
SMLOUVA O SDRUŽENÍ VE SPOLEČNOSTI 
podle § 2716 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

PROJEKT servis spol. s r.o.
Se sídlem Praha 9 -  Hloubětín, U Elektry 830/2b, PSČ 198 00 
IČ: 49823141 DIČ: CZ49823141
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31889 
zastoupen: Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem

Ing. Michaelou Kopálovou, jednatelkou

(dále též „Společník 1" nebo „Správce")

a

Elektrizace železnic Praha a.s.
Se sídlem Praha 4 -  Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 
IČ: 47115921 DIČ: (247115921
Zapsaný do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v  Praze, oddíl C, vložka 31889 
zastoupen: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva 
č. smlouvy 31/19 -  OZ/OS

(dále též „Společník 2")

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „Společníci"; jsou-li sdruženi více, než dva společníci, 
budou ti z nich, kteří nejsou Správcem, označováni společně jako „Další společníci")

se touto smlouvou sdružují jako společníci za společným účelem činnosti, jak je dále stanoveno v této smlouvě o 
sdružení ve společnosti (dále jen „Smlouva").

I. Společnost

1. Společnost, která sdružením Společníků podle této smlouvy vzniká („Společnost"), nebude mít právní 
osobnost, a ze společné činnosti budou vůči třetím osobám zavázáni společníci společně a nerozdílně.

2. Společníci se rozhodli vyvíjet níže popsanou společnou činnost pod názvem

„Ps+EZ -  SP5 WCV a ONJ"

3. Společnost bude sídlit na adrese:
PROJEKT servis spol. s r.o., Praha 9 -  Hloubětín, U  Elektry 830/2b, PSČ 198 00

II. Společný účel a doba trvání Společností
1. Účelem Společnosti je

a) zvýšení efektivnosti využití vlastních zdrojů Společníků a k dosažení optimálních podmínek k plnění níže 
uvedené Zakázky;

b) podání společné nabfdky Společníků v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na zhotovení projektové 
dokumentace pro společné povolení, a výkon autorského dozoru při realizaci stavby „Optimalizace 
traťového úseku Praha Hostivař -  Praha hi. n ,  II. část -  Praha Hostivař -  Praha hl. n.. Výstavba 
spínacích stanic pro oddělení areálu DKV a O N I" (dále jen „Zakázka") jejímž zadavatelem je Správa 
železniční dopravní cesty, stárni organizace se sídlem Praha 1, Nově Město, Dlážděná 1003/7, 
PSČ 110 00, IČ: 70994234, Stavební správa západ na adrese Sokolovská 278/1955, ISO 00 Praha 9, 
které bylo vyhlášeno dne 12.11.2019 pod č. j.: 19972/2019-SŽDC-SSZ-0VZ (dále jen „Zadávací řfcení").
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c) v případě, že zadavatel vybere společnou nabídku Společníků jako nejvhodnější, uzavření smlouvy o 
dílo na realizaci Zakázky se zadavatelem („Smlouva o  dílo") a společné poskytnutí plnění, které je 
předmětem Zakázky.

2. Společnost bude trvat ode dne podpisu této smlouvy do okamžiku, kdy nastane některá z níže uvedených 
skutečností:

a) Zadávací řízení bude zrušeno, a to dnem jeho zrušení;

b) zadavatel vydá rozhodnutí o přidělení Zakázky svědčící o tom, že příslušná Smlouva o dílo nebude 
uzavřena se Společníky, a to dnem, kdy proti takovému rozhodnutí jíž nebude možné podat námitky 
nebo návrh na přezkoumání úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po 
vrácení veškerých jistot za nabídku, dojde-li k němu později;

c) Smlouva o dílo bude uzavřena, ale bude později pravomocně posouzena jako neplatná;

d) budou splněny veškeré závazky Společníků vůči zadavateli, které budou vyplývat ze společné nabídky a 
ze Smlouvy o dílo (tj. včetně splněnívšech závazků vyplývajících z poskytnutých záruk);

e) ostatních důvodů stanovených v  občanském zákonku.

3. Vypořádání práv a povinností Společníků při zániku Společnosti a další podrobností o právech a 
povinnostech Společníků budou upraveny ve stanovách Společnosti, na kterých se Společníci dohodnou 
(„Stanovy").

