,
b) odvolání na tuto objednávku,
c) splatnost ceny za provedení díla v souladu s touto objednávkou.

4. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této objednávce, případně nebudou odstraněny 
všechny vytknuté vady díla, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. 
Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit novou fakturu a doručit ji do sídla objednatele.

5. Objednatel uhradí cenu za provedení díla do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

Sankce:

1. Za nesplnění termínu plnění je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli za každý i započatý den 
opožděného plnění smluvní pokutu ve výši 0,05 % ceny díla bez DPH.

2. Při nedodržení termínu splatnosti faktur má zhotovitel právo na uplatnění úroků z prodlení ve výši stanovené 
obecně závaznými právními předpisy, pokud se objednatel zpozdí s platbou o více než 14 kalendářních dnů po 
lhůtě splatnosti faktury.

3. Pro případy placení smluvní pokuty uvedené v této objednávce je zhotovitel povinen tuto pokutu zaplatit do 30- 
ti kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy objednatele k zaplacení na účet uvedený v záhlaví této 
objednávky. Po uplynutí této lhůty vzniká objednateli nárok na úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty.

Obchodní zvyklosti a praxe mezi stranami: Zhotovitel na základě několikaleté časté obchodní spolupráce 
s objednatelem na zakázkách, kde investorem jsou veřejní zadavatelé si je vědom, že jeho závazek na základě 
této objednávky je přímo provázán s plněním objednatele na investiční akci „Rekonstrukce zabezpečovacího 
zařízení v žst. Bohumín“ zadavatele AŽD Praha s r.o.. Zhotovitel si je na základě výše uvedeného plně seznámen 
s platnými interními předpisy a obchodními podmínkami zadavatele.

Závěrečná ustanovení:

1. Tato objednávka nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední stranou.
2. Ukáže-li se některé z ustanovení této objednávky zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení 

objednávky obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
3. Práva vzniklá z této objednávky nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.
4. Za písemnou formu nebude pro změny a dodatky této objednávky považována výměna e-mailových, či jiných 

elektronických zpráv.
5. Pro případ postoupení této objednávky si strany ujednaly, že zhotovitel jako postoupená strana nemůže odmítnout 

osvobození postupitele za žádných okolností.
6. Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této objednávky aplikaci § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a 

souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení, avšak pouze do okamžiku případného 
podání žaloby na plnění z této objednávky.

7. V případě podstatného porušení objednávky jednou ze stran může druhá strana odstoupit od objednávky do 14 dnů od 
okamžiku, kdy se o podstatném porušení objednávky dozví.

8. Zhotovitel se vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této objednávky podle § 2000 odst. 2 občanského zákoníku.
9. Tato objednávka a práva a povinnosti z ní vzniklá (včetně práv a povinností z porušení této objednávky, ke kterému došlo 

nebo dojde) se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a ve věcech v této objednávce neupravených se 
přednostně použijí ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku.

10. Žádná ze smluvních stran nemůže namítnout neplatnost objednávky a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy 
kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

11. Tato objednávka obsahuje úplné ujednání o předmětu objednávky a všech náležitostech, které strany měly a chtěly v 
objednávce ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této objednávky. Žádný projev stran učiněný při jednání o
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této objednávce ani projev učiněný po uzavření této objednávky nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 
této objednávky a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

12. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této objednávky byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z 
dosavadní či budoucí praxe zavedené mezí stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu 
plnění této objednávky, ledaže je v objednávce výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si 
nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

13. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této objednávky věděly nebo vědět musely, a 
které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této objednávky. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této objednávce, 
nebude mít žádná ze stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o 
kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této objednávce. Výjimkou budou případy, kdy daná strana 
úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této objednávky.

14. Odpověď strany této objednávky, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 
nabídky na uzavření této objednávky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

15. Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti s rozsahem předmětu 
plnění ve vazbě na cenovou nabídku v této objednávce.

16. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tuto objednávku při svém podnikání, a na 
tuto objednávku se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani § 1796 občanského 
zákoníku (lichva).

17. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto objednávku: § 557 (pravidlo contra 
proferentem) a § 1805 odst. 2 (zákaz ultra duplum).