4. Společníci jsou a budou zavázáni vůči zadavateli společně a nerozdílně z jakýchkoliv právních vztahů 
vzniklých v souvislosti se Zakázkou, s plněním předmětu Zakázky či vzniklých v důsledku prodlení čt jiného 
porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu Zakázky, a to po celou dobu 
plnění Zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Zakázky.

III Podíly společníků

1 Společníci si sjednávají účast na zhotovování díla dle těchto podílů:

PROJEKT servis spol. s r.o. ...... .

Elektrlzace železnic Praha a.s. .......

2 Při stanovení výše podílu účasti na zhotovování díla se bude vycházet z nabídkových cen společné nabídky 
podané společníky v rámci zadávacího řízení. Podrobnější určení účasti na zhotovování díla bude mezi 
společníky zpřesněno dodatkem dle odst. 5.3 této smlouvy o společnosti.

IV. Správce

1. Společníkem, který je  pověřen správou společných záležitostí (dále jen „Správa spote&iostl"), tedy 
Správcem, je Společník PROJEKT servis spol. s r.o. Správce jedná ve společných záležitostech za všechny 
Společníky se třetími osobami (viz dáte odst. 2 a 3 a čl. IV, odst. 2c) a 4-8 níže).

2. Správce zejména zastupuje Společnost resp. Společníky vůči zadavateli, a to v ústním i písemném styku.

3. Společníci tímto udělují Správci plnou moc ktomu, aby Společníky zastupoval:

a) ve všech věcech týkajících se společné žádosti o účast (je-li podávána) a společné nabídky včetně jejich 
podpisů a podání zadavateli jakož I dalších úkor ů v zadávacím řízení před uzavřením Smlouvy o dílo;

b) po uzavření Smlouvy o dílo ke všem úkonům souvisejícím splněním Smlouvy o dílo, a to včetně 
platebního styku, zejména aby přijímal závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky a byl 
oprávněn přijímat platby od zadavatele.

4. Správce plnou moc od Společníků ve výše uvedeném rozsahu přijímá. Za Správce jednají členové jeho 
statutárního orgánu, jejichž zástupci oprávnění vyplývá z obchodního rejstříku, nebo osoba, kterou tito 
členové zmocněním určí.

5. Správce šl vyhrazuje právo odsouhlasit případné subdodavatele ostatních společníků před podpisem těchto 
subdodavatelských smluv. Společníci se zavazují, že předloží návrhy subdodavatelských smluv Správci
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nejméně 5 pracovních dnů před jejich podpisem obou stran. Porušení této povinnosti je považováno za 
hrubé porušení této smlouvy, za každé takové porušení této povinnosti si smluvní strany sjednávají smluvní 
pokutu ve výši 100 000,- Kč splatnou na účet Správce do 7 dnů od výzvy k úhradě.

V. Práva a povinnosti Společníků
1. Každý Společník se zavazuje v rámci společné činnosti postupovat s náležitou odbornou péčí, chránit dobré 

jméno Společnosti jakož i dobré jméno dalších Společníků.

2. O dosažení společného účelu se Společníci pričiňují touto měrou:

a) každý Společník zajistí, aby splnil (ať již sám či prostřednictvím subdodavatele) všechny kvalifikační 
předpoklady, které podle zákona o veřejných zakázkách a podle dohody Společníků splnit má, a 
v termínu předcházejícím rozumně termín pro podání společné žádosti o účast nebo společné nabídky 
doručil všechny doklady o splnění kvalifikačních předpokladů Správci;

b) každý Společník zajistí, že pro vypracování společné nabídky poskytne nezbytné informace a 
součinnost;

c) Správce při splnění součinnosti Společníků zjis tí včasné podání společné žádosti o účast a/nebo 
společné nabídky zadavateli, a dále zajistí další komunikaci se zadavatelem v  průběhu Zadávacího 
řízení, a po jeho skončení zařídí i případné uzavření Smlouvy o dílo;

d) bude-li se Společníky uzavřena Smlouva o dílo, budou Společníci v rámci společné činnosti provádět 
projekční práce v  rámci Zakázky na základě podrobného určení výkonů prováděných jednotlivými 
účastníky společnosti specifikovaných ve stanovách Společnosti.

3. Podrobné určení

a) výkonů, dodávek a jiných plnění Společníků ve vztahu k zadavateli;

b) vymezení dílčích plnění poskytovaných jednotlivými Společníky;

c) zásad úhrady nákladů, spojených se společnou činností, vynaložených jednotlivými Společníky,

d) pravidel pro rozdělení výnosů a nákladů ze společné činnosti; a

e) podrobných pravidel pro organizaci společné činnosti 

bude upraveno ve Stanovách.

4. Správce koordinuje, a přejímá od Společníků jimi provedené projekční práce formou dílčích zdanitelných 
plnění a následně jménem všech Společníků dodává formou dílčích zdanitelných plnění celkové dílo 
zadavateli. Správci náleží za tuto činnost odměna ve výš, která bude určena následně ve stanovách 
společnosti.

5. Správce poskytuje Společníkům služby spočívající ve Správě společnosti. Správci náleží za tuto činnost 
odměna, která je jíž zahrnuta v  podílu Správce dle odst. 2 tohoto článku.

6. Společníci dbají na dodržování ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o daní z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (ZDPH) která se dotýkají společné činnosti. Správce vede evidenci pro účely DPH 
z činnosti celé Společnosti. Současně každý Společník vede evidenci pro účely DPH za společnou činnost 
odděleně, a to ve vztahu ke svému podílu na plnění Zakázky. Správce přiznává daň na výstupu za činnost 
celé Společnosti. Další Společnfk/Společníci uplatňují daň na výstupu ve vztahu ke Správci, a to  v rozsahu 
jejich podílů na plnění Zakázky. Pro uplatňování nároku na odpočet daně postupují Společníci v souladu se 
ZDPH.

7 K zajištěni financování výdajů na společnou činnost, přijímání plateb a placení za výkony, subdodávky, 
materiál í k provádění dalších finančních operací prováděných v  ráma společné činnosti Správce bude 
používat svůj běžný účet č. .................................... vedený u ...................................(„Účet společnosti"). 
Správce bude mít postavení majitele účtu.
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8. Jistotu za splnění povinností uchazeče z účasti v Zadávacím řízení ve formě bankovní záruky obstará 
Správce.

9. Každý Společník je povinen být pojištěn v rozsahu a způsobem, jak bude sjednáno ve Smlouvě o dílo. 
Společníci předají relevantní pojistné smlouvy Správci nejpozději v termínu stanoveném pro předložení 
pojistných smluv zadavateli.

10. Informace týkající se provozu závodů Společníků, jejich obchodní činnosti, odborných metod a jiných 
oblastí, které nejsou veřejně dostupné, a dále informace týkající se Zakázky, které nejsou zveřejněny 
zadavatelem, se považují za důvěrné. Společníci se zavazují nepředávat ani jinak nezpřístupňovat důvěrné 
informace třetím osobám a proti jejich jakémukoli zpřístupnění třetím osobám je přiměřeně chránit,

11. Po dobu účinnosti této Smlouvy není žádný ze Společníků oprávněn uzavřít se zadavatelem či třetí osobou 
žádnou smlouvu nebo dohodu, která by přímo čl nepřímo vyloučila nebo omezila možnost kteréhokoliv 
společníka na získání nebo plnění Zakázky. Společníci současně prohlašují, že výše uvedenou smlouvu či 
dohodu se zadavatelem či třetí osobou neuzavřeli ani před podpisem této Smlouvy.

12. Společníci se dále zavazují, že v rámci Zadávacího řízení nepředloží samostatně anebo ve spojení s třetí 
osobou další nabídku, že nebudou působit jako subdodavatelé žádného dalšího uchazeče a že zajistí, aby 
tak neučinila ani žádná z osob, které jsou ve vztahu ke společníkovi ovládanými osobami. Společníci 
současně prohlašují, že žádná další nabídka specifikovaná v tomto odstavci před podpisem této Smlouvy 
nebyla předložena.