18. Pro vyloučení pochybností se ujednává, že ke splnění peněžitého dluhu podle této objednávky nelze použít směnku.
19. Pro účely doručování mezi stranami se namísto § 573 občanského zákoníku uplatní následující pravidla: Mimo případy 

doručování prostřednictvím datové schránky je dohodnuto, že písemnosti se mezi účastníky objednávky doručují 
prostřednictvím pošty nebo jiného licencovaného provozovatele poštovních služeb či osobně na adresu účastníka 
uvedenou v záhlaví této objednávky nebo případně na adresu naposledy písemně oznámenou (platná adresa). V případě, 
že se zásilka, přes náležité odeslání na platnou adresu vrátí jako nedoručitelná nebo bude adresátem její převzetí 
odmítnuto nebo nebude v úložní době jím vyzvednuta, má se za to, že k doručení došlo dnem, kdy se zásilka vrátila jako 
nedoručitelná nebo dnem odmítnutí jejího převzetí adresátem či posledním dnem úložní doby.

20. Pro účely komunikace mezi stranami nad věcným plněním obsahu objednávky si smluvní strany sjednávají za závaznou 
komunikaci mezi osobami ve věcech technických. V ostatních případech mezi osobami ve věcech smluvních. Ustanovení 
odstavce 4 tohoto článku tím není dotčena.

21. Objednatel prohlašuje, že vzhledem k požadovaným činnostem od zhotovitele vystupuje jako zpracovatel osobních údajů 
pro správce osobních údajů, kterým je společnost SŽDC, s.o. ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „GDPR"). Tímto se zhotovitel zavazuje dodržovat uzavřenou Zpracovatelskou 
smlouvu se společností SŽDC, s.o., jejíž text mu byl zpřístupněn odkazem na úložiště: http://www.sudop.cz/zpracovatelske- 
smlouvy
Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, pokud dojde k porušení ochrany osobních dat na jeho straně, je odpovědný za tato 
porušení vůči fyzickým osobám, jejichž data unikla a odpovídá za škodu, která v důsledku tohoto nastane.

22. Objednávka byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Objednatel: Zhotovitel:

Dne 18. 06. 2019 Dne 19. 08. 2019

.........................
vedoucí střediska 208 -  elektrotechniky, trakce, 

sdělovací a zabezpečovací techniky

........... ........
vedoucí regionálního pracoviště Diagnostiky 

korozních vlivů
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Etická doložka
Závazek dodržování Etického kodexu 

SUDOP PRAHA a.s.
PRO OBCHODNÍ PARTNERY SUDOP PRAHA a.s.

Smluvní strana je povinna chovat se eticky a v rámci své činnosti pro 
SUDOP PRAHA a.s. (dále jen „SP“) dodržovat morální a profesionální 
principy chování zakotvené v Etickém kodexu SUDOP PRAHA a.s. (dále 
jen „Etický kodex“).

Smluvní strana má povinnost seznámit se s Etickým kodexem, který je v 
aktuálním znění přílohou č. 1 této Smlouvy ve formě odkazu na jejich 
stažení na webových stránkách SP, zavazuje se jej dodržovat při plnění 
povinností vyplývajících z této Smlouvy a vzniklých na jejím základě a 
zavazuje se zajistit, že principy chování vyjádřené v Etickém kodexu budou 
stejnou měrou dodržovány všemi zaměstnanci Smluvní strany či osobami v 
obdobném postavení, členy statutárních nebo dozorčích orgánů Smluvní 
strany a osobami jednajících jménem této smluvní strany.

Součástí Etického kodexu jsou kontakty pro nahlašování podezření na 
nekalé jednání, kterým se rozumí jednání či chování v rozporu s právními či 
vnitřními předpisy SP, zejména Etickým kodexem, které by mohlo vést k 
trestnímu stíhání a případně odsouzení SP dle zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob nebo jinak poškodit reputaci SP. Smluvní 
strana je oprávněna tyto kontakty využít, pokud bude mít podezření, že 
jednáním zaměstnanců SP nebo jiných osob jednajících jménem SP došlo 
právě k takovému jednání, nebo se takové jednání připravuje.

Aktuální znění Etického kodexu je k dispozici na webových stránkách 
http://www.sudop.ez/uploads/files/1061_eticky-kodex.pdf. Znění Etického 
kodexu je SP oprávněna jednostranně měnit a povinna zveřejnit na svých 
webových stránkách, aniž by Smluvní strany musely vyhotovovat dodatek k 
této Smlouvě. Smluvní strana se zavazuje webové stránky SP sledovat a 
vždy se s aktuálním zněním Etického kodexu seznámit.

http://www.sudop.ez/uploads/files/1061 etickv-kodex.pdf
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 373220

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: bd7e8358-f064-42bb-a7d7-9dac832a1627

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Vendula KOPECKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.08.2019 08:51:00
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