VI. Dohoda o ochraně důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost a nezpřístupňovat třetím osobám jakékoli důvěrné 
informace, které jedna ze smluvních stran obdrží nebo získá přímo či nepřímo od druhé smluvní strany v 
souvislosti s podpisem či plněním této Smlouvy, sdělené ústně, písemně či jakýmkoli jiným způsobem 
jednou smluvní stranou druhé smluvní straně v  průběhu výkonu práv a povinností dle této Smlouvy či v 
době 5 (slovy: pěti) let po ukončení její účinnosti. Důvěrné informace ve smyslu tohoto článku této Smlouvy 
však mohou být poskytnuty zaměstnancům, subdodavatelům či poradcům příslušné smluvní strany, je-li 
takové poskytnutí s ohledem na postavení osoby, jíž mají být poskytnuty, nezbytné a rozumně 
odůvodnitelné. Poskytnutí důvěrné informace obsažené v této Smlouvě či získané na jejím základě nebo 
sdělené ústně, písemně či jakýmkoli jiným způsobem jednou smluvní stranou druhé smluvní straně v 
průběhu výkonu práv a povinností dle této Smlouvy třetí osobě je však možné pouze tehdy, bude-ll příjemce 
dané informace řádně a prokazatelně poučen o důvěrnosti mu poskytnuté informace a bude-li právním 
předpisem či smluvně zajištěna povinnost mlčenlivosti příjemce dané informace o této informaci. V případě 
porušení závazku mlčenlivosti touto třetí osobou odpovídá za porušení závazku mlčenlivosti přímo ta 
smluvní strana, která danou informaci této třetí osobě sdělila. Důvěrné Informace mohou být dále 
poskytnuty tehdy, pokud takovou povinnost ukládá obecně závazný předpis České republiky či vykonatelné 
soudní čl správní rozhodnutí.

2. Za důvěrné informace se pro účely této Smlouvy považují zejména veškeré informace obchodního, 
právního, finančního, výrobního, technického a obdobného charakteru týkající se smluvních stran, s nimiž 
se smluvní strany seznámily v  rámci vzájemné spolupráce nebo které získaly nebo měly k dispozici z titulu 
podnikatelských aktivit, produktů, know-how, služeb a technických poznatků druhé smluvní strany, které 
nejsou veřejnosti (a to ani odborné veřejnosti a zejména konkurenci) běžně dostupné. Za důvěrné 
informace se rovněž považují jakékoliv jiné informace, o nichž jedna nebo druhá smluvní strana prohlásí, 
že je považuje za důvěrné pro účely této Smlouvy.

3. Za důvěrné se nepovažují informace, které:

a. byly smluvní straně po právu známy Již před uzavřením této Smlouvy;

b. byly nezávisle vyvinuty smluvní stranou za předpokladu, že to může tato smluvní strana prokázat;

c. smluvní strana je obdržela od třetí strany, která nepodléhá žádnému omezení ohledně použití nebo 
předání takových informací; nebo
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d. Jsou nebo se stanou všeobecně známými z podnětu té smluvní strany, jíž důvěrné informace svědčí.

Jednotlivé porušení povinností vyplývající smluvním stranám z tohoto článku. Uhrazením smluvní pokuty 
nedojde k zániku práva na náhradu škody; smluvní strany tímto vylučují použitelnost § 2050 Občanského 
zákoníku.

5. Tento čl. X této Smlouvy zůstává v platnosti po dobu 5 (slovy: pěti) let od ukončení účinnosti této Smlouvy, 
ať k tomu dojde jakýmkoli způsobem. To platí i pro ustanovení této Smlouvy, která upravují odpovědnost a 
sankce za porušení povinností uvedených v této Smlouvě.

1. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze písemně formou dodatků.

2. Tato Smlouva je vypracována ve 3 stejnopisech v českém jazyce, každý s platností originálu. Každý Společník 
obdrží jedno vyhotovení. Jedno vyhotovení je určeno pro zadavatele.

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední z osob zastupujících Společníky.

4. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí platným právním řádem České 
republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným, či jinak obsolentním 
zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná a v  platnosti. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, 
neúčinné, či jinak obsolentní ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a 
smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.

6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovatvsouladusoprávněnýmlzájmydruhé strany, a že uskuteční 
veškerá právní jednání, která se ukáží být nezbytná pro realizaci transakcí upravených touto smlouvou. 
Závazek součinnosti se vztahuje pouze na taková právní jednání, která přispějí či mají přispět k dosažení 
účelu této smlouvy.

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Smluvní strany prohlašují, 
že tuto smlouvu uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz výše uvedeného prohlášení připojují zástupci smluvních stran své podpisy.

VII. Závěrečná ustanovení

V Praž .1 2 .2 0 1 9

Ing. Martin Koudel
jednatel

PROJEKT servis spol. s r.o.

V Praze'tine 06.1?. ¿019

ing. Luděk Valtr
předseda představenstva 

Elektrizace železnic Praha a.s.

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva 
Elektrizace železnic Praha a.s.

5/5

1 5  /  67



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 572983

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 60c619c3-313f-44de-af37-b21dcc64a91b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

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

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.01.2020 09:26:01


		2020-01-28T08:26:03+0000




